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ACTA 

Aos sete dias do mês de Outubro do ano de dois mil e quatro, no Edifício 

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

Excelentíssimos Senhores: Vice-Presidente da Câmara – António de 

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

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

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

Amaral Vasconcelos, Belmiro Jordão, Ana Gonçalves da Silva Vidal e 

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

Não compareceu o Presidente da Câmara, cuja falta foi considerada 

justificada. ------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

1 – Vereador Rui Vítor Costa – a) – Referindo-se às recentes nomeações 

para a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte 

(CCDR), congratulou-se com as personalidades nomeadas, referindo o Dr. 

João Sá, o Eng.º Guedes Marques e, muito em particular, o Pof. Carlos 

Bernardo, ex Vice-Reitor do Pólo de Guimarães da Universidade do 

Minho, que disse considerar um “amigo de Guimarães”, recordando a 

Medalha de Ouro que lhe foi atribuída por este Município. Acrescentou 

ainda que o órgão da CCDR, para o qual o Prof. Carlos Bernardo tinha 

sido nomeado como Vice-Presidente, era decisivo para o desenvolvimento 

de Guimarães e da região, b) – Disse que era importante resolver o 

processo do terreno cedido pela Câmara Municipal à Junta de Freguesia de 

Aldão, concretamente no que diz respeito à sua função, por forma a 

impulsionar a construção de valências sociais naquela freguesia; 2 – 

Vereador António Salgado Almeida – a) – Deu conhecimento das 
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queixas dos moradores da freguesia de Ponte sobre os maus cheiros que, 

alegadamente, provêm da incineração operada nos aviários desta freguesia; 

3 – Vice-Presidente da Câmara – Sobre as intervenções feitas, 

esclareceu: a) – Congratulou-se, igualmente, pela nomeação do Prof. 

Carlos Bernardo como Vice-Presidente da CCDR, enaltecendo os seus 

relevantes contributos prestados a Guimarães, enquanto Presidente da 

Escola de Engenharia e Vice-Reitor da Universidade do Minho; b) – Sobre 

o pedido de alteração de função do terreno cedido à Junta de Freguesia de 

Aldão disse que o processo estava a ser estudado com vista a habilitar a 

Câmara Municipal a tomar uma decisão; c) - Relativamente aos maus 

cheiros provenientes dos aviários de Ponte, recordou que, embora a 

questão da incineração fosse da competência do Ministério do Ambiente, 

os serviços de fiscalização da Câmara Municipal iriam averiguar a situação. 

Disse, ainda, que tinham sido estabelecidas negociações com o proprietário 

dos aviários no sentido de encerrar aquela unidade industrial; 4 – 

Vereador Domingos Bragança – a) – Ainda sobre os aviários da 

freguesia de Ponte, acrescentou que a situação estava a ser acompanhada 

pelos Ministérios do Ambiente e da Indústria; 5 – Vereador Armindo 

Costa e Silva – a) – Deu conhecimento da Acta relativa à realização da 

Hasta Pública para concessão de 29 jazigos do Cemitério Municipal da 

Atouguia. -------------------------------------------------------------------------------- 

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

O Vice-Presidente da Câmara deu conhecimento que, no próximo dia 23 

de Novembro, pelas 12:00 horas, vai ter lugar a inauguração do Cemitério 

Municipal de Monchique. ------------------------------------------------------------ 

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

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

I – Do  despacho  do Presidente da Câmara, datado de 22 de Setembro de 
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2004, que aprovou a alteração número quatro 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; II – Do 

despacho do Presidente da Câmara, datado de 22 de Setembro de 2004, 

que aprovou a alteração número cinco 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; III – Do despacho do Vice-

Presidente da Câmara, datado de 20 de Setembro de 2004, que aprovou a 

alteração número dezasseis ao Plano de Actividades, Plano de 

Investimentos e Orçamento da Câmara Municipal de Guimarães, para o 

ano de 2004, que se dá aqui por reproduzida e fica arquivada em pasta 

anexa ao livro de actas; IV – Da seguinte informação do Departamento de 

Serviços Urbanos e Ambiente: “Na sequência da adjudicação da 

empreitada de construção do Parque de Estacionamento no Largo 

Condessa Mumadona, será condicionado o trânsito na zona envolvente, de 

acordo com o Edital em anexo. O condicionamento terá início no dia 4 de 

Outubro e por um período previsto de 1 ano.” O Edital dá-se aqui por 

reproduzido e fica arquivado em pasta anexa ao livro de actas; V – Da 

seguinte informação do Departamento de Serviços Urbanos e Ambiente: 

“Nos termos da Portaria n.º 798/94, de 7 de Setembro, e do n.º 2 do art.º 

10.º do Decreto-Lei 8/93, de 11 de Janeiro, os preços a observar nos 

transportes colectivos urbanos rodoviários de passageiros concessionados 

pelos municípios são os que decorrem do respectivo contrato de 

concessão. De acordo com o art.º 10.º do caderno de encargos do contrato 

de concessão, Regime Tarifário, a tabela de preços será actualizada no dia 1 

de Janeiro de cada ano, ou em data diferente desta aquando da actualização 

das tarifas dos transportes interurbanos. Para os Bilhetes Simples e Passes 

Sociais, os preços serão actualizados de acordo com a percentagem de 
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aumento médio autorizado para os transportes interurbanos, com 

arredondamento para o múltiplo de 2 e 10 cêntimos, respectivamente. Nos 

termos do n.º 2 do Despacho Normativo n.º 39-A/2004, de 16 de 

Setembro, com aplicação pelos operadores a partir de 1 de Outubro de 

2004, é fixado em 2,9% a percentagem máxima de aumento médio para os 

transportes colectivos rodoviários interurbanos de passageiros. Face ao 

exposto informamos que a tabela anexa se encontra em conformidade.” A 

referida tabela dá-se aqui por reproduzida e fica arquivada em pasta anexa 

ao livro de actas; VI – Do despacho do Vereador Alberto Oliveira, datado 

de 1 de Outubro de 2004, que aprovou a seguinte informação do 

Departamento de Obras Municipais “Ampliação da Escola EB1 de 

Mascotelos” – 1 – Por despacho do Sr. Vereador Alberto Oliveira, datado 

de 20 de Novembro de 2003, foi a empreitada em epígrafe adjudicada à 

firma  “N.V.E. – Engenharias, Lda.” pelo valor de €266.982,11 (duzentos 

e sessenta e seis mil novecentos e oitenta e dois euros e onze cêntimos) + 

IVA. 2 - O valor final dos trabalhos foi de €263.523,77 (duzentos e 

sessenta e três mil quinhentos e vinte e três euros e setenta e sete 

cêntimos) + IVA, não havendo a necessidade de execução de trabalhos a 

mais. 3 – Verificou-se a existência de €3.458,34 (três mil quatrocentos e 

cinquenta e oito euros e trinta e quatro cêntimos) + IVA de Trabalhos a 

Menos, que correspondem a trabalhos que não foram executados, 

designadamente o depósito de gás cuja colocação está incluída no 

fornecimento do gás. 4 - Se for caso disso, poderão estes montantes ser 

objecto de revisão, nos termos do nº 3 do artº 1º do D.L. 348-A/86, de 16 

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

respectivos índices definitivos de revisão de preços.” --------------------------- 

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

CÂMARA  –  ACTA  DA  REUNIÃO  ORDINÁRIA  DE  CÂMARA 
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REALIZADA EM 23 DE SETEMBRO DE 2004. DELIBERADO 

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

OBRAS PÚBLICAS – CEMITÉRIO MUNICIPAL DE 

MONCHIQUE – 2ª FASE – CONTA FINAL – Presente a seguinte 

informação do Departamento de Obras Municipais: “1 - Por deliberação 

da Câmara Municipal de Guimarães, datada de 26 de Junho de 2003, foi a 

empreitada em epígrafe adjudicada à firma Empreiteiros Casais de António 

José da Silva, S.A. pelo valor de €942.318,43 (novecentos e quarenta e dois 

mil trezentos e dezoito euros e quarenta e três cêntimos) + IVA. 2 - O 

valor dos trabalhos efectuados foi de €915.993,17 (novecentos e quinze 

mil novecentos e noventa e três euros e dezassete cêntimos) + IVA, tendo 

correspondido €810.095,93 (oitocentos e dez mil noventa e cinco euros e 

noventa e três cêntimos) + IVA ao contrato, €20.341,80 (vinte mil 

trezentos e quarenta e um euros e oitenta cêntimos) + IVA a Erros e 

Omissões e €85.555,44 (oitenta e cinco mil quinhentos e cinquenta e cinco 

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

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

Tipo Deliberação Contrato Valor 

Erros e 
Omissões 

19 de Fevereiro de 
2004 

23 de Março de 2004 € 20.341,80 

Trabalho
s a Mais 

22 de Abril de 2004 25 de Maio de 2004 € 85.555,44 

3 - Os trabalhos a Mais executados foram aprovados por deliberação 

camarária em 22 de Fevereiro de 2004 e disseram respeito a: a) Na 

empreitada da 1ª fase não estavam previstos pontos de água potável. 

Verificou-se então a necessidade de executar as infra-estruturas 

(abastecimento de água) na 1ª fase para não terem que se levantar os 

pavimentos na empreitada da 2ª fase. Na altura não foi prevista a 

colocação das fontes, dado poderem haver actos de vandalismo entre as 

duas empreitadas, pelo que foram colocadas nesta empreitada; b) No 
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concurso do cemitério estava previsto um tipo de granito nos 

revestimentos. Durante a execução da 1ª fase o adjudicatário propôs a 

alteração deste granito por outro mais caro, dado que não conseguia o 

fornecimento de toda a quantidade prevista, não apresentando mais-valias 

pela troca. Aquela alteração foi aceite pela equipa projectista. Ao contrário 

do empreiteiro da 1ª fase, o adjudicatário da presente empreitada não 

prescindiu das mais-valias que a alteração do tipo de granito implicava; c) 

Reparação de danos causados por actos de vandalismo, em virtude da obra 

ter estado parada 16 meses entre as duas fases; d) Reforço das fundações 

de dois muros, dado a pouca resistência do terreno; e) Limpeza dos 

terrenos do cemitério e sua fresagem, com extracção de ervas daninhas, 

para que se pudessem fazer as plantações previstas; f) Extracção dos 

cheiros dos sanitários públicos e à melhoria do escoamento de águas 

pluviais do templo multiconfecional; g) Na empreitada estava prevista a 

execução de pré-fabricados em betão armado (ossários), que por proposta 

do vereador do Departamento dos Serviços Urbanos e Ambiente e 

posteriormente por deliberação camarária de 22 de Fevereiro de 2004, não 

foram executados. Ocorre que o empreiteiro já tinha efectuado os moldes 

para a execução daqueles elementos, pelo que a câmara entendeu que 

deveriam ser pagos. 4 - Com o intuito da redução de custos nesta 

empreitada, foram propostas algumas alterações a materiais previstos 

inicialmente. Estas alterações foram cuidadosamente estudadas pela equipa 

projectista, adjudicatário e fiscalização no intuito de salvaguardar o 

conjunto arquitectónico da empreitada. Por outro lado também existiram 

trabalhos cujas medições iniciais eram superiores ao efectivamente 

executado. Assim os trabalhos a menos cifram-se em €132.222,50 (cento 

e trinta e dois mil duzentos e vinte e dois euros e cinquenta 

cêntimos) + IVA. 5 - Embora tenham sido propostos Trabalhos a Mais 
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e Erros e Omissões no valor total de €105.897,24 (cento e cinco mil 

oitocentos e noventa e sete euros e vinte e quatro cêntimos) + IVA, (mais 

11,24% que os trabalhos inicialmente previstos), verificou-se a existência 

de Trabalhos a Menos no valor de €132.222,50 (cento e trinta e dois mil 

duzentos e vinte e dois euros e cinquenta cêntimos) + IVA, (menos 

14,03% dos trabalhos do contrato inicial). Fica, assim, à consideração 

superior a aprovação desta conta final no valor de €915.993,17 

(novecentos e quinze mil novecentos e noventa e três euros e dezassete 

cêntimos) + IVA que corresponde a uma redução de 2,79% aos trabalhos 

previstos inicialmente, bem como do Auto Final anexo, no valor de 

€89.062,36 (oitenta e nove mil sessenta e dois euros e trinta e seis 

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

objecto de revisão nos termos do artº 1º do DL 6/2004 de 6 de Janeiro, 

logo que se encontrem publicados no Diário da República os respectivos 

índices definitivos de revisão de preços.” 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 na reunião 

de 24 de Outubro de 2002, quando discutiram a abertura do concurso, 

propuseram então a sua reformulação em 3 fases, por entender que: o 

projecto, nomeadamente pela sua qualidade, envolvia gastos elevados; o 

período de contenção orçamental que o país atravessa recomenda a 

racionalização de recursos; E que seria mais adequado: repartir esses 

encargos para uma 3ªfase, fazendo na 2ªfase o estritamente necessário à 

entrada em funcionamento do cemitério de Monchique; investir esse 

dinheiro nas inúmeras freguesias no concelho com carências imediatas e 

gritantes ao nível deste tipo dos seus cemitérios. Esta posição foi 

reafirmada a 9 de Janeiro de 2003, aquando da rectificação do valor base 
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do concurso, a 26 de Junho de 2003 aquando da adjudicação, bem como, 

posteriormente, a 22 de Abril de 2004 aquando da votação dos trabalhos a 

mais. Os vereadores eleitos nas listas do PSD continuam a defender que, 

neste particular concurso, o caderno de encargos deveria ter sido refeito 

para atender à necessidade global do concelho a este nível, defendendo o 

investimento na melhoria, ampliação e construção de cemitérios nas 

freguesias do concelho em que há necessidades mais prementes. Dado o 

PS ter recusado essa nossa proposta, por nós entendida como justa, 

equilibrada e necessária, votamos novamente contra hoje aquando da 

aprovação da sua conta final.” ------------------------------------------------------ 

JUNTAS DE FREGUESIA – OBRAS A COMETER ÀS JUNTAS 

DE FREGUESIA – FREGUESIA DE S. FAUSTINO – 

ALTERAÇÃO AO PROTOCOLO – Presente a seguinte proposta do 

Vereador Alberto Oliveira: “A pedido da Junta de Freguesia de S. Faustino 

submete-se, para aprovação da Câmara Municipal, uma alteração ao 

Protocolo celebrado no passado dia 18 de Março 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 da Rua da Pedreira e Travessa de 

S. Tiago” não foi possível executar por razões apresentadas pela Junta de 

Freguesia sendo substituída pela obra com a seguinte denominação: 

“Alargamento e Muros de Suporte nas Ruas da Leira e da cancela da 

Pedreira.” DELIBERADO APROVAR POR UNANIMIDADE. ------- 

JUNTAS DE FREGUESIA – OBRAS A COMETER ÀS JUNTAS 

DE FREGUESIA – FREGUESIA DE SANDE VILA NOVA – 

ALTERAÇÃO AO PROTOCOLO – Presente a seguinte proposta do 

Vereador Alberto Oliveira: “A pedido da Junta de Freguesia de Sande Vila 

Nova submete-se, para aprovação da Câmara Municipal, uma alteração ao 
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Protocolo celebrado no passado dia 18 d7e Março 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 do Cemitério e da Rua das 

Cruzes e Parque Infantil de Lantide” não foi possível executar por razões 

apresentadas pela Junta de Freguesia sendo substituída pela obra com a 

seguinte denominação: “Pavimentação do Cemitério e da Rua da Ponte 

Velha.” DELIBERADO APROVAR POR UNANIMIDADE. --------- 

EDUCAÇÃO – ESCOLAS – PROPOSTA DE CELEBRAÇÃO DE 

PROTOCOLO COM A EB 2,3 DE FERMENTÕES PARA O 

FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA EB 1 E 

JARDIM DE INFÂNCIA DE FERMENTÕES – CANEIROS – 

Presente a seguinte dos Serviços de Educação: “O Agrupamento de 

Escolas de Fermentões vem através de ofício solicitar ao Município de 

Guimarães a renovação para o corrente ano lectivo do Protocolo com a 

EB 2,3 de Fermentões para o fornecimento de refeições transportadas aos 

alunos da EB 1 e Jardim-de-Infância de Fermentões/Caneiros. A fim de 

ser dada continuidade ao serviço que vem sendo prestado aos alunos 

daquele estabelecimento de ensino propomos: a) A renovação do 

Protocolo com a EB 2,3 de Fermentões para o fornecimento de 80 

almoços diários durante o ano lectivo de 2004/2005 (Setembro a 

Dezembro de 2004 e Janeiro a Julho de 2005). O custo mensal previsível 

com este serviço é de €2.675,20 (dois mil seiscentos e setenta e cinco euros 

e vinte cêntimos), ao qual serão deduzidas as comparticipações dos 

encarregados de educação; A atribuição mensal à Junta de Freguesia de 

Fermentões de uma verba de gestão destinada a fazer face com as despesas 

de transporte de refeições, contratação de pessoal e aquisição de produtos 

para higienização de espaços e equipamentos, no valor de €498,80 
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(quatrocentos e noventa e oito euros e oitenta cêntimos” Esta despesa está 

cabimentada na unidade orgânica 07.01 e na unidade económica 02.01.05. 

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

anexa ao livro de actas. DELIBERADO APROVAR POR 

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

EDUCAÇÃO – ESCOLAS – PROPOSTA DE CELEBRAÇÃO DE 

PROTOCOLO PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS 

ALUNOS DA EB 1 DE FERMENTÕES – MOTELO – ANO 

LECTIVO 2004/2005 - Presente a seguinte informação dos Serviços de 

Educação: “Como é do conhecimento superior, desde 1994 que a 

Autarquia tem vindo a celebrar com a Casa do Povo de Fermentões um 

Protocolo para fornecimento de refeições aos alunos da Escola Básica do 

1.º Ciclo de Fermentões – Motelo. A exemplo ao ano anterior o 

Agrupamento de Escolas de Fermentões vem solicitar à Autarquia a 

renovação do referido Protocolo para o fornecimento de refeições a 100 

aluno daquele Estabelecimento de Ensino. Assim, propomos, para o ano 

lectivo 2004/2005, a renovação do Protocolo com a Casa do Povo de 

Fermentões para o fornecimento de refeições diárias aos 100 alunos da 

EB1 de Fermentões – Motelo, cujo custo mensal previsível é de €2.528,90 

(dois mil quinhentos e vinte e oito euros e noventa cêntimos). Em anexo o 

texto do Protocolo. Esta despesa está cabimentada na unidade orgânica 

07.01. e na unidade económica 02.01.05. O referido Protocolo dá-se aqui 

por reproduzido e fica arquivado em pasta anexa ao livro de actas. 

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

EDUCAÇÃO – ESCOLAS – PROPOSTA DE CELEBRAÇÃO DE 

PROTOCOLO PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS 

ALUNOS DA EB 1 E JARDIM DE INFÂNCIA DE PENSELO – 

ANO LECTIVO 2004/2005 - Presente a seguinte informação dos 
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Serviços de Educação: “A exemplo do ano lectivo anterior o Agrupamento 

de Escolas de Fermentões vem solicitar ao Município de Guimarães a 

renovação do Protocolo com o Centro Social de Penselo para o 

fornecimento de refeições transportadas aos alunos da EB1 e Jardim-de-

infância de Penselo. De acordo com o ofício remetido por aquele 

Agrupamento, o número total de alunos que no corrente ano lectivo irão 

usufruir de refeições é de 75. Assim, propomos, para o ano lectivo 

2004/2005 (Setembro a Dezembro de 2004 e Janeiro a Junho de 2005): a 

renovação do Protocolo com o Centro Social de Penselo para o 

fornecimento diário de 75 refeições aos alunos do estabelecimento de 

ensino mencionado em epígrafe. O custo mensal previsível será de 

€2.508,00 (dois mil quinhentos e oito euros), ao qual serão deduzidas a 

comparticipações dos Encarregados de Educação; o pagamento do 

transporte das refeições ao Centro Social de Penselo estimado em €6,00 

(seis euros) custo/dia, o que perfaz um total mensal previsível de €132,00 

(cento e trinta e dois euros). Em anexo apresentamos o texto do 

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

unidade económica 02.01.05. O referido Protocolo dá-se aqui por 

reproduzido e fica arquivado em pasta anexa ao livro de actas. 

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

EDUCAÇÃO – ESCOLAS – CELEBRAÇÃO DE PROTOCOLO 

COM O CENTRO PAROQUIAL DE MOREIRA DE CÓNEGOS 

PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DAS 

EB 1 DE MOREIRA DE CÓNEGOS – IGREJA E ANCIDE – ANO 

LECTIVO 2004/2005 - Presente a seguinte informação dos Serviços de 

Educação: “O Agrupamento de Moreira de Cónegos vem, através de 

ofício, solicitar ao Município de Guimarães a renovação do Protocolo 

celebrado no ano lectivo anterior com o Centro Paroquial de Moreira de 
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Cónegos para o fornecimento de: 52 refeições diárias aos alunos da Escola 

Básica de Moreira de Cónegos – Igreja; 35 refeições diárias e transporte 

aos alunos da Escola Básica de Moreira de Cónegos – Ancide. A fim de ser 

dada continuidade aos apoios que vinham a ser prestados a estes dois 

estabelecimentos de ensino propomos, para o ano lectivo 2004/2005, a 

renovação do referido Protocolo com o Centro Paroquial de Moreira de 

Cónegos. Mais informamos que os custos mensais previsíveis com estes 

serviços serão de: a) EB1 de Moreira de Cónegos – Igreja - €652,08 

(seiscentos e cinquenta e dois euros e oito cêntimos); EB1 de Moreira de 

Cónegos – Ancide - €616,00 (seiscentos e dezasseis euros), sendo €484,00 

(quatrocentos e oitenta e quatro euros) respeitante a refeições e €132,00 

(cento e trinta e dois euros) para transporte de alunos. Em anexo 

apresentamos o texto do Protocolo.” Esta despesa está cabimentada na 

unidade orgânica 07.01. e na unidade económica 02.01.05. O referido 

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

livro de actas. DELIBERADO APROVAR POR UNANIMIDADE. -- 

EDUCAÇÃO – ESCOLAS – CELEBRAÇÃO DE PROTOCOLO 

PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA 

EB 1 DE PONTE – CAMPELOS – ANO LECTIVO 2004/2005 - 

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

ano lectivo anterior o Agrupamento de Escolas de Ponte vem, através de 

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

o Centro Cultural e Recreativo de Campelos para o fornecimento de 

refeições aos alunos da EB1 de Ponte – Campelos, cujas actividades 

escolares estão a funcionar em regime normal. De acordo com os 

elementos fornecidos por aquele Agrupamento o número de alunos que 

irão beneficiar deste serviço é de 25. Perante o exposto, propomos, para o 

ano lectivo 2004/2005, a renovação do Protocolo com o Centro Cultural e 
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Recreativo de Campelos para fornecimento de refeições aos alunos da 

Escola Básica do 1.º Ciclo de Ponte – Campelos. O custo mensal estimado 

com este serviço será de €449,90 (quatrocentos e quarenta e nove euros e 

noventa cêntimos). Em anexo o texto do referido Protocolo.” Esta 

despesa está cabimentada na unidade orgânica 07.01. e na unidade 

económica 02.01.05. O referido Protocolo dá-se aqui por reproduzido e 

fica arquivado em pasta anexa ao livro de actas. DELIBERADO 

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

EDUCAÇÃO – ESCOLAS – CONCESSÃO DE TRANSPORTE 

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

informação dos Serviços de Educação: “Solicita-nos a Escola Secundária 

das Taipas a continuidade de transporte especial em táxi à aluna Cristina 

Maria Fernandes Salgado, portadora de deficiência profunda. Dado que a 

aluna está abrangida pelo Decreto-Lei n.º 299/84, pois reside na freguesia 

de S. Cláudio de Barco, a distância superior a 4 km, 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 implica à Autarquia um 

custo/dia de €8,00 (oito euros), o que perfaz um custo anual previsível no 

valor de €1.936,00 (mil novecentos e trinta e seis euros). O custo por km 

poderá sofrer alterações ao longo do ano, caso haja actualização das 

tabelas de preços de 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 a 

Escola Secundária Martins Sarmento o transporte especial em ambulância 
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para a aluna Vânia Raquel Cardoso Pereira, matriculada no 11.º ano de 

escolaridade, portadora de atrofia espinal (Tipo II) degenerativa, 

deslocando-se em cadeira de rodas eléctrica. Porque a aluna reside em S. 

Torcato, a distância superior a 3 km, 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 custo mensal 

de €436,59 (quatrocentos e trinta e seis euros e cinquenta e nove 

cêntimos), conforme orçamento apresentado por aquela entidade e anexo 

ao processo, o que implica à Autarquia um custo anual previsível no valor 

de €4.802,49 (quatro mil oitocentos e dois euros e quarenta e nove 

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 

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

informação dos Serviços de Educação: “Encontra-se matriculada no 

Jardim-de-infância de Casais/Brito a menina Eduarda Filipa Faria 

Azevedo, portadora de Glaucoma Congénito Bilateral, o que dificulta a sua 

deslocação e para a qual o Agrupamento de Escolas Professor Abel Salazar 

solicita transporte especial para diariamente se deslocar ao Jardim-de-

infância. Embora a aluna seja residente na freguesia de Airão Santa Maria, 

tem necessariamente de estar matriculada no Jardim-de-infância de 

Casais/Brito, onde dispõe de apoio do ensino especial. Assim, proponho, 

para o ano lectivo 2004/2005, a concessão de transporte especial em táxi à 

aluna supracitada. Informo, ainda, com base no orçamento apresentado 

por um taxista e anexo ao processo que este transporte implica à Autarquia 

um custo mensal de €176,00 (cento e setenta e seis euros), o que perfaz um 
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custo anual previsível no valor de €1.936,00 (mil novecentos e trinta e seis 

euros). 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. ------------------------------------------------------------------ 

CULTURA – HOMENAGEM AO PROFESSOR APOSENTADO 

NO ANO LECTIVO 2003/2004 – Presente a seguinte informação dos 

Serviços de Educação: “A exemplo de anos anteriores a Associação 

Nacional de Professores – Secção de Guimarães, em colaboração coma a 

Câmara Municipal de Guimarães, vão levar a efeito, no próximo dia 14 de 

Outubro, um jantar/convívio para homenagear os Professores 

Aposentados no ano lectivo 2003/2004. Como vem sendo hábito a 

Autarquia oferece aos Professores Homenageados o jantar e animação 

musical. De acordo com a informação da Associação Nacional de 

Professores, o número de professores aposentados é de 63, sendo o custo 

do jantar por pessoa de €32,00 (trinta e dois euros). Uma vez que o convite 

é extensivo quer aos Conselhos Executivos dos Agrupamentos quer aos 

Conselhos Executivos das Escolas Secundárias a que pertenciam os 

referidos professores, estima-se que poderão estar presentes neste evento 

cerca de 36 pessoas. Assim, o custo previsível com o jantar será de 

€3.168,00 (três mil cento e sessenta e oito euros). A animação musical do 

evento será feita pelo Grupo “São Pitado”, sendo o seu cachet de €600,00 

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

07.01 e na unidade económica 02.02.25. DELIBERADO APROVAR 

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 
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eleitos na lista do Partido Social Democrata votaram favoravelmente o 

ponto 13 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.” ------------------------------------------------------------- 

TRÂNSITO – FILMAGENS DE NOVELA EM GUIMARÃES – 

Presente a seguinte informação do Departamento de Serviços Urbanos e 

Ambiente: “Considerando a informação anexa, na qual é solicitado o Mini 

autocarro do CCD para figurar e efectuar o transporte dos figurantes da 

TV Globo nas filmagens de uma novela na nossa cidade. Considerando a 

importância que a novela assumirá junto da nossa cidade e não haver 

inconveniência para o CCD a disponibilidade da viatura em causa. 

Submete-se à aprovação do executivo camarário o pagamento de €50,55 

(cinquenta euros e cinquenta e cinco cêntimos), referente à taxa de 

portagem, de acordo com os documentos anexos.” Esta despesa está 
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cabimentada na unidade orgânica 07.01. e na unidade económica 04.07.01. 

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

TRÂNSITO – CEDÊNCIA DE AUTOCARRO – CONVENÇÃO 

IBÉRICA DE FITNESS – Presente a seguinte informação do 

Departamento de Serviços Urbanos e Ambiente: “Considerando o pedido 

de colaboração pela cedência de um autocarro nos dias 20 e 21 de 

Novembro durante a realização da Convenção Ibérica de Fitness, 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, bem como a prestação de trabalho extraordinário.” 

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

TOPONÍMIA – FREGUESIA DE CALDELAS – Presente uma 

proposta de toponímia para a freguesia de Caldelas, que mereceu 

aprovação por parte da respectiva Assembleia de Freguesia. A designação 

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

livro de actas. DELIBERADO APROVAR POR UNANIMIDADE. -- 

TOPONÍMIA – FREGUESIA DE CREIXOMIL – Presente uma 

proposta de toponímia para a freguesia de Creixomil, que mereceu 

aprovação por parte da respectiva Assembleia de Freguesia. A designação 

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

livro de actas. DELIBERADO APROVAR POR UNANIMIDADE. -- 

SUBSÍDIOS – CRIAÇÃO DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS PARA 

ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS – Presente a seguinte proposta dos 

Senhores Vereadores Rui Vítor Costa, Carlos Vasconcelos, Belmiro Jordão 

e Ana Vidal: “São públicas e conhecidas as preocupações dos vereadores 

eleitos nas listas do PSD sobre a gestão rigorosa dos dinheiros públicos e 

sobre a necessidade de essa gestão ser orientada por critérios estritos de 
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interesse público. Essas preocupações têm vindo a ser manifestadas 

relativamente às várias áreas de governação. Foi tendo por base este pano 

de fundo que, na reunião de Câmara de 14 de Fevereiro de 2002, 

apresentamos uma proposta em que se dizia o seguinte: “Tendo em conta a 

necessidade de distribuir de forma transparente, rigorosa e equitativa os dinheiros 

públicos; Tendo em conta a necessidade de a atribuição de subsídios para actividades às 

associações e instituições do concelho obedecer a regras claras, previamente definidas, com 

critérios objectivos de avaliação e do conhecimento público; Os vereadores eleitos nas listas 

do PSD vêm, por este meio, propor a criação de programas específicos de apoio a 

iniciativas das associações e instituições que visem concretizar objectivos políticos 

previamente definidos. Esse apoio deverá ser concedido com base na avaliação de 

candidaturas apresentadas a esses programas por parte dos organizadores, avaliação essa 

a realizar de acordo com critérios objectivos de avaliação previamente definidos e do 

conhecimento público; a criação de uma comissão consultiva de avaliação das referidas 

candidaturas composta, nomeadamente, por cidadãos com reconhecida idoneidade e 

competência nesta área”. A maioria socialista votou contra a aludida proposta, 

apesar de reconhecer a necessidade de “se mudar alguma coisa na 

atribuição de subsídios”. Como argumento importante para o seu voto 

contra, a maioria socialista manifestou total discordância em relação à 

proposta de criação de uma comissão consultiva de avaliação das 

candidaturas. Por outro lado, importa notar que a Auditoria do Tribunal de 

Contas n.º 6/2003 à gerência de 2000 do Município de Guimarães 

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

atribuição de subsídios, reforçando, assim, a pertinência da nossa proposta. 

Face ao exposto, os vereadores do PSD sentem a necessidade de agendar, 

de novo, uma proposta sobre esta matéria. Todavia, na proposta que agora 

apresentamos, abdicámos da criação da comissão consultiva de avaliação 

das candidaturas, mantendo todo o restante conteúdo da proposta 
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anterior. Desta forma será possível ir de encontro à preocupação 

manifestada pelo PS que vai no sentido de as decisões continuaram a ser 

tomadas apenas pela estrutura técnica, administrativa e política da Câmara 

Municipal de Guimarães. Será desnecessário dizer que a alteração da 

proposta não resulta de uma mudança de opinião dos vereadores do PSD, 

mas antes significa um passo no sentido de permitir um consenso no 

órgão executivo sobre esta matéria. Por fim, a proposta apresentada é uma 

proposta de conteúdo eminentemente político. A sua aprovação terá como 

consequência a necessidade de elaboração de um regulamento donde 

constem os programas específicos de apoio a iniciativas bem como os 

objectivos políticos que através deles se pretendem atingir, as regras e 

prazos de apresentação, instrução e avaliação das candidaturas, os critérios 

objectivos de avaliação das candidaturas e as regras relativas ao controlo da 

aplicação das verbas transferidas pela Câmara Municipal de Guimarães. 

Naturalmente, que os vereadores do PSD estão disponíveis para nesta 

matéria dar o seu contributo. Assim, os vereadores eleitos nas listas do 

PSD propõem que a Câmara Municipal de Guimarães delibere criar 

programas específicos de apoio a iniciativas das associações e instituições 

que visem concretizar objectivos políticos previamente definidos. Esse 

apoio deverá ser concedido com base na avaliação de candidaturas 

apresentadas a esses programas por parte dos organizadores, avaliação essa 

a realizar de acordo com critérios objectivos de avaliação previamente 

definidos e do conhecimento público.” DELIBERADO REPROVAR 

POR MAIORIA. Absteve-se o Vereador António Salgado Almeida 

Votaram contra o Vice-Presidente da Câmara e os Vereadores Domingos 

Bragança, Armindo Costa e Silva, Francisca Abreu e Alberto Oliveira, que 

apresentaram a seguinte declaração de voto: “Os membros da Câmara 

Municipal eleitos pelo Partido Socialista votaram contra a proposta 
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apresentada pelos Vereadores eleitos pelo Partido Social Democrata que 

visa a criação de programas específicos para atribuição de subsídios, pelas 

seguintes razões: Em primeiro lugar, é necessário que se esclareça, 

definitivamente, que o facto de o Relatório do Tribunal de Contas (n.º 

6/2003) ter considerado como “pouco fiável” o Sistema de Controlo Interno 

(SCI) para atribuição de subsídios no âmbito da auditoria realizada à 

gerência de 2000 deste Município, nada tem que ver com os critérios de 

atribuição de subsídios. Assim, as razões pelas quais o Tribunal de Contas 

entendeu, ao tempo, considerar como “pouco fiável” o SCI são, então, as 

seguintes: a) Inexistência de um cadastro das entidades com os elementos 

comprovativos da sua existência legal. b) Inexistência de procedimentos 

escritos para controlo da autarquia quanto ao destino efectivo dado pelas 

entidades beneficiadas às verbas atribuídas como subsídios (visto estes 

serem concedidos para determinada finalidade). Significa isto que aquele 

Tribunal apenas apontou a falta de documento escrito onde constassem, 

para além do aludido cadastro, as regras/procedimentos de controlo 

interno destinados a garantir a correcta utilização das verbas por parte das 

colectividades, tendo concordado com os procedimentos adoptados para 

este efeito, os quais estão em prática na autarquia há já vários anos, e que 

asseguram a conformidade da utilização dos subsídios com a finalidade 

para que foram atribuídos. Aliás, é o mesmo Relatório do Tribunal de 

Contas que, após apreciação documental, constata que “os subsídios foram 

atribuídos pelo órgão executivo e que as entidades possuíam os requisitos 

necessários para poderem beneficiar de tais apoios (…)”, concluindo 

adiante que “nada de relevante há a assinalar sobre a generalidade dos 

subsídios atribuídos (…)”. Em conclusão, foi por falta de formalidades 

reduzidas a escrito que o Tribunal de Contas entendeu considerar como 

“pouco fiável” o SCI de atribuição de subsídios e, repita-se, nunca por pôr 
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em causa, quer os critérios da respectiva atribuição, quer os 

correspondentes procedimentos de controlo interno, efectivamente em 

vigor. Dito isto, importa a seguir analisar a alegada “ (…) necessidade de 

elaboração de um regulamento donde constem os programas específicos de apoio a 

iniciativas bem como os objectivos políticos que através deles se pretendem atingir, as 

regras e prazos de apresentação, instrução e avaliação das candidaturas, os critérios 

objectivos de avaliação das candidaturas e as regras relativas ao controlo da aplicação 

das verbas transferidas pela Câmara Municipal de Guimarães”. Os critérios que 

têm presidido à atribuição de subsídios nesta Autarquia têm sido sempre 

precedidos de propostas sustentadas onde se evidencia o interesse público 

das actividades das entidades que se pretende apoiar, cujo reconhecimento 

é feito pelos membros do Executivo Municipal, em plenário, porque as 

apreciam, discutem, votam e aprovam, quase sempre por unanimidade. As 

deliberações genéricas de atribuição de subsídios tomadas por esta 

Autarquia para cada ano económico – que visam apoiar entidades 

desportivas (modalidades amadoras) e entidades sócio-culturais (IPSS, 

cooperativas, grupos de música, de folclore, festas de interesse concelhio, 

etc.) – acabam por configurar um verdadeiro Regulamento, visto 

estabelecerem critérios para beneficiação das verbas municipais 

(modalidades, montantes, prazos, contrapartidas, repartição de encargos, 

etc.). Já quanto às deliberações pontuais de atribuição de subsídios, 

refira-se que elas são normalmente aprovadas com base em propostas ou 

informações que fundamentam o interesse público das actividades 

prosseguidas pelas entidades que se pretende apoiar. Por outro lado, 

entendemos que a aprovação de um Regulamento criará determinadas 

expectativas às entidades, que podem não ser cumpridas, visto que o 

orçamento municipal anual prevê uma verba para este fim que poderá não 

ser possível utilizar na sua totalidade, por falta de disponibilidade de 
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tesouraria ou por restrições orçamentais decorrentes de factores 

imprevisíveis. Por outro lado, se exceptuarmos os apoios a associações 

desportivas, a Festas de interesse local e concelhio, a bandas de música, a 

grupos folclóricos federados e não federados, a grupos de teatro amador, a 

grupos corais, a grupos musicais e orquestras, e às várias instituições com 

as quais são celebrados protocolos de colaboração, tudo casos em que 

existem regras de atribuição que, como se disse atrás, configuram 

autênticos regulamentos, o que resta são apoios pontuais que resultam da 

dinâmica social e institucional do concelho e que se revestem de uma tal 

diversidade de conceitos, objectivos, meios disponíveis e necessidades que 

seria impossível criar um regulamento que se revelasse capaz de, 

simultaneamente, constituir uma grelha fiável para analisar todos estes 

casos, e atender à especificidade de cada um. Nestes casos, verificada a 

legalidade de constituição das entidades, continuamos a entender que 

fundamentar o interesse público das propostas de subsídio e submetê-las à 

discussão e aprovação do Órgão executivo é o modo mais fiável de atribuir 

estes subsídios de forma equitativa e justa, atendendo ao carácter pontual, 

extraordinário e específico destes subsídios.” ------------------------------------ 

SUBSÍDIOS – FESTAS DE S. TIAGO – FEIRA FRANCA E 

CORRIDA DE CAVALOS – Presente a seguinte informação da Chefe 

da Divisão Financeira: “Em sua reunião de 1 de Julho de 2004, a Câmara 

Municipal de Guimarães deliberou atribuir uma verba de €250 à Comissão 

de Agricultores de Ronfe destinada a apoiar a realização da Feira do Gado 

e Corrida de Cavalos. Tal verba não chegou a ser paga em virtude de 

aquela Comissão, apesar de existir enquanto grupo de trabalho e, portanto, 

poder ser considerada uma Comissão Especial nos termos dos artigos 199º 

e seguintes do Código Civil, a verdade é que, não detendo personalidade 

jurídica, não dispõe de número de identificação fiscal, o que, desde logo, 
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inviabiliza o pagamento de qualquer montante face ao software 

informático de contabilidade. Entretanto, e após contactos estabelecidos 

para o efeito, foi solicitado que a transferência daquela verba fosse 

efectuada em nome da Corporação Fabriqueira de Ronfe, tal como tem 

vindo a acontecer nos anos anteriores, já que esta entidade, que se 

encontra legalmente constituída, faz parte da Comissão de Festas.” 

Propõe-se que o pagamento do subsídio aprovado seja efectuado em nome 

da Corporação Fabriqueira de Ronfe. DELIBERADO APROVAR POR 

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

SUBSÍDIOS – FESTAS DO SENHOR DOS DESAMPARADOS – 

FREGUESIA DA OLIVEIRA – Presente a seguinte informação da 

Chefe da Divisão Financeira: “Em sua reunião de 9 de Setembro de 2004, 

a Câmara Municipal de Guimarães deliberou atribuir uma verba de €300 

destinada a apoiar a realização das Festas do Senhor dos Desamparados, 

que se realizaram entre os dias 17 e 19 do mesmo mês de Setembro. Tal 

verba não chegou a ser paga em virtude de a Comissão de Festas do 

Senhor dos Desamparados - apesar de existir enquanto grupo de trabalho 

e, portanto, poder ser considerada uma Comissão Especial nos termos dos 

artigos 199º e seguintes do Código Civil - não deter personalidade jurídica, 

não dispondo de número de identificação fiscal, o que, desde logo, 

inviabiliza o pagamento de qualquer montante face ao software 

informático de contabilidade. Entretanto, e após contactos estabelecidos 

para o efeito, foi solicitado que a transferência daquela verba fosse 

efectuada em nome da Junta de Freguesia da Oliveira, que se encarregará 

de a atribuir àquela Comissão de Festas.” Propõe-se que o pagamento do 

subsídio aprovado seja efectuado em nome da Junta de Freguesia da 

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

SUBSÍDIOS – SOCIEDADE MARTINS SARMENTO  –  PEDIDO 
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DE APOIO – Presente um ofício da Sociedade Martins Sarmento dando 

conhecimento da situação económica difícil em que se encontra esta 

Entidade, mercê do arrastamento do atraso no retorno das verbas que já 

liquidaram em relação aos investimentos feitos em Briteiros, e que nesta 

altura rondam os €200.000,00 (duzentos mil euros). Referem, ainda, que 

estão a desenvolver um conjunto de práticas de contenção de custos e de 

procura de aumento das receitas, de modo a melhorar a capacidade de 

auto-financiamento da Sociedade Martins Sarmento, com o propósito de 

assegurar que as receitas cubram as despesas. Todavia, os elevados 

encargos resultantes dos investimentos para a criação do Museu da Cultura 

Castreja e para a valorização da Citânia de Briteiros geraram encargos que 

estão a colocar a Sociedade Martins Sarmento numa situação aflitiva, 

agravados pelos atrasos na devolução das verbas dos projectos financiados. 

Assim, solicitam o apoio da Câmara Municipal como único meio para 

atalhar as suas dificuldades presentes. DELIBERADO, POR 

UNANIMIDADE, CONCEDER A VERBA DE €40.000,00 

(QUARENTA MIL EUROS). Os Vereadores Rui Vítor Costa, Carlos 

Vasconcelos, Belmiro Jordão e Ana Vidal apresentaram a seguinte 

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

Democrata votaram favoravelmente os pontos 21 a 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 
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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 – CENTRO DE CULTURA E DESPORTO DOS 

TRABALHADORES DA CÂMARA MUNICIPAL E SERVIÇOS 

MUNICIPALIZADOS DE GUIMARÃES – Presente um ofício do 

Centro de Cultura e Desporto dos Trabalhadores da Câmara Municipal e 

Serviços Municipalizados de Guimarães solicitando, nos termos da alínea 

o) e p) do n.º 1 do art.º 64.º da Lei 169/99, de 18 de Setembro, alterada e 

republicada pela Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro, um subsídio destinado às 

suas actividades, processado em três fases (Setembro, Outubro e 

Novembro). Propõe-se um aumento de 3% relativamente ao subsídio 

atribuído no ano transacto, correspondendo a €30.900,00 (trinta mil e 

novecentos 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 21 a 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 
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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 – CLUBE DE TÉNIS DE MESA DAS TAIPAS – 

Presente um ofício do Clube de Ténis de Mesa das Taipas solicitando 

apoio da Câmara Municipal para a aquisição de uma mesa de Ténis de 

Mesa, três Mesas de Árbitro e nove separadores, uma vez que estão 

empenhados na organização dos Campeonatos Distritais de Ténis de 

Mesa. Propõe-se a concessão de um apoio no valor de €500,00 

(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 21 a 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 



G
U
IMA

S
A
E

R

CÂMARA MUNICIPAL DE GUIMARÃES 
ACTA Nº 19   Fls. __________ 
REUNIÃO ORDINÁRIA DE 7 DE OUTUBRO DE 2004                                                                   
 

 

 

 

 
                  ___________________ 

 
                  ___________________ 

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 – APOIO AO CENTRO CULTURAL E 

RECREATIVO DE FERMENTÕES PELA PREPARAÇÃO DO 

ATLETA VIMARANENSE ABÍLIO LIMA PEREIRA, 

PRESENTE NO CAMPEONATO DO MUNDO DE CORRIDA 

DE MONTANHA – Presente a seguinte proposta: “Decorreu, nos 

passados dias 4 e 5 de Setembro, em Saulx D’Oux, Itália, o Campeonato 

do Mundo de Corrida de Montanha, que contou com a presença do atleta 

vimaranense Abílio Lima Pereira que representou a nossa Selecção, sendo 

seleccionado através do Centro Cultural e Recreativo de Fermentões. De 

forma a apoiar a sua preparação desportiva, visto o atletismo ser 

considerado uma modalidade amadora, e a exemplo de situações idênticas, 

PROPONHO que a Câmara Municipal atribua um subsídio de €500,00 

(quinhentos euros) ao Centro Cultural e Recreativo de Fermentões.” 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, 
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Belmiro Jordão e Ana Vidal apresentaram a seguinte declaração de voto: 

“Os Vereadores eleitos na lista do Partido Social Democrata votaram 

favoravelmente os pontos 21 a 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 

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 – CASA DO POVO DE FERMENTÕES – 

AQUISIÇÃO DE VIATURAS – Presente um ofício da Casa do Povo de 

Fermentões dando conhecimento da aquisição de duas novas viaturas para 

transporte dos idosos de e para o Centro de Dia e Convívio. Assim, 

solicitam o apoio possível da Autarquia destinado a custear as despesas 

com a aquisição das referidas viaturas. 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 
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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 21 a 

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 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 E RECREATIVO “OS 

AMIGOS DE URGEZES” – AQUISIÇÃO DE VIATURAS – 

Presente um ofício do Grupo Desportivo e Recreativo “Os Amigos de 

Urgezes” dando conhecimento que esta Associação dispõe de três viaturas 

que são utilizadas na área social, desportiva e cultural, estando não só ao 

serviço das actividades da Associação, bem como de toda a comunidade da 

freguesia de Urgezes e dos alunos da freguesia de Abação. Referem que, 

tratando-se de viaturas antigas, o encargo com a sua manutenção começa a 
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ser elevado, pelo que irão proceder, até ao final do presente ano, à 

aquisição de duas novas viaturas, de forma a substituir as mais antigas. 

Assim, solicitam o apoio possível da Câmara Municipal. Propõe-se a 

concessão de um apoio no valor de €5.000,00 (cinco mil 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 21 a 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 

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.” ------------------------------------------------------------- 

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU POR UNANIMIDADE 

APROVAR A ACTA EM MINUTA. ------------------------------------------- 
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PELAS 10:50 HORAS O VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA DEU 

POR ENCERRADA A REUNIÃO, DE QUE, PARA CONSTAR, 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


