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ACTA 

Aos vinte e três 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) – Fez a leitura, em voz alta, da 

seguinte declaração, para constar da acta: “Desde há muito que o PSD 

vem denunciando a política centralista do PS. Estivemos e estaremos 

na vanguarda da defesa daqueles que por morarem longe da cidade têm 

como nós direito ao bem-estar e aos serviços básicos que teimam (ainda 

em 2004) a faltar de forma clara e brutal no território vimaranense (o pré-

escolar, a água e saneamento, as acessibilidades). Desde 2002 que 

reforçámos a necessidade de alertar (ainda mais) para a situação de 

injustiça social e para o vergonhoso desequilíbrio de investimentos 

entre Guimarães-cidade e o resto do concelho. Apresentámos no 

presente mandato propostas para minorar alguns desequilíbrios (o 

Gabinete de Apoio às Juntas, a luta por maiores investimentos nas 

freguesias, pela promoção de receitas próprias dessas autarquias, o olhar 

com justiça para os problemas de cemitérios das freguesias por 

comparação ao investimento em Monchique, a descentralização das 

reuniões da CMG, os planos de pormenor e/ou urbanização das Vilas, 
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etc., etc., etc.). Denunciámos as situações que em nosso entender vêm 

prejudicando o desenvolvimento de Guimarães como um todo 

concelhio e que afectam (com especial brutalidade) as vilas e as freguesias 

periféricas: a pré-escolarização, as questões relativas à água e ao 

saneamento em Guimarães, os parcos investimentos disponibilizados para 

as freguesias (por comparação, por exemplo, com os disponibilizados para 

as cooperativas e régie-cooperativas da Câmara Municipal). A par disso, a 

par do pouco investimento nas freguesias, sempre fomos denunciando e 

acompanhando a discriminação adicional de que eram alvo as 

freguesias cujos representantes não foram eleitos nas listas do PS. 

Os valores de 2002, de 2003 e o que levamos de 2004 são claros quanto à 

discriminação adicional a que aludi. À parte disso, mesmo pequenas 

coisas, pequenas autorizações, iluminações ou abrigos para 

paragens, as ligações à rede de águas pluviais, nomeadamente nas 

freguesias do PSD, transformam-se em autênticas odisseias político-

administrativas verdadeiramente inacreditáveis e impróprias de um 

governo democrático e (minimamente) atento ao bem comum. 

Nesse contexto, e apenas a título de exemplo, a Carta Aberta que a Junta 

de Freguesia de Briteiros Santo Estêvão lhe dirigiu Sr. Presidente é um 

murro no estômago. Esta má vontade contínua contra as populações 

é, além de injusta, infrutífera. A injustiça que semeia, Sr. Presidente, 

gera forças e indignações adicionais que reforçam a determinação do 

combate político de quem se sente injustiçado – e as pessoas têm carácter! 

Um combate que deixa de se bastar apenas pela freguesia e predispõe, 

obviamente, a um combate mais alargado ao nível do concelho por uma 

mudança aguardada do poder instituído e da sua filosofia centralista e 

injusta. A Carta Aberta contém verdades que toda a gente percebe porque 

existe e vê. E contém a evidência de que as populações e os seus 
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legítimos representantes não se deixam atemorizar e encontrarão 

sempre forma de dizer a verdade e de lutar pelo projecto político em 

que acreditam e que têm o direito de executar, mau grado a sua 

oposição Sr. Presidente. Não acredito já que seja possível mudá-lo a si em 

termos de pensamento. Acredito (firmemente) que é muito mais fácil 

mudar o poder que o Sr. representa.”; 2 – Vereador Carlos Vasconcelos 

– a) – Recordou uma proposta sobre definição de regras e critérios de 

atribuição de subsídios, apresentada pelo Partido Social Democrata, que 

veio a ser reprovada na reunião de 14 de Fevereiro de 2002, dizendo que o 

Partido Social Democrata iria apresentar novamente uma proposta sobre 

essa matéria para ser votada em reunião de Câmara; 3 – Presidente da 

Câmara – Sobre as intervenções feitas, esclareceu: a) - Disse que a 

atribuição de subsídios era, nos termos da lei, matéria de competência 

exclusiva da Câmara Municipal, pelo que as propostas respectivas eram 

sempre submetidas à reunião do Órgão Executivo, que as apreciava e 

votava, acrescentando que, quase sempre, essas propostas eram aprovadas 

por unanimidade; b) – Sobre a questão da Junta de Freguesia de Briteiros 

Santo Estêvão, começou por dizer que uma carta aberta não era forma de 

resolver os problemas, acrescentando que a Câmara Municipal, através do 

Vereador Alberto Oliveira, dispõe de um atendimento próprio aos 

Senhores Presidentes das Juntas de Freguesia; 4 – Vereador António 

Castro – a) – Relativamente ao investimento nas freguesias, 

concretamente no que respeita à rede pública de água e saneamento, 

recordou que a VIMÁGUA tem em curso empreitadas que atingem cerca 

de 340 km de obra. ------------------------------------------------------------------- 

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

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

de Estradas de Portugal vai tentar definir melhor o que são os pontos 
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negros da ligação de Guimarães a Fafe, estando já definido que não vão ser 

permitidas as ultrapassagens da segunda para a terceira via; 2 – Que estava 

solucionado o problema na EB1 de Prazins Santo Tirso. ---------------------- 

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

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

1 – Do despacho do Presidente da Câmara, datado de 3 de Setembro de 

2004, que aprovou a alteração número três ao Orçamento da Zona de 

Turismo de Guimarães, para o ano de 2004, que se dá aqui por 

reproduzida e fica arquivada em pasta anexa ao livro de actas; 2 – Do 

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

aprovou a alteração número quinze ao Orçamento, Plano de Actividades e 

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

2004, que se dá aqui por reproduzida e fica arquivada em pasta anexa ao 

livro de actas. --------------------------------------------------------------------------- 

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

CÂMARA – ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE CÂMARA 

REALIZADA EM 9 DE SETEMRBO DE 2004. DELIBERADO 

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

JUNTAS DE FREGUESIA – FREGUESIA DE AROSA – 

SUBSTITUIÇÃO DA CANALIZAÇÃO DA EB1 DE AROSA – 

Presente uma informação dos Serviços do Departamento de Obras 

Municipais dando conhecimento da disponibilidade da Junta de Freguesia 

de Arosa para assumir a execução da obra de substituição da canalização 

da EB 1 de Arosa, pelo valor de €1.505,21 (mil quinhentos e cinco euros e 

vinte e um cêntimos), de acordo com orçamento elaborado pelos mesmos 

serviços, sendo o prazo de execução da obra de 15 dias. Esta despesa está 

cabimentada na unidade orgânica 03 e na unidade económica 07.01.03.05. 

DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, DELEGAR A 
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EXECUÇÃO DA OBRA NA JUNTA DE FREGUESIA PELO 

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

JUNTAS DE FREGUESIA – FREGUESIA DE SANDE S. 

LOURENÇO – PAVIMENTAÇÃO DO CAMINHO DE 

CORRELOS – 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 Sande S. Lourenço a executar os 

trabalhos em título, até ao montante de € 15.000,00 (quinze mil euros), 

inscrito na rubrica do plano 11.01.12 e sob acompanhamento técnico e 

fiscalização dos serviços do Departamento de Obras Municipais.” 

DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, DELEGAR A 

EXECUÇÃO DA OBRA NA JUNTA DE FREGUESIA PELO 

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

JUNTAS DE FREGUESIA – FREGUESIA DE MOREIRA DE 

CÓNEGOS – REPARAÇÃO DA ESCOLA EB1 DE ANCIDE – 

Presente um ofício da Junta de Freguesia de Moreira de Cónegos dando 

conhecimento da sua disponibilidade para assumir a execução da obra de 

Reparação na Escola EB1 de Ancide, pelo valor de €5.725,14 (cinco mil 

setecentos e vinte e cinco euros e catorze cêntimos), de acordo com 

orçamento elaborado pelos serviços do Departamento de Obras 

Municipais. DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, DELEGAR A 

EXECUÇÃO DA OBRA NA JUNTA DE FREGUESIA PELO 

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

FORNECIMENTOS – CONCURSO PÚBLICO 

INTERNACIONAL N.º 5/2004 – FORNECIMENTO DE 

REFEIÇÕES A VÁRIOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO 

DO 1.º CICLO E JARDINS DE INFÂNCIA DE GUIMARÃES – 
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ANO 2005 – ADJUDICAÇÃO E APROVAÇÃO DA MINUTA DO 

CONTRATO - Presente o Relatório Final respeitante ao concurso 

público identificado em epígrafe, bem como a correspondente minuta do 

contrato. O Relatório Final propõe que o fornecimento em epígrafe seja 

adjudicado à concorrente “I.C.A. – Indústria e Comércio Alimentar, S.A.”, 

pelo valor de €1.850.563,00 (um milhão oitocentos e cinquenta mil 

quinhentos e sessenta e três euros), acrescido do IVA à taxa legal em vigor. 

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. -------------------- 

EMPRÉSTIMOS – CONTRATAÇÃO DE UM EMPRÉSTIMO DE 

LONGO PRAZO NO MONTANTE DE €2.562.432,00 (DOIS 

MILHÕES QUINHENTOS E SESSENTA E DOIS MIL 

QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS EUROS) – Presente a 

seguinte informação da Chefe da Divisão Financeira: “Encontra-se 

preparado o processo para a consulta a várias instituições bancárias, com 

vista à contratação de um empréstimo de longo prazo, montante apurado 

nos termos do n.º 3 do artigo 20.º da Lei n.º 107-B/2003, de 31 de 

Dezembro e n.º 2 e 4 do artigo 59.º do Decreto-Lei n.º 57/2004, de 19/03. 

Conforme orientações recebidas as condições pretendidas são as seguintes: 

NATUREZA DO EMPRÉSTIMO: Abertura de crédito; MONTANTE: € 

2.562.432,00 (dois milhões quinhentos e sessenta e dois mil quatrocentos e 

trinta e dois euros); FINALIDADE: Financiar despesas de investimento 

no âmbito do plano plurianual de investimentos, concretamente os 

seguintes projectos: Centro Cultural de Vila Flor – obra; Centro Cultural 

de Vila Flor – equipamento; PRAZO: 20 anos; PRESTAÇÕES: 

Constantes; PAGAMENTOS: Semestrais; TAXA DE JURO: Indexada à 

“Euribor”, com alternativa de outra indexante sem quaisquer custos e com 
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a garantia e indicação do limite superior da taxa de juro; PERÍODO DE 

DIFERIMENTO: 2 anos; PERÍODO DE UTILIZAÇÃO: Até 2 anos; 

AMORTIZAÇÃO: Possibilidade de amortização do empréstimo total ou 

parcial, antes do prazo, sem quaisquer custos. Instituições bancárias a 

consultar: Caixa Geral de Depósitos; S.A.; Banco Comercial Português, 

S.A.; Banco Totta & Açores, S.A.; Banco Português de Investimento, S.A.; 

Banco Espírito Santo; S.A.; Banco Bilbao Viscaya, Argentária, S.A.” 

DELIBERADO APROVAR POR MAIORIA. Abstiveram-se os 

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

Vidal. ------------------------------------------------------------------------------------ 

JAZIGO MUNICIPAL - PROFESSOR EMÍDIO GUERREIRO –– 

Presente a seguinte proposta: “O Professor Emídio Guerreiro nasceu na 

Casa da Senhora da Guia, em Guimarães, no dia 6 de Setembro de 1899, 

filho de um Oficial de Infantaria 20, aquartelado no Paço dos Duques de 

Bragança. Fez o ensino básico primário na Escola da Professora Régia 

Dona Estefânia, e os estudos secundários no velho Liceu de Santa Clara, 

sendo hoje o mais antigo Nicolino de Guimarães. Cursou Matemática na 

Faculdade de Ciências da Universidade do Porto e esteve ainda em 

Coimbra, em 1923, onde presidiu à Associação Académica. Cedo se 

envolveu no combate às injustiças e à promoção de valores humanos 

referenciados pela Revolução Francesa, de solidariedade e defesa 

intransigente da liberdade. Republicano convicto, criou no Porto, com um 

grupo de maçons, a loja “A Comuna”, para mais facilmente combater a 

ignorância, as tiranias e os atentados à dignidade humana. Em 1931, foi 

demitido do lugar de Assistente de Cálculo Infinitesimal da Faculdade de 

Ciências da Universidade do Porto, pela sua acção contra o regime 

ditatorial. Aquando da visita do General Carmona ao Porto, publica um 

manifesto clandestino que originou a sua prisão. Foge da Cadeia do Aljube 
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em 1932 e vai para Espanha. Antes, Já tinha participado, em Portugal, na 

conspiração contra o regime ditatorial de Sidónio Paes, assassinado em 

Dezembro de 1918, e na revolta de 3 de Fevereiro de 1927, a primeira 

contra a ditadura militar resultante do 28 de Maio do ano anterior. Em 

Espanha, participa na luta contra o franquismo e, após a derrota dos 

republicanos, consegue sair pelos Pirinéus para França, onde virá a tomar 

parte na luta contra a ditadura de Hitler e Pétain. Exilado em Paris, dado 

que o Governo de Portugal não lhe permitia visitar a família, dedica-se à 

causa da liberdade, e vem a ser um dos grandes amigos de Humberto 

Delgado, em finais da década de 50, denunciando posteriormente a sua 

morte e desaparecimento. Anteriormente, ainda em Espanha, privara com 

grandes personalidades no exílio, como Jaime Cortesão, Afonso Costa, 

José Domingos dos Santos, Bernardino Machado e também o seu amigo 

vimaranense Mariano Felgueiras. Foi professor de Matemáticas Modernas 

em Paris, onde granjeou grande prestígio como pedagogo. Foi 

condecorado com a Ordem da Liberdade por serviços prestados à nação 

espanhola, e com a Cruz de Guerra, em França. Foi igualmente agraciado 

em Portugal pelos Presidentes Ramalho Eanes e Jorge Sampaio, que lhe 

conferiu a Grã-Cruz da Ordem da Liberdade. Com o 25 de Abril, volta a 

Portugal e, até 1986, desempenha várias funções políticas, com destaque 

para as de Deputado e Secretário-geral do PPD, dando um importante 

contributo para a construção da Democracia. Com desejos assumidos de 

ficar em Portugal, volta à sua terra natal, movido pela saudade, onde faz 

construir, em parceria com a Santa Casa da Misericórdia, com a Câmara 

Municipal de Guimarães e com o Governo, um Centro de Solidariedade 

Humana, de que viria a ser o patrono. Faz doação da sua fabulosa 

biblioteca ao Município, porque, como diz, “quero ficar aqui nesta Cidade, 

uma das mais belas de Portugal... Guimarães é a minha Cidade”. 
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Considerando o notável contributo do ilustre vimaranense Prof. Emídio 

Guerreiro para a liberdade e para a democracia; Considerando que o jazigo 

87 do canteiro 10 do Cemitério Municipal da Atouguia foi declarado 

prescrito por abandono e que a sua propriedade reverteu para a Câmara 

Municipal de Guimarães; Proponho que o Executivo delibere manter na 

sua posse o jazigo supra-identificado, disponibilizando-o ao Prof. Emídio 

Guerreiro, ficando a Autarquia responsável pela sua conservação.” 

DELIBERADO, POR UNANIMIDADE E ESCRUTÍNIO 

SECRETO, APROVAR. ----------------------------------------------------------- 

ESTATUTO DE UTILIDADE PÚBLICA – LIGA DE AMIGOS 

DO SERVIÇO DE CARDIOLOGIA DO HOSPITAL DA 

SENHORA DA OLIVEIRA - Presente o ofício remetido pela Liga de 

Amigos do Serviço de Cardiologia do Hospital da Senhora da Oliveira, 

cumpre-nos deliberar sobre o seguinte – PARECER - (atribuição do 

Estatuto de Utilidade Pública) - Constituída em Junho de 2003, a Liga 

de Amigos do Serviço de Cardiologia do Hospital da Senhora da Oliveira 

participou já na organização de Jornadas de cardiologia a nível distrital e 

concelhio, concretizando, dessa forma, os objectivos que conduziram à sua 

criação: a divulgação de conhecimentos técnicos de saúde, designadamente 

na área da cardiologia, e a promoção da educação para a saúde dos seus 

associados e cidadãos em geral, tendo em vista a prevenção cardiovascular. 

Para atingir tão relevantes objectivos, a Associação propõe-se promover a 

realização de seminários e ciclos de estudos sobre doenças do foro 

cardiológico e técnicas de prevenção, bem como fomentar o ensino da 

cardiologia, designadamente através da atribuição de bolsas de estudo e da 

aquisição de livros e materiais da especialidade. Assim, considerando a 

acuidade e interesse público da actividade prosseguida pelo requerente, 

associado à preocupação em orientar as suas actividades, quer para 
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profissionais, quer cidadãos em geral, considera esta Câmara Municipal 

estarem reunidas as condições necessárias à atribuição do estatuto de 

utilidade pública à Liga de Amigos do Serviço de Cardiologia do Hospital 

da Senhora da Oliveira. DELIBERADO APROVAR POR 

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

PATRIMÓNIO – PARCELA “B1” DO NOVO MERCADO DE 

GUIMARÃES – INDEMNIZAÇÃO À ARRENDATÁRIA - Presente 

a seguinte informação da Secção do Património: “Por despacho do Sr. 

Secretário de Estado da Administração Local publicado no Diário da 

República – II Série, N.º 82, de 8 de Abril de 2002, foi declarada a utilidade 

pública para efeitos de expropriação e autorizada a posse administrativa da 

parcela de terreno “B1”, com a área de 1.475 m2, necessária à construção 

do novo mercado municipal, de que é inquilina a Sociedade Aurora 

Rodrigues & Filhos, Ld.ª, com sede na Travessa Trás de Gaia, freguesia de 

S. Sebastião, desta cidade. No âmbito das negociações havidas com aquela 

arrendatária, a quem é devida indemnização autónoma nos termos dos n.ºs 

1 e 4 do artigo 30º e nos termos do n.º 1 do artigo 31º do Código das 

Expropriações, verificou-se que apesar da parcela expropriada não 

abranger a totalidade da área ocupada por aquela para a sua actividade de 

indústria de metalomecânica, o facto é que é inviável deslocar parte da 

empresa e permanecer a restante na zona não expropriada. Deste modo, a 

Sociedade Aurora, Rodrigues & Filhos, Lda., solicita uma indemnização no 

valor de € 270.000,00 (duzentos e setenta mil euros) pela deslocação da 

empresa para outro local e por todos os encargos e prejuízos daí 

resultantes, bem como um prazo de cerca de 4 meses para deixar a área 

necessária à obra livre de pessoas e bens. Na sequência da posição 

assumida pelos árbitros no seu laudo, no âmbito do processo 

expropriativo, e da própria posição da arrendatária que sempre 
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manifestaram a impossibilidade de subdividir a empresa criando dois ou 

mais espaços de laboração fisicamente separados, solicitou-se ao perito da 

lista oficial uma avaliação que deste ponto de vista indicasse um valor 

máximo a ser atingido em sede de expropriação. Tendo em conta que o 

valor indicado pelo perito aponta a possibilidade de ser atingido um 

montante indemnizatório superior ao pretendido pela expropriada, fica à 

consideração superior a aceitação da proposta da empresa Aurora, 

Rodrigues & Filhos, Lda. Acresce referir que a Câmara Municipal 

depositou, em 23 de Maio de 2002, à ordem da referida empresa, o valor 

de €294,29 (duzentos e noventa e quatro euros e vinte e nove cêntimos) 

para efectivação de posse administrativa, em cumprimento do disposto na 

alínea b), n.º 1do artigo 20º do Código das Expropriações, pelo que restará 

agora proceder ao pagamento de €269.705,71 (duzentos e sessenta e nove 

mil setecentos e cinco euros e setenta e um cêntimos).” DELIBERADO 

APROVAR POR MAIORIA. Votaram contra os Vereadores Rui Vítor 

Costa, Carlos Vasconcelos, Belmiro Jordão e Ana Vidal, que apresentaram 

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

votaram contra o Ponto 9 da agenda da Reunião Ordinária da CMG de 

23/09/2004 – Património – Parcela “B1” do novo mercado de Guimarães 

– Indemnização à arrendatária – pelas seguintes razões: 1 – São públicas e 

conhecidas as opiniões do PSD sobre a construção do novo mercado 

municipal. 2 – Os vereadores do PSD candidataram-se no quadro de um 

programa eleitoral apresentado aos cidadãos pelo Partido Social-

Democrata em que se defendia a requalificação do actual mercado. 3 – A 

indemnização que se votou tem como pressuposto a opção política de 

construção de um novo mercado municipal em detrimento da opção de 

requalificação do actual mercado. 4 – Honrando os compromissos 

assumidos com a população, votamos contra.”----------------------------------- 
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REGULAMENTOS – REGULAMENTO DOS CEMITÉRIOS 

MUNICIPAIS DE GUIMARÃES – Presente a seguinte informação do 

Departamento de Serviços Urbanos e Ambiente: “Com a entrada em vigor 

do Decreto-Lei n.º 411/98, de 30 de Dezembro, passaram a ficar 

consignadas legalmente importantes alterações quanto ao que se 

encontrava estabelecido no direito mortuário, cuja legislação aplicável se 

encontrava desajustada à realidade, concretamente no que competia às 

autarquias locais, na sua qualidade de entidades responsáveis pela gestão 

dos cemitérios. Deste modo, com a entrada em vigor deste normativo legal 

surgiu a oportunidade de actualizar o Regulamento Municipal em vigor, 

não só introduzindo as exigências legais ora estipuladas, como contemplar 

outras situações que se mostram necessárias em face da abertura e gestão 

do novo Cemitério Municipal, o de Monchique. Assim, propõe-se à 

aprovação dos órgãos do município o projecto do Regulamento dos 

Cemitérios Municipais que se junta em anexo.” O referido Regulamento 

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

actas. DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, APROVAR E 

SUBMETER À APROVAÇÃO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL. --- 

EDUCAÇÃO – ESCOLAS – CELEBRAÇÃO DE PROTOCOLO 

PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA 

EB1 E JARDIM DE INFÂNCIA DE AROSA – ANO LECTIVO 

2004/2005 – Presente a seguinte informação dos Serviços de Educação: 

“O Agrupamento de Escolas do Ave vem, através de ofício, solicitar à 

Autarquia a renovação do Protocolo celebrado no ano lectivo anterior 

entre o Município de Guimarães e a EB 2,3 de Taíde para o fornecimento 

de refeições à EB1 e Jardim-de-infância de Arosa. De acordo com os 

elementos fornecidos, o número de alunos a usufruírem do serviço de 

refeições será de 34. O custo da refeição por aluno é de €2,20 (dois euros e 



G
U
IMA

S
A
E

R

CÂMARA MUNICIPAL DE GUIMARÃES 
ACTA Nº 18   Fls. __________ 
REUNIÃO ORDINÁRIA DE 23 DE SETEMBRO DE 2004                                                                   
 

 

 

 

 
                  ___________________ 

 
                  ___________________ 

vinte cêntimos), podendo eventualmente sofrer alterações no corrente ano 

lectivo conforme indicação do Conselho Executivo do Agrupamento. 

Perante o exposto, propomos, para o ano lectivo 2004/2005 (Setembro a 

Dezembro de 2004 e Janeiro a Junho de 2005): a renovação do referido 

Protocolo para o fornecimento diário de 34 refeições aos alunos da EB1 e 

Jardim-de-infância de Arosa. O custo mensal previsível será de €1.632,00 

(mil seiscentos e trinta e dois euros) aos quais será deduzido as 

comparticipações dos encarregados de educação; a atribuição mensal, à 

Junta de Freguesia, de uma verba de gestão para fazer face às despesas 

com a higienização de espaços e equipamentos, contratação de pessoal e 

transporte de refeições no valor de €498,80 (quatrocentos e noventa e oito 

euros e oitenta cêntimos). DELIBERADO APROVAR POR 

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

EDUCAÇÃO – ESCOLAS – PROPOSTA DE CELEBRAÇÃO DE 

PROTOCOLO PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS 

ALUNOS DA EB1 DE CASTELÕES – ANO LECTIVO 2004/2005 

– Presente a seguinte informação dos Serviços de Educação: “A exemplo 

do ano lectivo anterior o Agrupamento de Escolas do Ave vem, através de 

ofício, solicitar ao Município de Guimarães a renovação do Protocolo com 

a EB 2,3 de Taíde para o fornecimento de refeições aos alunos da EB1 de 

Castelões. De acordo com os elementos fornecidos serão 16 os alunos a 

usufruírem do serviço de refeições diárias. O custo da refeição por aluno é 

de € 2,20 (dois euros e vinte cêntimos), podendo eventualmente sofrer 

alterações no corrente ano lectivo conforme indicação do Conselho 

Executivo do Agrupamento. Perante o exposto, propomos, para o ano 

lectivo 2004/2005 (Setembro a Dezembro de 2004 e Janeiro a Junho de 

2005): a) a renovação do referido Protocolo para o fornecimento diário de 

16 refeições aos alunos da EB1 de Castelões. O custo mensal previsível 
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com este apoio será de € 768,00 (setecentos e sessenta e oito euros), ao 

qual serão deduzidas as comparticipações dos encarregados de educação; 

b) a atribuição mensal à Junta de Freguesia de Castelões de uma verba de 

gestão no valor de €498,80 (quatrocentos e noventa e oito euros e oitenta 

cêntimos) para fazer face às despesas com o transporte das refeições, 

higienização dos espaços e utensílios e contratação de pessoal.” 

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

EDUCAÇÃO – ESCOLAS – CEDÊNCIA DE AUTOCARRO DA 

AUTARQUIA PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS 

DA ESCOLA EB1 E JARDIM DE INFÂNCIA DE CANDOSO S. 

TIAGO PARA O ANO LECTIVO 2004/2005 – Presente a seguinte 

informação dos Serviços de Educação: “Tal como em anos anteriores 

solicita-nos o Agrupamento de Escolas D. Afonso Henriques, para o ano 

lectivo 2004/2005, a possibilidade da concessão de autocarro para o 

transporte escolar dos alunos da EB1 e Jardim-de-infância de Candoso S. 

Tiago, residentes na Urbanização do Pedral, Rua de Sezim, Santo Amaro, 

Casas Novas, Rua de Eiras e 2 alunos de Fermentões, matriculados neste 

estabelecimento de ensino. Mais informo que o problema destes alunos 

será resolvido com a construção do novo edifício escolar “obra de raiz” 

previsto no Lugar da Venda Velha. Assim, proponho, para o ano lectivo 

2004/2005, a concessão do autocarro da autarquia para transporte escolar 

de 78 alunos, conforme informação do Agrupamento de Escolas.” 

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

EDUCAÇÃO – ESCOLAS – CONCESSÃO DE TRANSPORTE 

EM TÁXI – ANO LECTIVO 2004/2005 – Presente a seguinte 

informação dos Serviços de Educação: “Encontra-se matriculado no 5.º 

ano de escolaridade na EB 2,3 de Caldas das Taipas o menino João Carlos 

Castro Machado, portador de uma deficiência congénita “síndrome de 
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Down” e para o qual o Agrupamento de Escolas solicita transporte em 

táxi. Dado tratar-se de uma criança com necessidades educativas especiais 

e residente na freguesia de Sande S. Martinho, a distância superior a 3 km, 

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

especial. Mais informo, conforme proposta apresentada por um taxista, 

que o transporte deste aluno implica à Autarquia um custo/dia no valor de 

€ 6,20 (seis euros e vinte cêntimos), o que perfaz um custo anual previsível 

no valor de € 1.432,10 (mil quatrocentos e trinta e dois euros e dez 

cêntimos). Ao longo do ano lectivo, o custo do transporte poderá sofrer 

alterações caso haja actualização das tabelas de preço da ANTRAL.” Esta 

despesa está cabimentada na unidade orgânica 07.01. e na unidade 

económica 02.02.10. DELIBERADO APROVAR POR 

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

EDUCAÇÃO – ESCOLAS – CONCESSÃO DE TRANSPORTE 

ESCOLAR EM AMBULÂNCIA – ANO LECTIVO 2004/2005 – 

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

Agrupamento de Escolas de Ponte a continuidade de concessão de 

transporte em ambulância à menina Liliana Cristina Sousa Antunes, 

matriculada no 6.º ano de escolaridade. A criança tem espinha bífida com 

vários problemas associados, o que implica o uso de aparelhos e de 

canadianas para a deslocação. Dado que a aluna reside na freguesia de 

Prazins Santa Eufémia, à distância superior a 3 km, proponho, para o ano 

lectivo 2004/2005, a concessão de transporte especial em ambulância e 

que o mesmo seja assegurado pela Associação Humanitária dos Bombeiros 

Voluntários de Caldas das Taipas, que se disponibiliza a efectuar o 

transporte pelo preço/dia de €9,80 (nove euros e oitenta cêntimos), 

conforme orçamento anexo ao processo. Mais informo que o custo mensal 

do transporte desta aluna é de €205,80 (duzentos e cinco euros e oitenta 
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cêntimos), o que implica um custo anual previsível no valor de €2.263,80 

(dois mil duzentos e sessenta e três euros e oitenta cêntimos). Esta despesa 

está cabimentada na unidade orgânica 07.01. e na unidade económica 

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

EDUCAÇÃO – ESCOLAS – CONCESSÃO DE TRANSPORTE 

ESCOLAR EM AMBULÂNCIA – ANO LECTIVO 2004/2005 – 

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

EB 2,3 de Ponte a continuidade de concessão de transporte em 

ambulância ao aluno Cláudio Jorge Ribeiro Salgado, portador de 

deficiência motora e que se desloca com o apoio de canadianas. Porque o 

aluno reside em Campelos, freguesia de Ponte, à distância de 4 km do 

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

concessão de transporte especial em ambulância e que o mesmo seja 

efectuado pela Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de 

Caldas das Taipas, qu se disponibiliza a efectuar o serviço pelo preço/dia 

de €6,30 (seis euros e trinta cêntimos), o que implica à Autarquia um custo 

anual previsível de €1.445,30 (mil quatrocentos e quarenta e cinco euros e 

trinta cêntimos).” DELIBERADO APROVAR POR 

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

EDUCAÇÃO – ESCOLAS – TRANSPORTE ESCOLAR – Presente 

um ofício da Escola EB 2,3 de Fermentões solicitando transporte escolar 

em carreira pública para o aluno André da Silva Ferreira, residente na Rua 

de Maputo, freguesia de Fermentões e matriculado no 4.º ano de 

escolaridade da EB1 Nossa Senhora da Conceição. Porque o aluno 

provém de um agregado familiar carenciado e beneficia de apoios da 

Acção Social Escolar, propõe-se a concessão de transporte. 

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

TURISMO    –   ADESÃO   À   ASSOCIAÇÃO   NACIONAL   DAS 
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REGIÕES DE TURISMO – Presente a seguinte informação da Zona de 

Turismo de Guimarães: “A Associação Nacional das Regiões de Turismo, 

ANRET, é uma associação que congrega a totalidade das Regiões de 

Turismo de Portugal e algumas das mais significativas Comissões 

Municipais de Turismo Nacionais. A ANRET tem vindo a favorecer a 

criação de um espaço profissional de participação dos seus associados, que 

representam a oferta turística nacional, de forma a constituir uma 

plataforma organizada em ordem a aumentar atractivamente o mercado 

interno e a capacidade de resposta ao consumidor, fazendo-o conhecer as 

potencialidades turísticas nacionais. A ANRET tem vindo a desenvolver 

esforços junto dos órgãos de soberania e da administração central directa e 

indirecta, no sentido de estar atenta ao desenrolar de todas as evoluções do 

mercado turístico nacional. Acções desenvolvidas pela ANRET em 

2003 – Programas – Programa Iniciativa; Programa Descobrir Portugal; 

Projectos – Turismo Religioso; Promoção de Portugal para os 

Portugueses residentes no Estrangeiro e Luso descendentes; Rota dos 

Vinhos; Parcerias – ANRET/ICEP Portugal – Turismo Interno; 

Pareceres – Programa Foral – Enquadramento do Pessoal das Regiões de 

Turismo; Protocolos – Concertação e Contratualização da Promoção 

Turística; Protocolo para a Promoção da Imagem de Portugal no Âmbito 

do Euro 2004; Selecção 2004 – ANRET/ARESP; Congressos em que a 

ANRET participou: XVIII – Congresso Nacional de Hotelaria e 

Turismo; XXIX – Congresso Nacional da Associação Portuguesa das 

Agências de Viagens e Turismo; II Congresso de Artes e Tradições; 

Representação Institucional da ANRET – Conselho Estratégico de 

Promoção Turística; Núcleo Executivo de Promoção Turística; Comissão 

Nacional de Gastronomia; Conselho Consultivo para o Euro 2004; 

Conselho Geral do INFTUR; Conselho Consultivo da Escola Superior de 
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Hotelaria e Turismo do Estoril; Sistema de Identidade do Turismo 

Português; Conselho da Região das CCDRs; Observatório Nacional do 

Turismo; Conselho Sectorial do Turismo; Comissão de Acompanhamento 

da conjuntura Turística; Plano Integrado de Comunicação do Turismo 

Português; Comemorações dos 90 Anos do Turismo; Comissão 

Organizadora do Salão Internacional de Hotelaria, Restauração e Vending; 

Comissão de Acompanhamento do III QCA. Seguindo uma estratégia por 

parte da Zona de Turismo de estar representada em organizações que 

possam trazer uma mais valia para o desenvolvimento da actividade 

turística no nosso concelho, e reconhecida a importância da ANRET no 

contexto do turismo nacional, assim como a sua representatividade e peso 

institucional, sugiro que a Zona de Turismo faça um pedido de adesão 

formal a esta associação, com início em Janeiro de 2005. Os custos de 

adesão são uma jóia de €7.500,00 (sete mil e quinhentos euros) e uma cota 

anual de 0,0025% do valor do orçamento anual da Zona de Turismo.” Os 

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

ao livro de actas. DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, 

APROVAR E SUBMETER À APROVAÇÃO DA ASSEMBLEIA 

MUNICIPAL. Os Vereadores Rui Vítor Costa, Carlos Vasconcelos, 

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

“Os vereadores eleitos nas listas do PSD votaram favoravelmente este 

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

aposta decidida e frontalmente assumida no turismo em Guimarães 

concelho – tão necessária para um concelho que sofre e continuará a 

sofrer com a sua dependência da indústria têxtil e de vestuário – passa por 

muito mais do que a simples assinatura de protocolos ou adesões a 

organismos que existem nesta particular área da economia. Continuamos a 

acreditar que podemos e devemos, ao nível do turismo, e tendo em conta 
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o papel que a CMG desempenha na promoção turística, fazer mais e fazer 

melhor, tendo em conta as potencialidades de Guimarães enquanto destino 

turístico. Acreditamos, tal como o propusemos em 23 de Outubro de 

2003, o que foi chumbado pelos eleitos do PS neste órgão, que é 

fundamental: 1- A elaboração, por parte da Zona de Turismo de 

Guimarães, de uma proposta para uma Campanha Turística de Guimarães 

em Território Nacional; 2- A definição de um conjunto de estratégias 

complementares destinadas ao incremento do turismo nacional em 

Guimarães.” ---------------------------------------------------------------------------- 

TURISMO – FILMAGENS DE GUIMARÃES – PROGRAMA DE 

VIAGENS “LOS VIAJES DEL DOCE” DO CANAL URUGUAIO 

DE TELEVISÃO “DOCE” – Presente a seguinte informação da Zona 

de Turismo de Guimarães: “Na sequência de contactos anteriores 

efectuados com esta Câmara Municipal, recebemos informações 

relativamente ao apoio solicitado pela produção do Programa de viagens 

“Los Viajes del Doce”, para a realização de um programa sobre 

Guimarães. Neste contexto, a produção pretende fazer deslocar a 

Guimarães uma equipa de filmagens composta por dois elementos entre os 

dias 3 e 9 de Outubro do corrente ano. Para realização deste trabalho, 

solicitam o apoio da Câmara Municipal no seguinte: uma viatura para fazer 

a recolha da equipa de filmagens no dia 3 de Outubro no aeroporto do 

Porto, assim como acompanhar e fazer o transporte da equipa de 

filmagens, bem como de todo o material, durante a estadia; apoio no 

contacto com os museus e outros locais de interesse, nomeadamente 

espaços públicos, no sentido de obterem autorizações para recolha de 

imagens; um guia para acompanhamento da equipa durante a estadia em 

Guimarães; reserva de dois quartos single com entrada a 3 e saída a 9 de 

Outubro, podendo ser através do protocolo da Câmara Municipal com a 
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Pousada da Juventude; cedência de material audiovisual disponível em 

formato profissional (Betacam), podendo ser obtido na empresa que 

produziu o DVD promocional de Guimarães; envio de um roteiro com 

sugestão para as filmagens; transporte da equipa de filmagens no dia 9 de 

Outubro ao aeroporto de Santiago de Compostela para o seu voo de 

regresso; confirmação escrita, no mais curto espaço de tempo possível, da 

Câmara Municipal quanto à possibilidade de aceder aos diversos pedidos.” 

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

TRÂNSITO – ALTERAÇÃO DE TRÂNSITO NA FREGUESIA 

DE CALDELAS – Presente a seguinte informação do Departamento de 

Serviços Urbanos e Ambiente: “Pela presente se submete à apreciação 

camarária a alteração ao trânsito na freguesia de Caldelas, decorrente da 

mudança da feira semanal na passada segunda-feira, dia 13 de Setembro. 

Nesta conformidade, são revogadas todas as disposições relativas aos 

arruamentos afectados pela anterior localização da feira semanal, 

nomeadamente na Avenida da República, Praceta Ferreira de Castro, Rua 

Joaquim Ferreira Monteiro e Rua Reitor Antunes Machado. De modo a 

maximizar a utilização do novo espaço da feira semanal, o recinto poderá 

ser utilizado como estacionamento, todos os dias, excepto à segunda-feira, 

com entrada pela Avenida dos Bombeiros Voluntários e saída pelo 

arruamento lateral Rua 1.º de Maio. Nos dias de feira, a baía de 

estacionamento localizada na Rua Padre Silva Gonçalves, a Nascente do 

recinto, será reservada aos feirantes dos números 195 a 225.” 

DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, APROVAR E 

SUBMETER À APROVAÇÃO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL. --- 

TRÂNSITO – MERCADO MUNICIPAL – CARGAS E 

DESCARGAS E APARCAMENTO – Presente a seguinte informação 

do Departamento de Serviços Urbanos e Ambiente: “Considerando as 
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especificidades da Avenida Conde Margaride decorrentes da existência de 

inúmeros estabelecimentos comerciais, de diversos serviços como 

instituições bancárias, unidades de saúde, escolas e, em particular, o 

mercado municipal; Considerando o elevado fluxo de tráfego que ali se 

regista de veículos ligeiros, de mercadorias e de transportes públicos, 

resultante do facto desta Avenida ser a principal entrada da Cidade. 

Considerando, por último, a elevada procura de lugares de estacionamento 

e de cargas e descargas. Propomos a adopção das seguintes medidas: 1 – 

Reforço do número de locais de carga e descarga na Avenida Conde 

Margaride e Rua Paio Galvão para 15 lugares, nomeadamente junto ao 

mercado (8 lugares); 2 – Fixação de um período máximo de 20 minutos 

para as operações de carga e descarga, entre as 08h30 e as 19h30; 3 – 

Afectação dos lugares da baía de estacionamento adjacente à fachada norte 

do mercado municipal a cargas e descargas, à sexta-feira e ao sábado, entre 

as 08h30 e as 12h30; 4 – Alargamento do horário de carga e descarga no 

interior do mercado: segunda a quarta-feira, das 06h00 às 08h00 e das 

14h00 às 16h00; quinta-feira, das 06h00 às 08h00, das 14h00 às 16h00 e 

das 18h00 às 22h00; sábado, das 06h00 às 08h00 e das 13h30 às 14h30; aos 

fornecedores de carnes será permitido proceder no período da manhã às 

cargas e descargas das 06h00 às 11h00, em consequência do horário de 

abate dos matadouros; será facultado o acesso ao mercado municipal para 

efeitos de carga e descarga aos comerciantes das lojas, bancas e terrado, 

bem como a fornecedores autorizados pela Câmara. As cargas e descargas 

deverão processar-se pelo período de tempo estritamente necessário, num 

máximo de 30 minutos. 5 – Fixação da praça de táxis na baía de 

estacionamento norte da Avenida Conde Margaride, libertando a área de 

aparcamento adjacente ao mercado para cargas e descargas e zona de 

estacionamento de duração limitada. 6 – Alargamento da zona de 
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estacionamento de duração limitada naquela Avenida, entre a Rua João de 

Meira e a Alameda Alfredo Pimenta, permitindo adequar a oferta de 

estacionamento à crescente procura, garantindo a rotatividade do mesmo 

por pequenos períodos de tempo.” DELIBERADO APROVAR POR 

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

SUBSÍDIOS – COOPERATIVA FRATERNA – CENTRO 

COMUNITÁRIO DE SOLIDARIEDADE E INTEGRAÇÃO 

SOCIAL, CIPRL – Presente a seguinte proposta: “A FRATERNA – 

Centro Comunitário de Solidariedade e Integração Social, CIPRL – solicita 

à Câmara Municipal autorização para utilizar um armazém situado na cave 

do empreendimento de habitação social do Monte de S. Pedro, freguesia 

de Fermentões, a fim de ali guardar, em condições de higiene e segurança, 

os bens necessários ao funcionamento do Banco Social, nomeadamente os 

bens alimentares. A Câmara Municipal tem, neste momento, disponível 

naquele empreendimento, um espaço com a área de 190 m2, destinado a 

armazém, que é parte da fracção “A” do prédio descrito na Conservatória 

do Registo Predial de Guimarães sob o n.º 01010/Fermentões e inscrito na 

respectiva matriz urbana sob o artigo 1943. Considerando que: O Banco 

Social representa um importante contributo para a promoção do 

desenvolvimento social do Município; A FRATERNA – Centro 

Comunitário de Solidariedade e Integração Social, CIPRL tem vindo a 

desempenhar de forma eficiente a dinamização do Banco Social; O Banco 

Social funciona em regime de parceria com a Câmara Municipal de 

Guimarães nos termos do Protocolo aprovado pelo executivo em reunião 

realizada em 19 de Fevereiro de 2004; PROPONHO, de acordo com o 

disposto na alínea b) do n.º 4 do artigo 64º da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro, alterada e republicada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, 

que a Câmara autorize a FRATERNA – Centro Comunitário de 
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Solidariedade e Integração Social, CIPRL a utilizar o identificado espaço 

nas seguintes condições: O espaço destina-se exclusivamente ao 

funcionamento do Banco Social, não lhe podendo ser dado outro fim sem 

expressa autorização da Câmara Municipal; Os encargos com a colocação 

de contadores e consumos de energia eléctrica e água, bem como com 

dispositivos de segurança serão assumidos pela FRATERNA, CIPRL; As 

eventuais obras de adaptação de que o espaço necessite só poderão ser 

levadas a efeito com consentimento prévio da Autarquia.” 

DELIBERADO APROVAR POR UNANIMIDADE. O Presidente 

da Câmara não participou na discussão e na votação do assunto. ----- 

SUBSÍDIOS – ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS 

BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE CALDAS DAS TAIPAS – 

FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA COMBATE A INCÊNDIOS 

– Presente a seguinte informação do Departamento de Serviços Urbanos e 

Ambiente: “Considerando a necessidade dos Bombeiros Voluntários de 

Caldas das Taipas utilizarem o marco de incêndio existente nas suas 

instalações para abastecimento dos autotanques no combate aos incêndios 

florestais e urbanos. Considerando o inequívoco interesse público do 

combate aos fogos. Proponho que os encargos com os consumos de água 

do referido marco, para uso exclusivo no combate aos fogos, sejam 

assumidos pela Câmara Municipal.” DELIBERADO APROVAR POR 

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

SUBSÍDIOS – ASSOCIAÇÃO ACADÉMICA DA UNIVERSIDADE 

DO MINHO – FESTAS DE RECEPÇÃO AOS NOVOS ALUNOS 

– Presente um ofício da Associação Académica da Universidade do Minho 

dando conhecimento da realização, no início do mês de Outubro, das 

festas de recepção aos novos alunos. Assim, solicitam apoio da Câmara 

Municipal destinado a cobrir os encargos inerentes ao aluguer do espaço 
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no Pavilhão Multiusos, bem como para a divulgação e realização de um 

evento que consiste em fazer ressurgir as tradicionais serenatas de 

Guimarães, uma tradição há muito desaparecida. A exemplo do apoio 

concedido à iniciativa em anos anteriores, propõe-se a atribuição de um 

subsídio equivalente ao valor das taxas a pagar pela utilização do Pavilhão 

Multiusos, durante dois dias. Esta despesa está cabimentada na unidade 

orgânica 07.01. e na unidade económica 04.07.01. DELIBERADO 

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

SUBSÍDIOS – GRUPO DESPORTIVO DE SERZEDELO – 

AQUISIÇÃO DE CARRINHA – Presente um ofício do Grupo 

Desportivo de Serzedelo solicitando o apoio possível da Câmara Municipal 

destinado a comparticipar a aquisição de uma carrinha para transporte dos 

seus atletas, visto que, actualmente, dispõem já de três equipas de futebol 

inscritas na Associação de Futebol de Braga. Propõe-se a concessão de um 

apoio no valor de €2.500,00 (dois mil e quinhentos euros). Esta despesa 

está cabimentada na unidade orgânica 07.01. e na unidade económica 

08.07.01. DELIBERADO APROVAR POR UNANIMIDADE. Os 

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

Vidal apresentaram a seguinte declaração de voto: “Os Vereadores 

eleitos na lista do Partido Social Democrata votaram favoravelmente os 

pontos 25 e 26 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 
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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 REGIONAL FOLCLÓRICO E AGRÍCOLA 

DE PEVIDÉM – X DESFOLHADA E MALHADA DO MILHO – 

Presente um ofício do Grupo Regional Folclórico e Agrícola de Pevidém 

solicitando, a exemplo de anos anteriores, um subsídio destinado a custear 

as despesas da X Desfolhada e Malhada do Minho, a realizar no próximo 

dia 9 de Outubro. Propõe-se a concessão de um apoio no valor de € 

170,00 (cento e setenta euros). DELIBERADOAPROVAR 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 25 e 26 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 
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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 REGIONAL FOLCLÓRICO E AGRÍCOLA 

DE PEVIDÉM – X DESFOLHADA E MALHADA DO MILHO – 

Presente um ofício do Grupo Regional Folclórico e Agrícola de Pevidém 

solicitando autorização para ligação à rede de iluminação pública das 

ornamentações da X Desfolhada e Malhada do Milho, a realizar no 

próximo dia 9 de Outubro, com a colocação de 1 quadro de 3x30 amperes. 

DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, DEFERIR O PEDIDO. -- 

SUBSÍDIOS – FESTA EM HONRA DO SENHOR DOS 

DESAMPARADOS – RUA EGAS MONIZ – FREGUESIA DE 

OLIVEIRA DO CASTELO – Presente para ratificação o despacho do 

Presidente da Câmara, datado de 12 de Agosto de 2004, que autorizou a 

ligação à rede de iluminação pública das ornamentações da Festa em 

Honra do Senhor dos Desamparados, a realizar na Rua Egas Moniz, 

freguesia de Oliveira do Castelo, entre os próximos dias 17 e 19 de 

Setembro de 2004, com a colocação de um contador de 41,4 Kva. 

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

SUBSÍDIOS – FESTAS DE S. MATEUS – FREGUESIA DE 

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

datado de 7 de Setembro de 2004, que autorizou a ligação à rede de 

iluminação pública das ornamentações das Festas de S. Mateus, a realizar 
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na freguesia de Gonça, entre os próximos dias 23 de Setembro e 5 de 

Outubro, com a colocação de 3 contadores de 41,4 Kva cada. 

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

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU POR UNANIMIDADE 

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

PELAS 10:50 HORAS O PRESIDENTE DA CÂMARA DEU POR 

ENCERRADA A REUNIÃO, DE QUE, PARA CONSTAR, SE 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


