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ACTA 

Aos nove dias do mês de Setembro do ano de dois mil e quatro, no 

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

Excelentíssimos Senhores: Presidente da Câmara – António Magalhães da 

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

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

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

Carlos Manuel Amaral Vasconcelos, Belmiro Jordão, Ana Gonçalves da 

Silva Vidal e António José Salgado Almeida. ------------------------------------- 

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

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

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

1 – Vereador Rui Vítor Costa – a) – Começou por lembrar que a Régie-

Cooperativa Eco-Ave foi fundada em 1996 com o objectivo de se criar um 

parque de sucatas que, na altura, desse resposta às solicitações do Decreto-

Lei n.º 117/94, de 3 de Maio, sendo que, mais tarde, o Decreto-Lei n.º 

268/98, de 28 de Agosto, reforçou as disposições governamentais de 

combate aos prejuízos ambientais das sucatas, pugnando por um 

ordenamento ainda mais definido e dando às Câmaras Municipais um 

conjunto de competências fiscalizadoras e, sobretudo, a capacidade de 

licenciar estas actividades. No entanto, e passados oito anos, disse que a 

meta estabelecida ainda não foi cumprida, sabendo-se apenas que existem 

constrangimentos ao nível do enquadramento legal e financeiro dos 

referidos parques de sucatas. Ao ter conhecimento de que foi 

recentemente anunciada a criação, em Braga, de um parque de sucatas, 

com obras já no terreno, pergunta o que há de diferente entre Guimarães e 

Braga a este nível e quais as razões que levaram ao incumprimento da meta 

estabelecida; 2 – Vereador António Salgado Almeida – a) - Manifestou 



 

 

 
 

ACTA Nº 17   Fls. __________ 
REUNIÃO ORDINÁRIA DE 9 DE SETEMBRO DE 2004 
 

 

 

 

 

a sua preocupação pela sinistralidade registada na Variante 

Guimarães/Fafe, onde já morreram três pessoas, desde a sua abertura, a 4 

de Junho. Disse, ainda, que deve haver culpados, apoiando uma eventual 

acção judicial das famílias das vítimas sobre o Estado português e, em 

concreto, sobre o Instituto de Estradas de Portugal; b) – Na sequência da 

transferência de serviços, nomeadamente das urgências, do Centro de 

Saúde da Amorosa para o de Urgezes, recomendou a criação de um 

folheto informativo que ajude as pessoas a chegar ao novo Centro de 

Saúde; 3 - Presidente da Câmara – Sobre as intervenções feitas, 

esclareceu: a) – Disse que a legislação relativa aos parques de sucatas era 

pouco clara e pouco precisa, havendo uma grande dificuldade em 

encontrar um espaço para a sua instalação sem que se estivesse a infringir a 

lei. Contudo, disse que estão em curso contactos para que possa ser feito 

algo adequado às exigências da actualidade; b) – Relativamente à 

recomendação do Vereador António Salgado Almeida, disse que seriam 

desenvolvidas diligências para efectuar um prospecto que indique os 

horários dos transportes, locais de paragens, trajecto e localização exacta 

do Centro de Saúde de Urgezes; c) – Informou a Câmara Municipal da 

existência de uma proposta relativa à questão do trânsito na zona 

envolvente do Mercado Municipal, a qual será objecto de uma reunião 

entre todos os membros do executivo municipal, a fim de se encontrar 

uma solução definitiva para o assunto; 4 – Vereador Armindo Costa e 

Silva – a) - Começou por dizer que a Cooperativa Eco-Ave tem estado a 

trabalhar num conjunto de problemáticas ambientais, sendo uma delas a 

instalação de um parque de sucatas. Assim, para além de um conjunto de 

questões já colocadas ao Senhor Secretário de Estado do Ambiente, a Eco-

Ave tem, também, estabelecido contactos com outros organismos, 

nomeadamente com sucateiros e com a entidade que defende o interesse 
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dos sucateiros, no sentido de se perceber qual o futuro desta actividade. 

Continuou, informando que as directivas comunitárias apontam agora para 

a instalação de centros de recepção de veículos em fim de vida, bem como 

de unidades de desmantelamento, havendo já um terreno em vista para a 

instalação daqueles centros, estando a ser feita a sua avaliação. --------------- 

Pelas 10:15 entrou o Vereador António Castro. ------------------------------ 

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

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

comemoração do Dia da Solidariedade das Cidades Património Mundial 

no passado dia 8 de Setembro, em Fez, Marrocos; 2 – Do ofício enviado 

ao Ministro das Obras Públicas, Transportes e Comunicações, António 

Mexia, a alertar para os perigos da ligação Guimarães/Fafe e reclamando, 

ainda, a duplicação do número de faixas na circular urbana da cidade, bem 

como da resposta ao referido ofício manifestando da parte governamental 

abertura à correcção do trajecto; 3 - Da correspondência trocada com o 

atleta Manuel Silva, aquando da sua presença nos Jogos Olímpicos de 

Atenas/2004; 4 - Do ofício do Elos Clube de Londrina dando 

conhecimento de uma exposição da artista plástica Maria Terezinha de 

Lima, no período de 1 a 15 de Setembro, no Posto de Turismo de S. 

Tiago; 5 – Do prospecto elaborado pelo Departamento de Serviços 

Urbanos e Ambiente relativo à prevenção de incêndios. ----------------------- 

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

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

1 – Do ofício do Fiscal Único da CASFIG – Coordenação de Âmbito 

Social e financeiro das Habitações Sociais de Guimarães, E. M. 

remetendo parecer sobre a informação financeira do período de seis meses 

findo em 30 de Junho de 2004, que se dá aqui por reproduzido e fica 

arquivado em pasta anexa ao livro de actas; 2 - Do despacho do Vereador 
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Alberto Oliveira, datado de 3 de Agosto de 2004, que adjudicou a 

empreitada de “Ampliação do Cemitério de Selho S. Lourenço” a 

“COMBITUR – Construções Imobiliárias e Turísticas, SA”, pelo valor de 

€ 198.783,54 (cento e noventa e oito mil setecentos e oitenta e três euros e 

cinquenta e quatro cêntimos) + IVA, sendo o prazo de execução de 180 

dias. 3 – Do despacho do Vereador Alberto Oliveira, datado de 10 de 

Agosto de 2004, que concordou com a informação do Departamento de 

Obras Municipais respeitante à repartição de encargos com vista à 

adjudicação da empreitada de “Ampliação da EB1 e Jardim de Infância 

de Donim” a “NVE Engenharias Lda., pelo preço de €554.646,40 

(quinhentos e cinquenta e quatro mil seiscentos e quarenta e seis euros e 

quarenta cêntimos) + IVA, sendo o prazo de execução de 300 dias, da 

seguinte forma: Ano de 2004 – € 49.461,65 (quarenta e nove mil 

quatrocentos e sessenta e um euros e sessenta e cinco cêntimos) + IVA = 

€ 51.934,73 (cinquenta e um mil novecentos e trinta e quatro euros e 

setenta e três cêntimos; Ano 2005 - € 505.184,75 (quinhentos e cinco mil 

cento e oitenta e quatro euros e setenta e cinco cêntimos) + IVA = € 530. 

443,99 (quinhentos e trinta mil quatrocentos e quarenta e três euros e 

noventa e nove cêntimos). 4 - Do despacho do Vereador Alberto Oliveira, 

datado de 13 de Agosto de 2004, que adjudicou a empreitada de 

“Ampliação da EB1 e Jardim de Infância de Donim” ao concorrente 

“NVE – Engenharias, Lda.”, pelo valor de € 554.646,40 (quinhentos e 

cinquenta e quatro mil seiscentos e quarenta e seis euros e quarenta 

cêntimos) + IVA, sendo o prazo de execução de 300 dias. 5 – Do 

despacho de Vereador Alberto Oliveira, datado de 10 de Agosto de 2004, 

que concordou com a informação do Departamento de Obras Municipais 

respeitante à repartição de encargos com vista à adjudicação da empreitada 

de “Ampliação da EB1 e Jardim de Infância de Prazins Santo Tirso”, 
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à “Sociedade de Construções GUIMAR, S.A.”, pelo preço de €726.546,68 

(setecentos e vinte e seis mil quinhentos e quarenta e seis euros e sessenta 

e oito cêntimos) + IVA, da seguinte forma: Ano de 2004 - € 233.528,54 

(duzentos e trinta e três mil quinhentos e vinte e oito euros e cinquenta e 

quatro cêntimos) + IVA = €245.204,96 (duzentos e quarenta e cinco mil 

duzentos e quatro euros e noventa e seis cêntimos) – Ano de 2005 - 

€493.018,14 (quatrocentos e noventa e três mil dezoito euros e catorze 

cêntimos) + IVA = €517.669,05 (quinhentos e dezassete mil seiscentos e 

sessenta e nove euros e cinco cêntimos). 6 - Do Despacho do Vereador 

Alberto Oliveira, datado de 13 de Agosto de 2004, que adjudicou a 

empreitada de “Ampliação da EB1 e Jardim de Infância de Prazins 

Santo Tirso” ao concorrente “Sociedade de Construções GUIMAR, SA”, 

pelo valor de €726.546,68 (setecentos e vinte e seis mil quinhentos e 

quarenta e seis euros e sessenta e oito cêntimos) + IVA, sendo o prazo de 

execução de 300 dias. 7 – Do despacho de Vereador Alberto Oliveira, 

datado de 10 de Agosto de 2004, que concordou com a informação do 

Departamento de Obras Municipais respeitante à repartição de encargos 

com vista à adjudicação da empreitada de “Ampliação da EB1 e Jardim 

de Infância de S. Faustino – Ucha”, à “Sociedade de Construções 

GUIMAR, SA”, pelo valor de €574.543,25 (quinhentos e setenta e quatro 

mil quinhentos e quarenta e três euros e vinte e cinco cêntimos) + IVA, 

sendo o prazo de execução de 300 dias, da seguinte forma: Ano de 2004 – 

€187.459,39 (cento e oitenta e sete mil quatrocentos e cinquenta e nove 

euros e trinta e nove cêntimos) + IVA = €196.832,36 (cento e noventa e 

seis mil oitocentos e trinta e dois euros e trinta e seis cêntimos); Ano de 

2005 – €387.083,86 (trezentos e oitenta e sete mil oitenta e três euros e 

oitenta e seis cêntimos + IVA = €406.438,05 (quatrocentos e seis mil 

quatrocentos e trinta e oito euros e cinco cêntimos)”; 8 – Do Despacho do 
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Vereador Alberto Oliveira, datado de 13 de Agosto de 2004, que adjudicou 

a empreitada de “Ampliação da EB1 e Jardim de Infância de S. 

Faustino – Ucha” à “Sociedade de Construções GUIMAR, SA”, pelo 

valor de €574.543,25 (quinhentos e setenta e quatro mil quinhentos e 

quarenta e três euros e vinte e cinco cêntimos) + IVA, sendo o prazo de 

execução de 300 dias; 9 – Do despacho do Presidente da Câmara, datado 

de 19 de Agosto de 2004, que atribuiu dois rádios portáteis à Associação 

Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Caldas das Taipas e de 

Guimarães, no âmbito do Programa de Vigilância Móvel Motorizada, 

conforme informação prestada pelos Serviços Urbanos e Ambiente; 10 – 

Do despacho do Presidente da Câmara, datado de 19 de Agosto de 2004, 

que designou a Técnica Superior Marta Sofia Neves Ribeiro Cunha, como 

funcionária substituta para lavrar as actas das reuniões de Câmara, nas 

faltas e impedimentos da respectiva titular; 11 – Do despacho do 

Presidente da Câmara, datado de 28 de Julho de 2004, que aprovou a 

alteração número catorze ao Plano de Investimentos, Plano de Actividades 

e Orçamento da Câmara Municipal de Guimarães, para o ano de 2004, que 

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

actas. ------------------------------------------------------------------------------------- 

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

CÂMARA – ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE CÂMARA 

REALIZADA EM 15 DE JULHO DE 2004. DELIBERADO 

APROVAR POR MAIORIA. Abstiveram-se o Presidente da Câmara e a 

Vereadora Ana Vidal. ----------------------------------------------------------------- 

CÂMARA – ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE CÂMARA 

REALIZADA EM 29 DE JULHO DE 2004. DELIBERADO 

APROVAR POR MAIORIA. Abstiveram-se o Presidente da Câmara e 

os Vereadores Belmiro Jordão e António Salgado Almeida. ------------------- 
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OBRAS PÚBLICAS – VARIANTE URBANA DAS TAIPAS – 4.ª 

FASE – CONTA FINAL - Presente a seguinte informação do 

Departamento de Obras Municipais: “1 – Por despacho do Sr. Vereador 

com poderes subdelegados, Alberto Oliveira, datado de 15 de Maio de 

2003, foi a empreitada em epígrafe adjudicada à firma Empresa de 

Construções Amândio Carvalho, S. A., pelo valor de € 721.997,84 

(setecentos e vinte e um mil novecentos e noventa e sete euros e oitenta e 

quatro cêntimos) + IVA; 2 – O valor final dos trabalhos foi de € 

743.135,81 (setecentos e quarenta e três mil cento e trinta e cinco euros e 

oitenta e um cêntimos) + IVA sendo executados € 591.746,77 (quinhentos 

e noventa e um mil setecentos e quarenta e seis euros e setenta e sete 

cêntimos) + IVA do contrato inicial e € 151.389,04 (cento e cinquenta e 

um mil trezentos e oitenta e nove euros e quatro cêntimos) + IVA como 

Trabalhos a Mais, aprovados da seguinte forma: --------------------------------- 

Deliberação Contrato Valor 

22 de Abril de 2004 14 de Maio de 2004 € 71.865,54 + IVA 

20 de Maio de 2004 9 de Junho de 2004 € 82.723,83 + IVA 

3 – Os Trabalhos a Mais foram devidos a algumas situações imprevistas, já 

descritas em anteriores informações, que deram origem a Deliberações de 

Câmara que os aprovaram e que resumidamente passamos a descrever: a) 

Alteração do perfil longitudinal, em virtude de não se poder demolir, até à 

profundidade prevista inicialmente (3m), um penedo sob o qual passa o 

aquífero que abastece as Termas das Caldas das Taipas. Mesmo assim, foi 

demolido 1m deste penedo com recurso a tecnologia PCF (gás expansivo); 

b) Esta alteração do perfil longitudinal da variante implicou também 

alteração na concordância de um caminho que lhe estava ligado; c) Foi 

necessário canalizar um curso de águas naturais, através da utilização de 

“box’s culverts”, devido ao seu elevado caudal, d) Em virtude da fraca 
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qualidade do solo, foi necessário o reforço da camada drenante com 

rachão; e) Foram encontrados na variante nichos de rocha que tiveram que 

ser demolidos com recurso a tecnologia “PCF” (gás expansivo), dado a 

proximidade do aquífero que abastece as Termas das Taipas; f) Tiveram 

que se construir muros de vedação de terrenos, que foram divididos com a 

variante com base nos “acordos de cedência”; g) Uma das rotundas 

previstas no projecto inicial carecia de drenagem, pelo que se teve que 

efectuar este trabalho. 4 – Também houve lugar à não realização de 

trabalhos previstos nos contratos, respeitantes nomeadamente a 

demolições, drenagens, pavimentações e equipamentos de sinalização e 

segurança. Estes trabalhos não se executaram, dado se ter verificado que as 

medições inicialmente previstas para estes casos eram superiores ao 

volume de trabalhos efectivamente executados. O valor destes Trabalhos 

a Menos cifra-se em € 133.451,04 (cento e trinta e três mil quatrocentos e 

cinquenta e um euros e quatro cêntimos) + IVA. 5 – Embora se tenham 

proposto Trabalhos a Mais no valor de total de € 154.589,37 (cento e 

cinquenta e quatro mil quinhentos e oitenta e nove euros e trinta e sete 

cêntimos) + IVA, (mais 21,41% que os trabalhos inicialmente previstos), 

verificou-se a existência de Trabalhos a Menos no valor de € 133.451,04 

(cento e trinta e três mil quatrocentos e cinquenta e um euros e quatro 

cêntimos) + IVA (menos 18,48% dos trabalhos do contrato inicial). Fica, 

assim, à consideração superior a aprovação desta conta final no valor de € 

743.135,81 (setecentos e quarenta e três mil cento e trinta e cinco euros e 

oitenta e um cêntimos) + IVA que corresponde a um acréscimo de 2,93% 

aos trabalhos previstos inicialmente e do Auto Final anexo, no valor de € 

186.178,27 (cento e oitenta e seis mil cento e setenta e oito euros e vinte e 

sete cêntimos) + IVA. 6 – Se for caso disso, poderão estes montantes ser 

objecto de revisão nos termos do art. 1º do DL 6/2004 de 6 de Janeiro, 
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logo que se encontrem publicados no Diário da República os respectivos 

índices definitivos de revisão de preços.” DELIBERADO APROVAR 

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

OBRAS PÚBLICAS – ZONA ENVOLVENTE DO PAÇO DOS 

DUQUES DE BRAGANÇA – PARQUE DE ESTACIONAMENTO 

– REPARTIÇÃO DE ENCARGOS – Presente para ratificação o 

despacho do Presidente da Câmara, datado de 16 de Agosto de 2004, que 

aprovou a seguinte informação do Departamento de Obras Municipais: 

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

em título, onde foi inscrita a verba de €1.611.00,00 (um milhão seiscentos 

e onze mil euros) destinada a suportar a despesa, com a rubrica 09.04.01. 

Com vista a ser adjudicada a empreitada à empresa “Domingos da Silva 

Teixeira, SA” conforme proposto pela Comissão de Análise de propostas, 

em 10 de Agosto de 2004, pelo preço de €2.241.700,00 (dois milhões 

duzentos e quarenta e um mil e setecentos euros) + IVA, e atendo o plano 

de pagamentos da respectiva proposta, sugiro a seguinte repartição de 

encargos: Ano de 2004 – €155.623,30 (cento e cinquenta e cinco mil 

seiscentos e vinte e três euros e trinta cêntimos) + IVA = €163.404,47 

(cento e sessenta e três mil quatrocentos e quatro euros e quarenta e sete 

cêntimos). Ano de 2005 – €2.086.076,07 (dois milhões oitenta e seis mil 

setenta e seis euros e sete cêntimos) +IVA = €2.190.380,53 (dois milhões 

cento e noventa mil trezentos e oitenta euros e cinquenta e três 

cêntimos)”. DELIBERADO RATIFICAR POR UNANIMIDADE. -- 

OBRAS PÚBLICAS – ZONA ENVOLVENTE DO PAÇO DOS 

DUQUES DE BRAGANÇA – PARQUE DE ESTACIONAMENTO 

– ADJUDICAÇÃO E APROVAÇÃO DA MINUTA DO 

CONTRATO – Presente o Relatório Final respeitante ao concurso 

público identificado em epígrafe, elaborado pela comissão de análise de 
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propostas, bem como a correspondente minuta do contrato de empreitada. 

O relatório final propõe a adjudicação da empreitada a “Domingos da 

Silva Teixeira, SA”, pelo valor de €2.241.700,00 (dois milhões duzentos e 

quarenta e um mil e setecentos euros) + IVA, sendo o prazo de execução 

de 400 dias, nos termos previstos no Caderno de Encargos. O Relatório 

Final bem como a Minuta do Contrato dão-se aqui por reproduzidos e 

ficam arquivados em pasta anexa ao livro de actas. DELIBERADO 

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

OBRAS PÚBLICAS – AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS EB1 E 

JARDINS DE INFÂNCIA DE AIRÃO SANTA MARIA E 

SERZEDO – REPARTIÇÃO DE ENCARGOS – Presente para 

ratificação o despacho do Presidente da Câmara, datado de 4 de Agosto de 

2004, que aprovou a seguinte informação do Departamento de Obras 

Municipais: “No Plano de Actividades para o ano de 2004 consta a 

execução da obra em título, onde foram inscritas as verbas de €570.000,00 

(quinhentos e setenta mil euros) destinada a suportar a despesa, com a 

rubrica 01.02.05, e €190.000,00 (cento e noventa mil euros) destinada a 

suportar a despesa com a rubrica 01.02.06. Com vista a ser adjudicada a 

empreitada à empresa “CARI Construtores – Casimiro Ribeiro & Filhos, 

Lda.”, conforme proposto pela Comissão de Análise de Propostas, em 10 

de Agosto de 2004, pelo preço de €1.424.498,81 (um milhão quatrocentos 

e vinte e quatro mil quatrocentos e noventa e oito euros e oitenta e um 

cêntimo) + IVA, e atento o plano de pagamento da respectiva proposta, 

sugiro a seguinte repartição de encargos: Rubrica 01.02.05 – Ano de 2004 

– €148.703,16 (cento e quarenta e oito mil setecentos e três euros e 

dezasseis cêntimos) + IVA = €156.138,31 (cento e cinquenta e seis mil 

cento e trinta e oito euros e trinta e um cêntimos) – Ano de 2005 – 

€563.546,25 (quinhentos e sessenta e três mil quinhentos e quarenta e seis 



G
U
IMA

S
A
E

R

CÂMARA MUNICIPAL DE GUIMARÃES 
ACTA Nº 17   Fls. __________ 
REUNIÃO ORDINÁRIA DE 9 DE SETEMBRO DE 2004                                                                   
 

 

 

 

 
                  ___________________ 

 
                  ___________________ 

euros e vinte e cinco cêntimos) + IVA = €591.723,56 (quinhentos e 

noventa e um mil setecentos e vinte e três euros e cinquenta e seis 

cêntimos). Rubrica 01.02.06 – Ano de 2004 – €148.703,16 (cento e 

quarenta e oito mil setecentos e três euros e dezasseis cêntimos) + IVA = 

€156.138,32 (cento e cinquenta e seis mil cento e trinta e oito euros e trinta 

e dois cêntimos). Ano de 2005 - €563.546,25 (quinhentos e sessenta e três 

mil quinhentos e quarenta e seis euros e vinte e cinco cêntimos) + IVA = 

€591.723,56 (quinhentos e noventa e um mil setecentos e vinte e três euros 

e cinquenta e seis cêntimos)”. DELIBERADO RATIFICAR POR 

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

OBRAS PÚBLICAS – AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS EB1 E 

JARDINS DE INFÂNCIA DE AIRÃO SANTA MARIA E 

SERZEDO – ADJUDICAÇÃO E APROVAÇÃO DA MINUTA DO 

CONTRATO – Presente o Relatório Final respeitante ao concurso 

público em epígrafe, elaborado pela comissão de análise de propostas, bem 

como a correspondente minuta do contrato de empreitada. O relatório 

final propõe a adjudicação da empreitada ao concorrente “Casimiro 

Ribeiro & Filhos, Lda.”, pelo valor de €1.424.498,81 (um milhão 

quatrocentos e vinte e quatro mil quatrocentos e noventa e oito euros e 

oitenta e um cêntimos) + IVA, sendo o prazo de execução de 300 dias, 

nos termos previstos no Caderno de Encargos. O Relatório Final bem 

como a Minuta do Contrato dão-se aqui por reproduzidos e ficam 

arquivados em pasta anexa ao livro de actas. DELIBERADO 

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

OBRAS PÚBLICAS – ABERTURA DE CONCURSO - NOVO 

MERCADO MUNICIPAL –- Presente a seguinte informação do 

Departamento de Obras Municipais: “Por despacho do Vice-Presidente 

António Castro, datado de 3 de Agosto de 2003, foi aprovado o projecto e 
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determinada a abertura do concurso para execução da empreitada “Nove 

Mercado Municipal”. Assim, submete-se para aprovação superior, a 

abertura do presente procedimento, nos seguintes termos: 1 – 

Empreitada: Novo Mercado Municipal; 2 – O valor para efeitos de 

concurso é de € 4.777.382,92 (quatro milhões setecentos e setenta e 

sete mil trezentos e oitenta e dois euros e noventa e dois cêntimos), 

que não inclui o Imposto sobre o Valor Acrescentada; 3 – Prazo base de 

execução: 450 dias; 4 – Rubrica do Orçamento: 08.04.01; 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 Câmara de 23 de Maio de 2002; 9 – Audiência Prévia: 

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

Propostas.” O Caderno de Encargos dá-se aqui pró reproduzido e fica 

arquivado em pasta anexa ao livro de actas. DELIBERADO APROVAR 

POR MAIORIA. Votaram contra os Vereadores Rui Vítor Costa, Carlos 

Vasconcelos, Belmiro Jordão, Ana Vidal e António Salgado Almeida. Os 

Vereadores Rui Vítor Costa, Carlos Vasconcelos, Belmiro Jordão e Ana 

Vidal apresentaram a seguinte declaração de voto: “A posição do Partido 

Social Democrata sobre o Mercado Municipal é conhecida. Somos a favor 

da requalificação do espaço actual sustentada por soluções técnicas 

razoáveis do ponto de vista estético e funcional, melhorando o actual 

espaço. De forma pública, nos órgãos próprios, em debates o Partido 

Social Democrata sempre defendeu e continuará a defender: a 

importância do Mercado enquanto coração da cidade. Entendemos a 

remodelação do actual Mercado vital para o comércio vimaranense e para a 

vida económica da cidade. Foi à volta dele que, nos últimos 150 anos a 
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actividade económica citadina cresceu. Entendemos o actual mercado 

como o coração da cidade e não como um apêndice; o combate à 

desertificação do centro da cidade que se agravará com a saída do 

actual Mercado do local; a importância da preservação funcional da 

obra arquitectónica do Arquitecto Marques da Silva (projecto de 

1931) que marcou a cidade estética e afectivamente; a importância da 

existência do Mercado Municipal forte, acessível e remodelado, como 

noutras cidades do país e da Europa, em que seja possível ter produtos 

frescos mantendo a rede de serviços e necessidades, o interesse social e 

económico das actividades a ele ligadas. O Partido Socialista é o único 

responsável pela degradação do actual mercado, pelos seus 

constrangimentos. O Partido Socialista premeditou a morte do actual 

Mercado e persiste no erro. Votámos por isso contra e relembramos um 

texto importante: “Quanto à deslocação do Mercado para outro local 

excêntrico não há qualquer razão económica, social ou cultural que o 

defenda. O espaço da antiga cerca de S. Domingos foi conquistado há 150 

anos pelas vendedeiras de legumes e frutos das terras envolventes da 

cidade e cedo conquistou os vimaranenses. Ao Mercado se deve, não só o 

comércio que nele foi prosperando, como o que passou progressivamente 

a envolver a Praça. Para além do cómodo e mais económico fornecimento 

de géneros, é local certo de encontro de amigos e garante de subsistência 

de muita gente. O que paira no ar é qualquer coisa que pode ser 

considerada um crime praticado contra a cidade.” (Santos Simões (2000), 

Em defesa da Cidade, Guimarães).” ----------------------------------------------- 

JUNTAS DE FREGUESIA – FREGUESIA DE TABOADELO – 

ALTERAÇÃO DO PROTOCOLO CELEBRADO ENTRE A 

JUNTA DE FREGUESIA DE TABOADELO E A CÂMARA 

MUNICIPAL – Presente a seguinte proposta do Vereador Alberto 
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Oliveira: “A pedido da Junta de Freguesia de Taboadelo, submete-se para 

aprovação da Câmara Municipal, uma alteração ao protocolo celebrado no 

passado dia 18 de Março de 2004, entre a Câmara Municipal de Guimarães 

e a Junta de Freguesia, de acordo com a deliberação de Câmara da mesma 

data. Assim a obra mencionada no referido protocolo como pavimentação 

e águas pluviais na Rua da Liberdade, obra esta que por motivo de 

intervenção da Empresa VIMÁGUA, só no próximo ano será executada, 

será substituída pela obra com a seguinte denominação: Creche e Centro 

de Dia da Freguesia de Taboadelo”. DELIBERADO APROVAR POR 

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

JUNTAS DE FREGUESIA – FREGUESIA DE S. FAUSTINO – 

CONSTRUÇÃO DO NOVO CEMITÉRIO DE S. FAUSTINO – 1.ª 

FASE – 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. Faustino a executar os trabalhos em título, até ao 

montante de € 120.172,29 (cento e vinte mil cento e setenta e dois euros e 

vinte e nove 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 BARCO – 

EXECUÇÃO DE OBRAS NA ESCOLA EB1 DE BARCO PARA 

FUNCIONAMENTO DE UMA 3.ª SALA PARA O JARDIM DE 

INFÂNCIA – Presente um ofício da Junta de Freguesia de Barco dando 

conhecimento da sua disponibilidade para assumir a execução de obras na 
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Escola EB1 de Barco para funcionamento de uma 3.ª Sala para o Jardim-

de-infância, pelo valor de € 13.061,53 (treze mil sessenta e um euros e 

cinquenta e três cêntimos), de acordo com orçamento elaborado pelos 

serviços do Departamento de Obras Municipais. Esta despesa está 

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

DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, DELEGAR A 

EXECUÇÃO DA OBRA NA JUNTA DE FREGUESIA PELO 

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

PATRIMÓNIO – PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE UTILIDADE 

PÚBLICA E AUTORIZAÇÃO DE POSSE ADMINISTRATIVA 

DE UMA PARCELA DE TERRENO NECESSÁRIA À 

AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO DE SELHO S. LOURENÇO – 

Presente a seguinte informação da Secção do Património: “Em sua reunião 

realizada em 6 de Novembro de 2003, a Câmara deliberou requerer ao 

membro do Governo competente a declaração de utilidade pública, com 

autorização de posse administrativa, para efeitos de expropriação de uma 

parcela de terreno com a área de 840 m2, situada no lugar do Monte do 

Bairro da Misericórdia, da freguesia de Selho S. Lourenço, a desanexar do 

prédio rústico inscrito na respectiva matriz sob o artigo 180, propriedade 

de Fernando Freitas Castro e outros, necessária à reestruturação e 

ampliação do cemitério da referida freguesia. Em ofício datado de 14 de 

Julho último, a Junta de Freguesia de Selho S. Lourenço vem informar que 

negociou com os respectivos proprietários os terrenos destinados à obra 

em causa. Assim, entendemos não haver necessidade de continuar com o 

referido processo expropriativo até porque a declaração de utilidade 

pública não foi ainda publicada, podendo, desta forma, ser libertada a 

verba de €10.354,26 (dez mil trezentos e cinquenta e quatro euros e vinte e 

seis cêntimos) cabimentada para esta expropriação. A merecer 



 

 

 
 

ACTA Nº 17   Fls. __________ 
REUNIÃO ORDINÁRIA DE 9 DE SETEMBRO DE 2004 
 

 

 

 

 

concordância o exposto, deverá a Câmara deliberar desistir da mencionada 

expropriação pelo que se submete o assunto à consideração superior.” 

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

PATRIMÓNIO – INDEMNIZAÇÃO POR SINISTRO 

OCORRIDO JUNTO AO NÓ DO CASTANHEIRO – JOSÉ 

FERNANDO AZEVEDO DE OLIVEIRA – Presente a seguinte 

informação da Secção do Património: “O Sr. José Fernando Azevedo de 

Oliveira, residente na E. N. 105, n.º213, da freguesia de Nespereira, deste 

concelho, solicita à Câmara Municipal de Guimarães o pagamento de uma 

indemnização no valor de € 817,65 (oitocentos e dezassete euros e sessenta 

e cinco cêntimos) por danos causados na sua viatura de matrícula 94-30-

DJ. Conforme exposição apresentada pelo munícipe, no dia 30 de 

Outubro de 2003, pelas 19H30, quando circulava no nó do Castanheiro, 

uma placa do “outdoor” existente na berma da estrada caiu sobre o 

referido veículo provocando estragos vários. A Divisão de Cultura e 

Desporto, em informação prestada em 19 de Novembro de 2003, 

confirma a queda de duas placas daquele “outdoor” que, à data, divulgava 

uma iniciativa da Câmara Municipal (Dia Sem Carros). Nessa informação é 

referido que, na altura do sinistro, e apesar da intempérie que se abateu 

sobre Guimarães, aquele “outdoor” foi o único a ser afectado, não existia a 

possibilidade de garantir que as placas que caíram estivessem devidamente 

seguras. O respectivo processo foi enviado à Companhia de Seguros com a 

qual a Câmara Municipal tem contrato de seguro de responsabilidade civil, 

tendo aquela declinado qualquer responsabilidade no acidente com base 

nas circunstâncias em que este ocorreu. Assim, submete-se à consideração 

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

€817,65 (oitocentos e dezassete euros e sessenta e cinco cêntimos) ao Sr. 

José Fernando Azevedo Oliveira, conforme orçamento por si 
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apresentado.” Esta despesa está cabimentada na unidade orgânica 02. e na 

unidade económica 04.08.02. DELIBERADO APROVAR POR 

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

PATRIMÓNIO – INDEMNIZAÇÃO POR SINISTRO 

OCORRIDO NA RUA DA SAPEIRA, FREGUESIA DE BRITO - 

MARIA SUSANA MARTINS PEREIRA – Presente a seguinte 

informação da Secção do Património: “A Sr.ª D. Maria Susana Martins 

Pereira, residente na Rua Cidade de Maputo, n.º 4, da freguesia de 

Fermentões, deste concelho, solicita à Câmara Municipal o pagamento de 

uma indemnização no valor de €1.689,57 (mil seiscentos e oitenta e nove 

euros e cinquenta e sete cêntimos) por danos causados no seu ciclomotor 

de marca PIAGGIO ZIP 50 SP, de matrícula 2GMR-90-84. Segundo 

exposição apresentada pela munícipe, no dia 17 de Junho de 2004, pelas 

18H00, ao transitar na Rua da Sapeira, da freguesia de Brito, não conseguir 

evitar uma queda provocada por uma grelha de águas pluviais que se 

encontrava abaixo do nível do piso, daí resultando estragos no referido 

veículo e danos corporais que a obrigaram a receber tratamento hospitalar, 

conforme documentos emitidos pelo Hospital N.ª S.ª da Oliveira anexos 

ao processo. Analisado o assunto pelo Departamento de Obras 

Municipais, aqueles serviços confirmam a deficiência apontada, devendo-se 

esta ao desgaste do material das paredes de suporte à referida grelha. Após 

vistoria efectuada ao ciclomotor pela Divisão de Trânsito e Transportes é 

entendimento daqueles serviços que o valor de € 1.689,57 (mil seiscentos e 

oitenta e nove euros e cinquenta e sete cêntimos) está de acordo com os 

danos verificados. O acidente em causa não tem enquadramento nas 

coberturas do seguro de responsabilidade civil contratado pela Câmara 

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

parte do Município, da quantia de €1.689,57 (mil seiscentos e oitenta e 
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nove euros e cinquenta e sete cêntimos) à Sr.ª D. Maria Susana Martins 

Pereira, conforme orçamento por si apresentado.” Esta despesa está 

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

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

CEMITÉRIOS – CEMITÉRIO DA ATOUGUIA – VENDA EM 

HASTA PÚBLICA DAS SEPULTURAS E JAZIGOS 

ABANDONADOS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL DA 

ATOUGUIA – Presente a seguinte informação do Departamento de 

Serviços Urbanos e Ambiente: “Os jazigos constantes da lista em anexo à 

presente informação foram declarados abandonados e prescritos a favor 

do município, nos termos do disposto nos art.ºs 42.º e seguintes do 

Regulamento do Cemitério Municipal. Torna-se, agora, necessário 

proceder à sua venda em hasta pública, uma vez que estes Serviços têm 

sido contactados por diversos munícipes interessados na aquisição 

daqueles jazigos. Assim, colocamos à consideração superior a apresentação 

de uma proposta para que a Câmara Municipal delibere autorizar a venda 

em hasta pública daquelas sepulturas e jazigos, conforme regulamento 

constante do edital a publicar, cuja minuta se junta.” O Edital e a listagem 

dos jazigos dão-se aqui por reproduzidos e ficam arquivados em pasta 

anexa ao livro de actas. DELIBERADO APROVAR POR 

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

HOMENAGEM AO PROF. EMÍDIO GUERREIRO POR 

OCASIÃO DO SEU 105.º ANIVERSÁRIO – Presente a seguinte 

proposta: “Por ocasião do seu 105.º aniversário, um conjunto de cidadãos 

e instituições vimaranenses e portugueses propõem-se prestar uma 

homenagem ao ilustre cidadão Emídio Guerreiro, em reconhecimento do 

seu percurso ímpar no domínio do ensino, da resistência cívica e 

democrática, da actividade política, da cultura e da solidariedade humana. 
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Tendo siso abordado por elementos da comissão promotora da referida 

homenagem no sentido da integração da Câmara Municipal, entendi que, 

em face do seu percurso de vida e da devoção que sempre dedicou a 

Guimarães, a Autarquia não poderia ficar alheia ao conjunto de actos que 

estão programados para se realizarem na nossa Cidade, pelo que deveria 

disponibilizar, na medida das suas possibilidades, o apoio necessário à 

concretização do programa delineado, compatível com o carácter nacional 

da iniciativa e com o prestígio e carácter do Prof. Emídio Guerreiro. 

Assim, cumpre-me submeter à aprovação deste Órgão executivo a 

disponibilização dos seguintes apoios: cedência do Paço dos Duques de 

Bragança, ao abrigo do Protocolo com o IPPAR; cedência e afinação de 

piano; decoração de mesas e da sala onde será servido o almoço; 

pagamento dos almoços dos convidados institucionais; apoio logístico e 

técnico diverso.”DELIBERADO APROVAR POR UNANIMIDADE.  

EDUCAÇÃO – RENOVAÇÃO DO ACORDO CAMARÁRIO COM 

O EXTERNATO DELFIM FERREIRA – ANO LECTIVO 

2004/2005 – Presente para ratificação o despacho do Presidente da 

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

informação dos Serviços de Educação: “Com base no artigo 4º da Portaria 

número 959/87 de 26 de Dezembro, o Externato Delfim Ferreira, solicita 

como em anos anteriores, a renovação de acordo camarário para efectuar o 

transporte em autocarros próprios, dos alunos das freguesias de 

Guardizela e Serzedelo, matriculados neste Estabelecimento de Ensino, 

para o ano lectivo de 2004/2005. Dadas as vantagens da celebração deste 

acordo, proponho para o ano lectivo 2004/2005, que o assunto vá a 

reunião de Câmara, para a sua renovação, com base no preço do passe 

escolar, conforme proposta apresentada pelo estabelecimento de ensino”. 

Esta despesa está cabimentada na unidade orgânica 07.01. e na unidade 
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económica 02.02.10. DELIBERADO RATIFICAR POR 

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

EDUCAÇÃO – RENOVAÇÃO DO ACORDO CAMARÁRIO COM 

O INSTITUTO SILVA MONTEIRO – ANO LECTIVO 2004/2005 

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

10 de Agosto de 2004, que concordou com a informação dos Serviços de 

Educação: “Com base no artigo 4º da Portaria número 959/87 de 26 de 

Dezembro, o Instituto Silva Monteiro solicita, para o ano lectivo 

2004/2005, a renovação de acordo camarário para efectuar o transporte 

em autocarro próprio, dos alunos da freguesia de Gémeos, matriculados 

neste Estabelecimento de Ensino. Porque os horários da carreira pública 

existentes no trajecto – Gémeos/S. Paio de Vizela não são compatíveis 

com os horários do Instituto Silva Monteiro, proponho para o ano lectivo 

de 2004/2005 a renovação do acordo camarário, com base no custo do 

passe escolar com este estabelecimento de ensino para o transporte 

previsível de 15 alunos da freguesia de Gémeos”. Esta despesa está 

cabimentada na unidade orgânica 07.01 e na unidade económica 02.02.10. 

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

EDUCAÇÃO – RENOVAÇÃO DO ACORDO CAMARÁRIO COM 

A DIDÁXIS – ANO LECTIVO 2004/2005 – Presente para ratificação o 

despacho do Presidente da Câmara, datado de 10 de Agosto de 2004, que 

concordou com a informação dos Serviços de Educação: “Com base no 

artigo 4º da Portaria número 959/87 de 26 de Dezembro, a Didáxis – 

Sociedade Cooperativa de Ensino, Consumo e Habitação – C.R.L., solicita 

como em anos anteriores, a renovação de acordo camarário para efectuar o 

transporte em autocarros próprios, dos alunos das freguesias de 

Guardizela e Serzedelo, matriculados neste estabelecimento de ensino, para 

o ano lectivo de 2004/2005. Dadas as vantagens da celebração deste 
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acordo, proponho para o ano lectivo 2004/2005, que o assunto vá a 

reunião de Câmara, para a sua renovação, com base no preço do passe 

escolar, conforme proposta apresentada pelo estabelecimento de ensino”. 

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

económica 02.02.10. DELIBERADO RATIFICAR POR 

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

EDUCAÇÃO – CONCESSÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR EM 

AMBULÂNCIA – ANO LECTIVO 2004/2005 – Presente para 

ratificação o despacho do Presidente da Câmara, datado de 10 de Agosto 

de 2004, que concordou com a informação dos Serviços de Educação: 

“Tal com e anos anteriores, solicita-nos o Centro de Bem Estar de Lomar- 

Braga, a atribuição de transporte especial ao jovem Carlos Alberto Anjos 

Correia, portador de deficiência profunda e residente na rua de Lugarinho, 

Freguesia da Costa. Dado tratar-se de um jovem com problemas de 

obesidade, o que dificulta a deslocação e provem de um agregado familiar 

com graves carências económicas proponho, para o ano lectivo 

2004/2005, a concessão de transporte em ambulância e que o mesmo seja 

assegurado pela Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de 

Guimarães, que se disponibiliza a efectuar o transporte pelo preço/dia de 

€ 5,55 (cinco euros e cinquenta e cinco cêntimos), conforme orçamento 

apresentado por aquela Instituição e anexo ao processo. Informo ainda 

que o transporte deste jovem implica à Autarquia um custo anual 

previsível no valor de € 1.343,10 (mil trezentos e quarenta e três euros e 

dez cêntimos).” Esta despesa está cabimentada na unidade orgânica 02.01 

e na unidade económica 02.02.10. DELIBERADO RATIFICAR POR 

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

EDUCAÇÃO – CONCESSÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR EM 

AMBULÂNCIA – ANO LECTIVO 2004/2005 – Presente para 
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ratificação o despacho do Presidente da Câmara, datado de 10 de Agosto 

de 2004, que concordou com a seguinte informação dos Serviços de 

Educação:”Encontram-se matriculados no Centro de Bem-Estar de Lomar 

– Braga, Instituição que dá apoio a deficientes profundos, os jovens 

Fernando Agostinho da Cunha Oliveira e Rui Arnaldo Sousa Ribeiro 

Fernandes, residentes nas Freguesias de Tabuadelo e Pinheiro, para os 

quais temos vindo a conceder transporte especial em ambulância às 

Segundas e Sextas-Feiras, uma vez que se encontram em regime de 

internato. Porque se trata de jovens deficientes profundos e oriundos de 

famílias carenciadas economicamente proponho, para o ano lectivo 

2004/2005, a concessão de transportes especial, e que o mesmo seja 

assegurado pela Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de 

Guimarães, que se disponibilizam a efectuar o transporte pelo custo 

mensal de € 282,80 (duzentos e oitenta e dois euros e oitenta cêntimos), o 

que perfaz um custo anual previsível no valor de € 3.110,80 (três mil cento 

e dez euros e oitenta cêntimos).” Esta despesa está cabimentada na 

unidade orgânica 07.01 e na unidade económica 02.02.10. 

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

EDUCAÇÃO - CONCESSÃO DE TRANSPORTE EM TÁXI – 

ANO LECTIVO 2004/2005 - Presente para ratificação o despacho do 

Presidente da Câmara, datado de 13 de Agosto de 2004, que concordou 

com a seguinte informação dos Serviços de Educação: “Solicita-nos a 

Escola EB2,3 Professor Abel Salazar a continuidade de concessão de 

transporte escolar em táxi ao aluno Marco Filipe da Costa Ribeiro, 

matriculada no 8º ano de escolaridade e portador de deficiência motora e 

que se desloca em cadeira de rodas. Dado que o aluno reside na Vila de 

Brito, a distância superior a 3Km proponho, para o ano lectivo 2004/2005, 

a concessão de transporte em táxi. Conforme proposta apresentada por 
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um taxista e anexa ao processo, o transporte deste aluno tem um custo/dia 

de € 6.20 (seis euros e vinte cêntimos), o que implica um custo anual 

previsível no valor de €1.500,40 (mil quinhentos euros e quarenta 

cêntimos). Informo, ainda, que o preço/dia poderá eventualmente sofrer 

alterações, caso haja actualização das tabelas da Antral”. Esta despesa está 

cabimentada na unidade orgânica 07.01.e na unidade económica 02.02.10. 

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

EDUCAÇÃO - CONCESSÃO DE TRANSPORTE EM TÁXI – 

ANO LECTIVO 2004/2005 - Presente para ratificação o despacho do 

Presidente da Câmara, datado de 13 de Agosto de 2004, que concordou 

com a seguinte informação dos Serviços de Educação: “Solicita-nos a 

Escola EB2,3 Professor Abel Salazar a continuidade de concessão de 

transporte escolar em táxi ao aluno Nuno Miguel Carvalho Silva, portador 

de deficiência mental severa/motora. Porque o aluno reside a 4 Km do 

estabelecimento de ensino proponho, para o ano lectivo 2004/2005, a 

concessão de transporte em táxi. Informo, ainda, com base numa proposta 

apresentada por um taxista, que este transporte implica à autarquia um 

custo/dia de € 6,20 (seis euros e vinte cêntimos), o que perfaz um custo 

anual previsível no valor de € 1.500,40 (mil e quinhentos euros e quarenta 

cêntimos). Informo ainda que o preço/dia poderá eventualmente sofrer 

alterações, caso haja actualização das tabelas da Antral”. Esta despesa está 

cabimentada na unidade orgânica 07.01.e na unidade económica 02.02.10. 

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

EDUCAÇÃO - CONCESSÃO DE TRANSPORTE EM TÁXI – 

ANO LECTIVO 2004/2005 - Presente para ratificação o despacho do 

Presidente da Câmara, datado de 13 de Agosto de 2004, que concordou 

com a seguinte informação dos Serviços de Educação: “Tal como em anos 

anteriores, solicita-nos a Escola EB2,3 Professor Abel Salazar a 
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continuidade de concessão de transporte especial em táxi à aluna Cristiana 

Maria Ribeiro Marques, portadora de deficiência motora e que se desloca 

em cadeira de rodas. Dado que a aluna está abrangida pelo Decreto-Lei nº 

299/84 de 5 de Setembro, pois reside a 4 Km do estabelecimento de 

ensino, proponho, para o ano lectivo 2004/2005, a concessão de 

transporte em táxi para a aluna supracitada. Mais, informo, com base numa 

proposta apresentada por um taxista e anexa ao processo, que este 

transporte vai implicar um custo/dia de € 8.40 (oito euros e quarenta 

cêntimos), o que perfaz um custo anual previsível no valor de € 2.032,80 

(dois mil trinta e dois euros e oitenta cêntimos). Informo ainda que o 

preço/dia poderá eventualmente sofrer alterações, caso haja actualização 

das tabelas da Antral”. Esta despesa está cabimentada na unidade orgânica 

07.01.e na unidade económica 02.02.10. DELIBERADO RATIFICAR 

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

EDUCAÇÃO - CONCESSÃO DE TRANSPORTE EM TÁXI – 

ANO LECTIVO 2004/2005 - Presente para ratificação o despacho do 

Presidente da Câmara, datado de 13 de Agosto de 2004, que concordou 

com a seguinte informação dos Serviços de Educação: “Solicita-nos a 

EB2,3 de Caldas das Taipas a continuidade de transporte especial em táxi à 

aluna Patrícia Maria Vieira Ribeiro, portadora de uma deficiência cardíaca 

congénita, tendo sido já submetida a três intervenções cirúrgicas. Porque a 

aluna reside na freguesia de Sande S. Martinho, a distância superior a 3 

Km, proponho, para ano lectivo 2004/2005, a concessão de transporte em 

táxi. Mais informo, conforme proposta apresentada por um taxista e anexa 

ao processo, que o transporte escolar desta aluna tem um custo/dia de € 

7.00 (sete euros), o que implica a autarquia um custo anual previsível no 

valor de € 1.694,00 (mil seiscentos e noventa e quatro euros) podendo o 

preço ser alterado, caso haja, ao longo do ano, actualização das tabelas de 
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preços da Antral”. Esta despesa está cabimentada na unidade orgânica 

07.01.e na unidade económica 02.02.10. DELIBERADO RATIFICAR 

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

EDUCAÇÃO - CONCESSÃO DE TRANSPORTE EM TÁXI – 

ANO LECTIVO 2004/2005 - Presente para ratificação o despacho do 

Presidente da Câmara, datado de 13 de Agosto de 2004, que concordou 

com a seguinte informação dos Serviços de Educação: “ Encontram-se 

matriculadas na Escola EB 2,3 de Fermentões as alunas Ângela Raquel 

Duarte Martins, Vânia Sofia Silva Freitas e Cidália Leite Oliveira, 

portadoras de deficiência profunda (paralisia Cerebral), para as quais o 

Agrupamento de Escolas solicita transporte especial em táxi. Porque as 

alunas residem na freguesia de Penselo, a distância superior a 4 Km do 

estabelecimento de ensino, proponho, para o ano lectivo 2004/2005, a 

concessão de transporte. Mais informo, com base na proposta apresentada 

por um taxista, que o transporte destas alunas tem um preço/dia no valor 

de € 18,20 (dezoito euros e vinte cêntimos), o que implica um custo anual 

previsível no valor de € 4.404,40 (quatro mil quatrocentos e quatro euros e 

quarenta cêntimos). Informo, ainda, que o preço/dia poderá 

eventualmente sofrer alterações, caso haja actualização das tabelas da 

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

unidade económica 02.02.10. DELIBERADO RATIFICAR POR 

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

EDUCAÇÃO - CONCESSÃO DE TRANSPORTE ESPECIAL – 

ANO LECTIVO 2004/2005 - Presente para ratificação o despacho do 

Presidente da Câmara, datado de 13 de Agosto de 2004, que concordou 

com a seguinte informação dos Serviços de Educação: “Encontra-se 

matriculado na EB1 de S. Romão/Mesão Frio o aluno Tércio Miguel 

Castelo Guedes, portador de deficiência profunda para o qual o 



 

 

 
 

ACTA Nº 17   Fls. __________ 
REUNIÃO ORDINÁRIA DE 9 DE SETEMBRO DE 2004 
 

 

 

 

 

Agrupamento de Belos Ares solicita a continuidade de transporte especial 

para as suas deslocações às aulas, no percurso S. Torcato/Mesão Frio e 

vice-versa. Este aluno, embora residente em S. Torcato, teve que 

necessariamente optar por aquele estabelecimento de ensino porque a EB1 

de S. Torcato/Mosteiro nº 1, não dispõe de professor do ensino especial 

para apoio a esta criança. Assim, proponho, para o ano lectivo 2004/2005, 

a concessão de transporte especial ao aluno Tércio Miguel Castelo Guedes, 

matriculado na EB1 de S. Romão/Mesão Frio/Belos Ares e que o mesmo 

seja assegurado pela Associação Portuguesa de Paralisia Cerebral, que 

dispõe de uma carrinha adaptada e que se disponibiliza a efectuar o 

transporte pelo preço/dia de € 12,00 (doze euros). Informo ainda que o 

transporte deste aluno vai implicar à autarquia um custo anual previsível 

no valor de € 2.904,00 (dois mil novecentos e quatro euros)”. Esta despesa 

está cabimentada na unidade orgânica 07.01.e na unidade económica 

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

AMBIENTE – EIXO ATLÂNTICO – AGENDA 21 LOCAL / 

CARTA DE AALBORG – Presente a seguinte informação dos Serviços 

do Departamento de Serviços Urbanos e Ambiente: “ A Comissão 

Executiva do Eixo Atlântico aprovou em 24 de Maio uma proposta no 

sentido da realização de um Acto Solene para assinatura da Carta de 

Aalborg, coincidente com a cimeira Ibérica que se realizará em Santiago de 

Compostela no próximo mês de Outubro. A Câmara Municipal de 

Guimarães aderiu à execução do Plano da Agenda 21 Local através do 

Eixo Atlântico que termina em Dezembro de 2004. Pretende, assim, o 

Eixo Atlântico a adesão do Município de Guimarães à Carta de Aalborg – 

Carta da Sustentabilidade das Cidades Europeias”. A Carta de Aalborg dá-

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

DELIBERADO APROVAR POR UNANIMIDADE. -------------------- 
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TRÂNSITO – “DIA EUROPEU SEM CARROS” – GUIMARÃES 

SEM O SEU CARRO – Presente a seguinte informação do 

Departamento de Serviços Urbanos e Ambiente: Considerando a 

importância da iniciativa “Guimarães sem o seu carro” no encorajamento 

de comportamento compatíveis com o desenvolvimento sustentável e em 

particular com a protecção da qualidade do ar, a diminuição dos níveis de 

ruído, a redução do consumo de combustíveis e a prevenção do efeito de 

estufa, que se enquadram no espírito da Agenda 21 Local. Considerando 

os resultados obtidos na melhoria da qualidade do ar, nomeadamente, a 

redução significativa das concentrações de NO, NO2, CO, CO2 e 

partículas suspensas. Considerando a oportunidade dos cidadãos 

redescobrirem Guimarães, os seus espaços culturais e o seu património, 

num ambiente mais saudável e seguro. Considerando a política de 

condicionamento do trânsito que vem sendo desenvolvida no Centro 

Histórico, com a afectação gradual dos espaços públicos aos peões. 

Considerando o objectivo definido para 2004 de apoiar o desenvolvimento 

de cidades limpas, agradáveis e acessíveis, respeitando o ambiente, sob o 

tema transversal – Caminhos Seguros para as Crianças. Propomos o 

seguinte Plano Operacional para a iniciativa “Guimarães sem o seu carro” 

a decorrer no dia 22 de Setembro: 1.- Entre as 7h00 e as 2h00, é proibido 

o trânsito de veículos com motor, na área de intervenção constante do 

mapa anexo, definido pelas seguintes vias: Rua Condestável Nuno Alvares; 

Rua de Santa Maria; Praça S. Tiago; Rua Dr. Mota Prego; Largo João 

Franco; Largo da Misericórdia; Rua da Rainha D. Maria II; Rua Alfredo 

Guimarães; Rua João de Melo; Rua Val Donas; Largo Dr. Mota Prego; 

Rua Gravador Molarinho; Rua João Lopes de Faria; Largo dos Laranjais; 

Travessa Senhora Aninhas; Largo A. L. de Carvalho; Largo Condessa do 

Juncal; Rua Egas Moniz; Rua do Retiro. 2.- O disposto no número anterior 
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não se aplica ao trânsito de: a) veículos dos residentes, no sentido do 

trânsito de saída da área de intervenção; b) veículos de transporte colectivo 

de passageiros; c) táxis em serviço ao domicílio; d) veículos sem motor de 

combustão; e) veículos afectos ao serviço de deficientes motores; f) 

veículos afectos à prestação de socorro urgente e veículos de polícia; g) 

veículos que assegurem a realização de serviços de interesse público 

indispensáveis e urgentes; 3.- Entre as 7 horas e as 10 horas é permitido o 

trânsito de veículos afectos à realização de operações de cargas e descargas. 

Nesta conformidade e por forma a criar condições para a participação dos 

cidadãos na programação desta iniciativa, propomos a criação de uma 

Comissão Consultiva representativa da Comunidade e uma Comissão 

Executiva. Comissão Consultiva: Câmara Municipal de Guimarães; 

Universidade do Minho; Paços dos Duques de Bragança; Sociedade 

Martins Sarmento; Museu Alberto Sampaio; Juntas de Freguesia de S. Paio, 

S. Sebastião e Oliveira do Castelo; Cooperativa Eco-Ave; Associação 

Convívio; Círculo de Arte e Recreio; Cineclube; Cooperativa Oficina; 

Cooperativa Tempo Livre; Cybercentro; Corpo Nacional de Escutas; 

Associação Escoteiros de Portugal; Associação Ciclismo do Minho; 

Associação Comercial e Industrial de Guimarães; Bombeiros Voluntários 

de Guimarães; Polícia de Segurança Pública; Transportes Urbanos de 

Guimarães; Agrupamentos escolares da área da Cidade; Cercigui; APPC – 

Associação Portuguesa de Paralisia Cerebral (núcleo de Guimarães); APD 

– Associação Portuguesa do Deficiente; Núcleo de Ensino Especial; 

Associação de Surdos de Guimarães; Laboratório das Artes. Comissão 

Executiva – 1. – Câmara Municipal: Divisão de Trânsito e Transportes; 

Divisão de Salubridade e Ambiente; Divisão de Cultura e Desporto; 

Divisão de Biblioteca e Documentação; Divisão de Acção Social; Divisão 

Relações Públicas; Policia Municipal; Zona de Turismo de Guimarães; 2 – 
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Representantes da Comissão Consultiva. Considerando que esta iniciativa 

deverá ter objectivos que perdurem e melhorem a vivência urbana propõe-

se a seguinte medida permanente: a) condicionamento do trânsito no 

Centro Historio, de Junho a Setembro, a partir do Largo Navarros de 

Andrade e Largo do Toural, todos os dias, entre as 20.00 horas e as 2.00 

horas. Exceptuam-se destas medidas, os moradores das ruas condicionadas 

e os veículos afectos à prestação de socorro urgente e de polícia”. 

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

TRÂNSITO – TAXA HORÁRIA ESPECIAL NO PARQUE DE 

ESTACIONAMENTO CENTRAL DURANTE A INICIATIVA 

“GUIMARÃES SEM O SEU CARRO” – Presente a seguinte 

informação do Departamento de Serviços Urbanos e Ambiente: 

“Considerando a realização da iniciativa “Guimarães sem o seu carro” no 

próximo dia 22 de Setembro; Considerando a necessidade de criar 

condições para a participação activa dos cidadãos nesta iniciativa e 

promover o estacionamento fora da Zona Sem Trânsito Automóvel 

(ZSTA); Propomos a redução de 50% da taxa horária do parque de 

estacionamento central (estádio) no dia 22 de Setembro.” 

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

TRÂNSITO – ALTERAÇÃO DE TRÂNSITO NA RUA CAPITÃO 

SALGUEIRO MAIA – FREGUESIA DE SILVARES – Presente a 

seguinte informação da Divisão de Trânsito e Transportes: “ Pela presente 

se submete à apreciação Camarária as alterações ao trânsito na Freguesia 

de Silvares, assinalada na planta anexa. A sua elaboração está em harmonia 

com a Junta de Freguesia e aprovação da Assembleia de Freguesia, e 

permitirá melhorar as condições de circulação e segurança rodoviária nos 

arruamentos em causa”. A planta dá-se aqui por reproduzida e fica 

arquivada  em  pasta  anexa  ao  livro  de  actas.  DELIBERADO,  POR 
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UNANIMIDADE, APROVAR E SUBMETER À APROVAÇÃO DA 

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

TRÂNSITO – ALTERAÇÃO DE TRÂNSITO – PROIBIÇÃO DA 

VIRAGEM À ESQUERDA DA AVENIDA D. JOÃO IV PARA A 

RUA PAULO VI – FREGUESIA DE URGEZES – Presente a 

seguinte informação do Departamento de Serviços Urbanos e Ambiente: 

“Pela presente se submete à apreciação da Câmara a alteração ao trânsito 

da Avenida D. João IV, freguesia de Urgezes, pela proibição da viragem à 

esquerda para a Rua Paulo VI, sentido Centro da Cidade. Esta alteração 

permitirá melhorar a fluidez do tráfego naquela entrada da Cidade. 

DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, APROVAR E 

SUBMETER À APROVAÇÃO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL. --- 

BANDEIRAS – JUNTA DE FREGUESIA DE URGEZES – 

Presente um ofício da Junta de Freguesia de Urgezes solicitando a cedência 

de duas bandeiras do Município. DELIBERADO, POR 

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

BANDEIRAS – JUNTA DE FREGUESIA DE FERMENTÕES – 

Presente um ofício da Junta de Freguesia de Fermentões solicitando a 

cedência de uma bandeira do Município. DELIBERADO, POR 

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

SUBSÍDIOS – TRÂNSITO – CEDÊNCIA DE TRANSPORTE, 

EM VIATURAS DA CÂMARA, À COOPERATIVA FRATERNA – 

Presente para ratificação o despacho do Presidente da Câmara, datado de 9 

de Agosto de 2004, que cedeu à Cooperativa Fraterna, durante o mês de 

Julho, o transporte em viaturas da Câmara para distribuição de alimentos a 

famílias carenciadas. DELIBERADO RATIFICAR POR 

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

SUBSÍDIOS  –  TRÂNSITO  –  CEDÊNCIA  DE  TRANSPORTE, 
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EM AUTOCARRO DA CÂMARA, À CASFIG, EM 

(COORDENAÇÃO DE ÂMBITO SOCIAL E FINANCEIRO DAS 

HABITAÇÕES SOCIAIS DE GUIMARÃES) – Presente para 

ratificação o despacho do Presidente da Câmara, datado de 10 de Agosto 

de 2004, que concordou com a seguinte informação do Departamento de 

Serviços Urbanos e Ambiente: “Considerando o pedido de colaboração 

para cedência de um autocarro no dia 23 de Agosto, para transporte de 

crianças residentes nas habitações sociais ao Jardim Zoológico de Lisboa. 

Considerando não haver inconveniência para os serviços a disponibilidade 

da viatura em causa. Submete-se à aprovação do Executivo Camarário o 

transporte solicitado, bem como a prestação de trabalho extraordinário e 

os custos inerentes a deslocação, (Gasóleo e portagens).” 

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

SUBSÍDIOS – TRÂNSITO – CEDÊNCIA DE TRANSPORTE, 

EM AUTOCARRO DA CÂMARA, AO PROJECTO ESPAÇOS DE 

VIDA (PROGRAMA SER CRIANÇA) – Presente para ratificação o 

despacho do Presidente da Câmara, datado de 10 de Agosto de 2004, que 

concordou com a seguinte informação do Departamento de Serviços 

Urbanos e Ambiente: “Considerando o pedido de colaboração pela 

cedência de um autocarro nos dias 30 e 31 de Agosto, para o transporte de 

50 crianças para as piscinas e para o Centro Paroquial e Gondar. 

Considerando não haver inconveniência para os serviços a disponibilidade 

da viatura em causa”. DELIBERADO RATIFICAR POR 

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

SUBSÍDIOS – TRÂNSITO – CEDÊNCIA DE TRANSPORTE, 

EM AUTOCARRO DA CÂMARA, AO PROJECTO ESPAÇOS DE 

VIDA (PROGRAMA SER CRIANÇA) – Presente para ratificação o 

despacho do Presidente da Câmara, datado de 10 de Agosto de 2004, que 
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concordou com a seguinte informação do Departamento de Serviços 

Urbanos e Ambiente: “Considerando o pedido de colaboração pela 

cedência de um autocarro no dia 10 de Setembro, para o transporte de 

jovens e respectivas famílias do Bairro de Gondar para a Atouguia, para 

assistirem e participarem no espectáculo de Karaoke. Considerando não 

haver inconveniência para os serviços a disponibilidade da viatura em 

causa. Submete-se à aprovação do Executivo Camarário o transporte 

solicitado,  e  a  prestação  de  trabalho  extraordinário”. DELIBERADO 

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

SUBSÍDIOS – TRÂNSITO – CEDÊNCIA DE TRANSPORTE, 

EM AUTOCARRO DA CÂMARA, À COOPERATIVA TEMPO 

LIVRE PARA O PROJECTO “FÉRIAS DESPORTIVAS” – Presente 

para ratificação o despacho do Vice-Presidente da Câmara, datado de 30 

de Agosto de 2004, que concordou com a seguinte informação do 

Departamento de Serviços Urbanos e Ambiente: “Considerando o pedido 

de colaboração pela cedência de um autocarro entre os dias 30 e 31 de 

Agosto e 1, 2, 6, 8 e 9 de Setembro, durante a realização do projecto 

“Férias Desportivas”, a realizar no Pavilhão Multiusos de Guimarães; 

Considerando o apoio concedido em anteriores actividades, e não haver 

inconveniência para os serviços a disponibilidade da viatura; Submete-se à 

aprovação do Executivo Camarário o transporte solicitado.” 

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

SUBSÍDIOS – JUNTA DE FREGUESIA DE RONFE – PARQUE 

INFANTIL DO COVELO/RAMAL DE ÁGUA – Presente um ofício 

da Junta de Freguesia de Ronfe solicitando um apoio para fazer face às 

despesas com a instalação de um ramal de água no Parque Infantil do 

Covelo, cujo montante, conforme orçamento da VIMÁGUA, EIM, é no 

valor de 1.483,23 (mil quatrocentos e oitenta e três euros e vinte e três 
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cêntimos) + IVA. Propõe-se a atribuição de um subsídio no montante de 

€882,53 (oitocentos e oitenta e dois euros e cinquenta e três cêntimos) 

correspondente a 50% do valor do orçamento. Esta despesa está 

cabimentada na unidade orgânica 01.03 e na unidade económica 

04.05.01.02. DELIBERADO APROVAR POR UNANIMIDADE. Os 

Vereadores Rui Vítor Costa, Carlos Vasconcelos, Belmiro Jordão e Ana 

Vidal apresentaram a seguinte declaração de voto: “Os Vereadores 

eleitos nas listas do Partido Social Democrata votaram favoravelmente este 

ponto da ordem de trabalhos apesar de continuarem a acreditar que o 

incremento das ligações às redes de água e saneamento no concelho de 

Guimarães deve ser feito de forma transversal e sustentada e não casual e 

pontualmente. Os preços envolvidos são uma vez mais claramente 

elevados! Que dizer das famílias que passam por esta 

situação…Continuamos e continuaremos a defender uma verdadeira 

campanha de sensibilização das populações e, de forma concomitante, a 

redução dos custos de ligação às redes de água e saneamento, como foi por 

nós proposto em 10 de Outubro de 2002 e chumbado pelos vereadores 

eleitos nas listas do partido Socialista.” -------------------------------------------- 

SUBSÍDIOS – JUNTA DE FREGUESIA DE SERZEDELO – 

RAMAL DE ÁGUA – Presente um ofício da Junta de Freguesia de 

Serzedelo solicitando um apoio para fazer face às despesas com a 

instalação de um ramal de água no Adro da Igreja, cujo montante, 

conforme orçamento da VIMÁGUA, EIM, é no valor de 304,83 

(trezentos e quatro euros e oitenta e três cêntimos) + IVA. Propõe-se a 

atribuição de um subsídio no montante de €181,38 (cento e oitenta e um 

euros e trinta e oito cêntimos), correspondente a 50% do valor do 

orçamento. Esta despesa está cabimentada na unidade orgânica 01.03 e na 

unidade económica 04.05.01.02. DELIBERADO APROVAR POR 
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UNANIMIDADE. Os Vereadores Rui Vítor Costa, Carlos Vasconcelos, 

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

“Os Vereadores eleitos nas listas do Partido Social Democrata votaram 

favoravelmente este ponto da ordem de trabalhos apesar de continuarem a 

acreditar que o incremento das ligações às redes de água e saneamento no 

concelho de Guimarães deve ser feito de forma transversal e sustentada e 

não casual e pontualmente. Os preços envolvidos são uma vez mais 

claramente elevados! Que dizer das famílias que passam por esta 

situação…Continuamos e continuaremos a defender uma verdadeira 

campanha de sensibilização das populações e, de forma concomitante, a 

redução dos custos de ligação às redes de água e saneamento, como foi por 

nós proposto em 10 de Outubro de 2002 e chumbado pelos vereadores 

eleitos nas listas do partido Socialista.” -------------------------------------------- 

SUBSÍDIOS – FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE 

RENDUFE – ARRANJO DA ZONA ENVOLVENTE DA IGREJA 

– Presente um ofício da Fábrica da Igreja Paroquial de Rendufe solicitando 

apoio da Câmara Municipal destinado a custear as despesas com a 

realização de obras na zona envolvente da Igreja. Os serviços do 

Departamento de Obras Municipais mediram e quantificaram os trabalhos 

realizados, no montante de €10.286,68 (dez mil duzentos e oitenta e seis 

euros e sessenta e oito cêntimos). Propõe-se a atribuição de um subsídio 

no montante de € 5.143,34 (cinco mil cento e quarenta e três euros e trinta 

e quatro cêntimos), correspondente a 50% do valor do orçamento. 

DELIBERADO APROVAR POR UNANIMIDADE. Os Vereadores 

Rui Vítor Costa, Carlos Vasconcelos, Belmiro Jordão e Ana Vidal 

apresentaram a seguinte declaração de voto: “Os Vereadores eleitos na 

lista do Partido Social Democrata votaram favoravelmente os pontos 42 a 

45 e 47 a 54 da agenda desta reunião, na medida em que os dados 
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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 SURDOS DE GUIMARÃES E 

VALE DO AVE – SEMINÁRIO “OS SURDOS E O FUTURO” – 

Presente um ofício da Associação de Surdos de Guimarães e Vale do Ave 

solicitando um apoio financeiro da Câmara Municipal destinado a custear a 

realização, no próximo dia 9 de Outubro, do Seminário “Os Surdos e o 

Futuro”, cujo orçamento se estima em €900,00 (novecentos euros). 

Propõe-se a concessão de um apoio no valor de € 250,00 (duzentos e 

cinquenta euros). Esta despesa está cabimentada na unidade orgânica 

07.01. e na unidade económica 04.07.01. DELIBERADO APROVAR 

POR UNANIMIDADE. Os Vereadores Rui Vítor Costa, Carlos 

Vasconcelos, Belmiro Jordão e Ana Vidal apresentaram a seguinte 

declaração de voto: “Os Vereadores eleitos na lista do Partido Social 
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Democrata votaram favoravelmente os pontos 42 a 45 e 47 a 54 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 ARTÍSTICO MUSICAL DE BRITO 

– Presente a seguinte proposta da Vereadora Francisca Abreu: 

“Recentemente criada, a Associação Artístico Musical de Brito, com sede 

nesta freguesia, tem como objectivos “promover, fomentar e desenvolver 

a actividade musical”, tendo-se proposto a constituição de agrupamentos 

musicais e uma escola de música. Considerando, por um lado, as muitas 

dificuldades para a constituição e instalação de uma associação desta 

natureza e, por outro, a importância da formação musical para o 

desenvolvimento do sentido estético, de exigência e de qualidade, para a 

formação e desenvolvimento integral dos cidadãos, e ainda o significado e 

relevância da participação dos cidadãos, reunidos em associação, na 
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promoção e desenvolvimento cultural das comunidades em que se 

integram, propõe-se a atribuição de um subsídio de € 1.000,00 (mil euros) 

à Associação Artístico Musical de Brito.” Esta despesa está cabimentada na 

unidade orgânica 07.01. e na unidade económica 04.07.01. 

DELIBERADO APROVAR POR UNANIMIDADE. Os Vereadores 

Rui Vítor Costa, Carlos Vasconcelos, Belmiro Jordão e Ana Vidal 

apresentaram a seguinte declaração de voto: “Os Vereadores eleitos na 

lista do Partido Social Democrata votaram favoravelmente os pontos 42 a 

45 e 47 a 54 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 – LOC/MTC – MOVIMENTO DE 

TRABALHADORES CRISTÃOS – Presente um ofício da LOC/MTC 

– Movimento de Trabalhadores Cristãos: “A LOC/MTC – Liga Operária 
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Católica/Movimento de Trabalhadores Cristãos, solicitando um subsídio 

destinado a custear as diversas actividades realizadas ao longo do ano de 

2004, designadamente: o Encontro de Solidariedade Internacional (com 

250 participantes), com o objectivo de angariação de fundos para apoiar a 

delegação portuguesa à Assembleia Mundial do Movimento de 

Trabalhadores Cristãos (MMTC), que se realizou no Quebeque, Canadá, 

onde foi eleita Dirigente Mundial, uma militante vimaranense, Glória 

Cardoso, professora na Escola Francisco de Holanda em Guimarães; o 

Encontro Nacional de Formação, em Fátima, (30 participantes da Diocese 

de Braga), o Encontro de preparação dos delegados da Diocese de Braga 

ao Congresso Nacional, realizado no Secretariado da Acção Católica (30 

participantes), o XII Congresso Nacional da LOC/MTC, subordinado ao 

tema “Testemunhar a Esperança, Construindo um Mundo mais Justo e 

Humano” (onde participaram 30 delegados representantes dos grupos da 

Diocese de Braga). Propõe-se a concessão de um apoio no valor de € 500 

(quinhentos euros). Esta despesa está cabimentada na unidade orgânica 

07.01 e na unidade económica 04.07.01. DELIBERADO APROVAR 

POR UNANIMIDADE. Os Vereadores Rui Vítor Costa, Carlos 

Vasconcelos, Belmiro Jordão e Ana Vidal apresentaram a seguinte 

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

Democrata votaram favoravelmente os pontos 42 a 45 e 47 a 54 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 
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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.”--------------------------------- 

SUBSÍSIOS – CONQUISTADORES MOTO CLUBE DE 

GUIMARÃES – 9.ª CONCENTRAÇÃO MOTARD – Presente para 

ratificação o despacho do Vice – Presidenta da Câmara, datado de 2 de 

Setembro de 2004, que concedeu o seguinte apoio à realização da 9.ª 

Concentração Motard, a realizar na freguesia de Caldelas entre os 

próximos dias 10 e 12 de Setembro: ligação à rede de iluminação pública 

de um contador de 90 amperes; 100 grades de vedação, material 

promocional da cidade de Guimarães para entregar aos inscritos do 

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

SUBSÍDIOS – TORNEIO CIDADE DE 

GUIMARÃES/VILLAHOTEL – Presente para ratificação o despacho 

do Presidente da Câmara, datado de 3 de Agosto de 2004, que concedeu 

ao Desportivo Francisco de Holanda um apoio no valor de €1000,00 (mil 

euros), destinado a custear as despesas com o Torneio “Cidade de 

Guimarães”, realizado nos dias 27 a 29 de Agosto. Esta despesa está 

cabimentada na unidade orgânica 07.01. e na unidade económica 04.07.01. 

DELIBERADO RATIFICAR POR UNANIMIDADE. Os 

Vereadores Rui Vítor Costa, Carlos Vasconcelos, Belmiro Jordão e Ana 

Vidal apresentaram a seguinte declaração de voto: “Os Vereadores 
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eleitos na lista do Partido Social Democrata votaram favoravelmente os 

pontos 42 a 45 e 47 a 54 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 TEMPO LIVRE – APOIO À 

PREPARAÇÃO DO ATLETA VIMARANENSE MANUEL SILVA, 

PRESENTE NOS JOGOS OLÍMPICOS DE ATENAS/2004 – 

Presente a seguinte proposta: “Após uma primeira participação em Sidney, 

o atleta vimaranense Manuel Silva volta a estar presente nos Jogos 

Olímpicos, agora em Atenas, após a qualificação obtida para a prova de 

3.000 metros obstáculos. Trata-se, evidentemente, de um motivo de 

orgulho para todos os Vimaranenses, que voltam a ver um dos seus 

conterrâneos participar no mais importante evento desportivo à escala 

mundial. Tendo presente o enorme empenho e sacrifício a que, em 
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Portugal, estão obrigados os atletas que pretendam manter-se a um nível 

consentâneo com as exigências da alta competição, entendo que a Câmara 

Municipal de Guimarães deveria apoiar financeiramente o esforço do 

citado atleta, como forma de premiar os excelentes resultados traduzidos 

na qualificação para os Jogos Olímpicos de Atenas. Um tal apoio visaria, 

igualmente, incentivar outros atletas Vimaranenses a seguir o exemplo de 

Manuel Silva, apostando numa carreira desportiva de alto nível. Assim, 

considerando: - a ausência de enquadramento legal que permita apoiar 

directa e individualmente o atleta em causa; - a colaboração que vem sendo 

mantida entre o atleta e a Cooperativa Tempo Livre, concretamente 

através da utilização, por parte daquele, da pista de atletismo e respectivos 

equipamentos, e que será reforçada no futuro; Proponho que a Câmara 

Municipal de Guimarães aprove a concessão de um subsídio de cinco mil 

euros à Cooperativa Tempo Livre, destinado a prestar apoio à preparação 

do atleta Manuel Silva.” DELIBERADO APROVAR POR 

UNANIMIDADE. Os Vereadores Rui Vítor Costa, Carlos Vasconcelos, 

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

“Os Vereadores eleitos na lista do Partido Social Democrata votaram 

favoravelmente os pontos 42 a 45 e 47 a 54 da agenda desta reunião, na 

medida em que os dados disponíveis apontam para uma apreciação 

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

eleitos nas listas do Partido Social Democrata lamentam a ausência 

de mecanismos de atribuição rigorosa e transparente de subsídios e 

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

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

Fevereiro de 2002 (nomeadamente com a criação de programas específicos 

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

comissão consultiva de avaliação das referidas candidaturas composta, 
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nomeadamente, por cidadãos com reconhecida idoneidade e competência 

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

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

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

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

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

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

SUBSÍDIOS – GRUPO DESPORTIVO E RECREATIVO “OS 

AMIGOS DE URGEZES” – Presente um ofício do Grupo Desportivo e 

Recreativo “Os Amigos de Urgezes” dando conhecimento da necessidade 

de mudar a areia da caixa do parque infantil do Centro de Actividades 

Lúdicas, pelo que solicitam duas camionetas de areia do rio. Os serviços 

do Departamento de Obras Municipais informam que são necessários 18 

m3 de areia do rio lavada, no valor de € 406,98 (quatrocentos e seis euros e 

noventa e oito cêntimos). DELIBERADO APROVAR POR 

UNANIMIDADE. Os Vereadores Rui Vítor Costa, Carlos Vasconcelos, 

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

“Os Vereadores eleitos na lista do Partido Social Democrata votaram 

favoravelmente os pontos 42 a 45 e 47 a 54 da agenda desta reunião, na 

medida em que os dados disponíveis apontam para uma apreciação 

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

eleitos nas listas do Partido Social Democrata lamentam a ausência 

de mecanismos de atribuição rigorosa e transparente de subsídios e 

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

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

Fevereiro de 2002 (nomeadamente com a criação de programas específicos 

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

comissão consultiva de avaliação das referidas candidaturas composta, 
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nomeadamente, por cidadãos com reconhecida idoneidade e competência 

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

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

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

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

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

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

SUBSÍDIOS – GRUPO DESPORTIVO RECREATIVO E 

CULTURAL DA AMOROSA – Presente um ofício do Grupo 

Desportivo Recreativo e Cultural da Amorosa solicitando um apoio para 

comparticipação nas despesas com as actividades realizadas nos passados 

meses de Junho e Julho, aquando da comemoração do seu 25.º 

Aniversário, designadamente: a festa da criança, com gincana de bicicletas, 

jogos tradicionais e distribuição de prendas e lanche para todos; o torneio 

de bilhar; o torneio de dominó e de sueca na sede do clube; o convívio de 

sócios na Lapela (Monção), com concurso de pesca e chincalhão; a 

cerimónia de encerramento e entrega dos prémios aos vencedores. 

Propõe-se a concessão de um apoio no valor de € 250,00 (duzentos e 

cinquenta euros). Esta despesa está cabimentada na unidade orgânica 

07.01. e na unidade económica 04.07.01. DELIBERADO APROVAR 

POR UNANIMIDADE. Os Vereadores Rui Vítor Costa, Carlos 

Vasconcelos, Belmiro Jordão e Ana Vidal apresentaram a seguinte 

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

Democrata votaram favoravelmente os pontos 42 a 45 e 47 a 54 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 
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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 – JUVENTUDE DE RONFE – REPARAÇÕES NO 

CAMPO DE JOGOS – Presente para ratificação o despacho do 

Presidente da Câmara, datado de 24 de Agosto de 2004, que concedeu ao 

Juventude de Ronfe um apoio no valor de € 2.709,18 (dois mil setecentos e 

nove euros e dezoito cêntimos) destinado a custear as despesas com 

pequenas reparações no seu Campo de Jogos. DELIBERADO 

RATIFICAR POR UNANIMIDADE. Os Vereadores Rui Vítor Costa, 

Carlos Vasconcelos, Belmiro Jordão e Ana Vidal apresentaram a seguinte 

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

Democrata votaram favoravelmente os pontos 42 a 45 e 47 a 54 da agenda 

desta reunião, na medida em que os dados disponíveis apontam para uma 

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

vereadores eleitos nas listas do Partido Social Democrata lamentam 

a ausência de mecanismos de atribuição rigorosa e transparente de 

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

tal como foi por nós proposto em reunião da Câmara Municipal de 
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Guimarães de 14 de Fevereiro de 2002 (nomeadamente com a criação de 

programas específicos de apoio a iniciativas das associações e instituições e 

a criação de uma comissão consultiva de avaliação das referidas 

candidaturas composta, nomeadamente, por cidadãos com reconhecida 

idoneidade e competência nesta área) e chumbado pelos vereadores eleitos 

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

Municipal de Guimarães ter reconhecido a necessidade de alterar as regras 

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

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

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

SUBSÍDIOS – GRUPO DESPORTIVO “OS UNIDOS DO CANO” 

– ILUMINAÇÃO DO CAMPO DE JOGOS – Presente um ofício da 

Grupo Desportivo “Os Unidos do Cano” solicitando apoio da Câmara 

Municipal destinado a custear as despesas com a iluminação do Campo de 

Jogos. Os serviços do Departamento de Obras Municipais informam que 

o custo estimado para iluminar o campo é de € 8.500,00 (oito mil e 

quinhentos euros). Propõe-se a concessão de um apoio no valor de € 

4.250,00 (quatro mil duzentos e cinquenta euros). DELIBERADO 

APROVAR POR UNANIMIDADE. Os Vereadores Rui Vítor Costa, 

Carlos Vasconcelos, Belmiro Jordão e Ana Vidal apresentaram a seguinte 

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

Democrata votaram favoravelmente os pontos 42 a 45 e 47 a 54 da agenda 

desta reunião, na medida em que os dados disponíveis apontam para uma 

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

vereadores eleitos nas listas do Partido Social Democrata lamentam 

a ausência de mecanismos de atribuição rigorosa e transparente de 

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

tal como foi por nós proposto em reunião da Câmara Municipal de 
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Guimarães de 14 de Fevereiro de 2002 (nomeadamente com a criação de 

programas específicos de apoio a iniciativas das associações e instituições e 

a criação de uma comissão consultiva de avaliação das referidas 

candidaturas composta, nomeadamente, por cidadãos com reconhecida 

idoneidade e competência nesta área) e chumbado pelos vereadores eleitos 

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

Municipal de Guimarães ter reconhecido a necessidade de alterar as regras 

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

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

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

SUBSÍDIOS – CONFRARIA DO SANTÍSSIMO SACRAMENTO 

DA INSIGNE REAL COLEGIADA DE NOSSA SENHORA DA 

OLIVEIRA – PROCISSÃO DE HOMENAGEM A NOSSA 

SENHORA DA OLIVEIRA – Presente para ratificação o despacho do 

Presidente da Câmara, datado de 28 de Julho de 2004, que concedeu à 

Confraria do Santíssimo Sacramento da Insigne Real Colegiada de Nossa 

Senhora da Oliveira um apoio no valor de € 250,00 (duzentos e cinquenta 

euros), destinado a custear as despesas com a realização da Procissão de 

Homenagem a Nossa Senhora da Oliveira, realizada no passado dia 15 de 

Agosto. DELIBERADO RATIFICAR POR MAIORIA. Absteve-se o 

Vereador António Salgado Almeida. Os Vereadores Rui Vítor Costa, 

Carlos Vasconcelos, Belmiro Jordão e Ana Vidal apresentaram a seguinte 

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

Democrata votaram favoravelmente os pontos 42 a 45 e 47 a 54 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 
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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 – FESTAS DO SENHOR DOS DESAMPARADOS – 

FREGUESIA DE OLIVEIRA – Presente para ratificação o despacho 

do Presidente da Câmara, datado de 12 de Agosto de 2004, que concedeu 

o seguinte apoio à realização das Festas do Senhor dos Desamparados, na 

freguesia de Oliveira, entre os próximos dias 17 e 19 de Setembro: um 

palco; aparelhagem sonora e disponibilidade de um técnico, bem como um 

apoio no valor de € 300,00 (trezentos euros) destinado a custear as 

despesas com a colocação de altifalantes. Esta despesa está cabimentada na 

unidade orgânica 07.01. e na unidade económica 04.07.01. 

DELIBERADO RATIFICAR POR UNANIMIDADE. Os 

Vereadores Rui Vítor Costa, Carlos Vasconcelos, Belmiro Jordão e Ana 

Vidal apresentaram a seguinte declaração de voto: “Os Vereadores 

eleitos na lista do Partido Social Democrata votaram favoravelmente os 

pontos 42 a 45 e 47 a 54 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 
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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 – FESTAS DA PADROEIRA E FESTIVAL DO 

RANCHO FOLCLÓRICO – FREGUESIA DE LONGOS – Presente 

para ratificação o despacho do Presidente da Câmara, datado de 27 de 

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

ornamentações das Festas do Padroeiro e do Festival do Rancho 

Folclórico, realizado na freguesia de Longos entre os passados dias 29 de 

Julho e 8 de Agosto, com a colocação de 2 contadores com 3 fases de 60 

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

SUBSÍDIOS – FESTAS EM HONRA DE S. BARTOLOMEU – 

FREGUESIA DE CANDOSO S. MARTINHO – Presente para 

ratificação o despacho do Vice-Presidente da Câmara, datado de 29 de 

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

ornamentações das Festas em Honra de S. Bartolomeu, realizadas na 

freguesia  de  Candoso  S.  Martinho  entre  os  passados  dias  26  e  29 de 
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Agosto, com a colocação de 2 contadores de 3x60 amperes. 

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

SUBSÍDIOS – FESTAS EM HONRA DE NOSSA SENHORA DE 

FÁTIMA – FREGUESIA DE RENDUFE – Presente para ratificação o 

despacho do Presidente da Câmara, datado de 6 de Agosto de 2004, que 

autorizou a ligação à rede de iluminação publica das ornamentações das 

Festas em honra de Nossa Senhora de Fátima, realizadas na freguesia de 

Rendufe, entre os passados dias 11 e 15 de Agosto, com a colocação de 

dois contadores trifásicos de 45 Amperes por fase. DELIBERADO 

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

SUBSÍDIOS – FESTAS EM HONRA DE SANTO ANTONINO – 

FREGUESIA DE MESÃO FRIO – Presente para ratificação o 

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

autorizou a ligação à rede de iluminação pública das ornamentações das 

Festas em honra de Santo António, realizadas na freguesia de Mesão Frio, 

nos dias 4 e 5 do corrente mês de Setembro, com a colocação de um 

contador de 27,6 KVA. DELIBERADO RATIFICAR POR 

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

SUBSÍDIOS – FESTAS EM HONRA DO SANTÍSSIMO 

SACRAMENTO – FRESGUESIA DE BARCO – Presente para 

ratificação o despacho do Senhor Presidente da Câmara, datado de 17 de 

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

ornamentações das Festas em honra do Santíssimo Sacramento, realizadas 

na freguesia de Barco, nos passados dias 17 a 22 de Agosto, com a 

colocação de um contador de 41,40 KVA. DELIBERADO 

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

SUBSÍDIOS – FESTAS DE S. MIGUEL O ANJO – FREGUESIA 

DE VERMIL – Presente um ofício da Junta de Freguesia de Vermil 
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solicitando autorização para ligação à rede de iluminação pública das 

ornamentações das Festas de S. Miguel o Anjo, a realizar entre os 

próximos dias 25 e 26 de Setembro, com a colocação de 1 contador 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 PRESIDENTE DA CÂMARA DEU POR 

ENCERRADA A REUNIÃO, DE QUE, PARA CONSTAR, SE 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


