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ACTA 

Aos vinte e um 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: 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, Carlos Manuel Amaral Vasconcelos, 

Belmiro Jordão, Ana Gonçalves da Silva Vidal e António José Salgado 

Almeida. --------------------------------------------------------------------------------- 

Não compareceu o Vereador Rui Vítor Costa, cuja falta foi considerada 

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

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

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

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

1 – Vereador Carlos Vasconcelos – a) – Solicitou resposta ao 

requerimento apresentado pelo Partido Social Democrata em 9 de 

Setembro último e relativo a informação/documentação sobre a Cidade 

Desportiva; b) – Demonstrou preocupação pelas consequências do mau 

tempo que se fez sentir no concelho de Guimarães no dia de ontem; c) – 

Criticou e repudiou, em nome dos Vereadores do Partido Social 

Democrata, as declarações do Deputado do Partido Socialista na 

Assembleia da República, Fernando Moniz, acerca da integração do Lugar 

de Sobreira, da freguesia de Serzedelo, em Riba d’Ave, concelho de Vila 

Nova de Famalicão. Ainda sobre este assunto saudou a intervenção do 

Presidente da Câmara Municipal na defesa da integridade do concelho; 2 – 

Vereador António Salgado Almeida – a) – Referiu a necessidade da 

criação de um Gabinete de Apoio à Juventude na Zona de Couros; 3 – 

Vereadora Francisca Abreu – a) – Relativamente à criação do Gabinete 
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de Apoio à Juventude informou que a Delegação de Braga do Instituto 

Português da Juventude já foi contactada no sentido de se estabelecer um 

Protocolo com vista à criação do referido Gabinete; 4 – Presidente da 

Câmara – Sobre as intervenções feitas, esclareceu: a) – Realçou a 

importância do funcionamento de um espaço de apoio à juventude, 

indicando que a responsabilidade pela sua implementação é da Secretaria 

de Estado da Juventude. No entanto, comprometeu-se a desenvolver 

diligências no sentido de possibilitar a criação do referido gabinete; b) - 

Relativamente ao requerimento apresentado pelos Vereadores do Partido 

Social Democrata em Setembro, disse que iria verificar o que se teria 

passado; c) – Sobre a questão do Lugar de Sobreira, da freguesia de 

Serzedelo, disse concordar com a intervenção do Vereador Carlos 

Vasconcelos, sublinhando que repudiou totalmente aquelas declarações do 

Deputado Fernando Moniz; d) – No que diz respeito às intempéries, disse 

que daria, a seguir, uma informação escrita sobre o ponto da situação. ------ 

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

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

comemorativa do primeiro aniversário da assinatura do contrato de 

concessão da Sociedade Águas do Ave, SA, que se realiza no dia de hoje, 

na Pousada da Costa, pelas 10:00 horas; 2 – Fez a entrega, por todos os 

presentes, de um projecto de folheto informativo relativo ao Centro de 

Saúde de Urgezes, contendo os horários dos transportes, locais de 

paragens, trajecto e localização exacta daquela unidade de saúde; 3 – Da 

exposição apresentada à REFER, na sequência da preocupação 

demonstrada pela população de Lordelo motivada pelo encerramento das 

instalações da estação existente na linha férrea; 4 – Do e-mail de Kirsty 

Sword Gusmão, representante da Fundação Alola, enviando fotografias da 

entrega, em Baucau, de alguns livros enviados pela Câmara Municipal para 
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as crianças de Timor-Leste; 5 – Da edição da Revista do Eixo Atlântico 

“VIA NOVA” cujo principal objectivo é a promoção dos municípios que 

participam na Associação do Eixo Atlântico; 6 – Da classificação, até ao 

início da próxima Primavera, das espécies vegetais dos jardins e zonas 

verdes da cidade, com colocação de placas; 7 – De estar a ser elaborado 

um roteiro turístico, com suporte áudio em várias línguas, compreendendo 

informação sobre os monumentos e locais de interesse turístico da Colina 

Sagrada, Centro Histórico e zona envolvente; 8 – Da implementação de 

medidas preventivas mais rigorosas no que respeita ao acolhimento de cães 

vadios, de forma a salvaguardar a saúde pública; 9 – Do ofício da 

Delegação Distrital de Braga do Instituto do Desporto de Portugal 

alertando para o rigoroso cumprimento de todas as regras de segurança das 

instalações desportivas, nos termos do disposto nos Decretos-Lei n.º 

100/2003 de 23 de Maio e n.º 82/2004 de 14 de Abril, bem como nas 

Portarias n.º 369/2004 de 12 de Abril e n.º 1049 de 19 de Agosto, 

solicitando, ainda, a possível e adequada divulgação destas recomendações 

pelo universo de entidades proprietárias de instalações desportivas do 

Concelho; 10 – Do ofício do Alcalde de Aranjuez dando conhecimento da 

aprovação de uma proposta de toponímia que inclui a denominação de 

“Calle de Guimarães”; 11 – Do relatório de ocorrências relativo à 

intempérie ocorrida no concelho, nos passados dias 19 e 20 de Outubro. -- 

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

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

1 – Da seguinte informação da Secção de Aprovisionamento: “Submete-se, 

para aprovação superior, a abertura do presente procedimento, nos 

seguintes termos: Bem ou Serviço: Fornecimento de 10.000 toneladas de 

Betão Betuminoso, ano de 2005; Valor estimado da despesa: 

€225.000,00 (duzentos e vinte e cinco mil euros) + IVA (19%); Tipo de 
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despesa: AL11/03; Classificação analítica: 92.9.1.1.02; Procedimento: 

Concurso Público nos termos do artigo 87.º do Decreto-Lei 197/99, de 8 

de Junho; Entidade competente para adjudicar: Câmara Municipal de 

Guimarães; Júri: Efectivos: Presidente – Anabela Gonçalves de Sousa 

Fernandes Moreira Lima, Chefe da Divisão Financeira; Vogais – Adelaide 

Sousa Ribeiro, Chefe de Secção e José Parcídio Meira Leite Salgado, 

Técnico Superior de 2.ª Classe; Vogais suplentes – Maria Fernanda 

Fernandes Castro – Engenheira Civil de 1.ª Classe; Joaquim Josias Almeida 

Silva Antunes Carvalho, Director do Departamento de Obras Municipais; 

Nas suas faltas e impedimentos o Presidente do Júri é substituído pelo 

Vogal efectivo Adelaide Sousa Ribeiro. Audiência prévia – Propõe-se que 

a audiência prévia seja realizada pelo Júri.”; 2 - Do despacho do Presidente 

da Câmara, datado de 12 de Outubro de 2004, que aprovou a alteração 

número seis 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; 3 - Do Despacho do Presidente da Câmara, datado de 6 de 

Outubro de 2004, que aprovou a alteração número dezassete 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; 4 – Do 

ofício da Assembleia Municipal número 276, que comunica que, em sessão 

realizada no passado dia 8 de Outubro, foi reprovada a proposta de 

“Referendo sobre o Mercado Municipal”; 5 - Dos ofícios da Assembleia 

Municipal números 277 a 279, que comunicam a aprovação, em sessão 

realizada no passado dia 8 de Outubro de 2004, das seguintes propostas: a) 

- “Regulamento Geral de Utilização do Complexo Multifuncional de 

Couros”; b) – Alteração de Trânsito – proibição da viragem à esquerda da 

Avenida D. João IV para a Rua Paulo VI – Freguesia de Urgezes”; c) – 
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Alteração de Trânsito na Rua Capitão Salgueiro Maia – Freguesia de 

Silvares”. -------------------------------------------------------------------------------- 

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

CÂMARA – ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE CÂMARA 

REALIZADA EM 7 DE OUTUBRO DE 2004. DELIBERADO 

APROVAR POR MAIORIA. Absteve-se o Presidente da Câmara. -------- 

OBRAS PÚBLICAS – PAVIMENTAÇÃO DA E.M. 512 DESDE A 

E.N. 105 ATÉ À IGREJA DE MOREIRA DE CÓNEGOS – 

ABERTURA DE CONCURSO – Presente a seguinte informação do 

Departamento de Obras Municipais: “Submete-se, para aprovação 

superior, a abertura do presente procedimento, nos seguintes termos: 1 – 

Empreitada: Pavimentação da E.M. 512 desde a E.N. 105 até à 

Igreja de Moreira de Cónegos; 2 – O valor para efeitos de concurso é 

de €850.885,85 (oitocentos e cinquenta mil oitocentos e oitenta e cinco 

euros e oitenta e cinco cêntimos), que não inclui o Imposto sobre o Valor 

Acrescentado; 3 – Prazo base de execução: 180 dias; 4 – Rubrica do 

Orçamento: 09.01.03; 5 – Procedimento: Concurso Público nos termos 

da alínea a) do art. 48.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março; 6 – 

Programa de Concurso e Caderno de Encargos: Junta-se em anexo; 7 

– Entidade competente para adjudicar: Câmara Municipal; 8 – Júri: 

Comissão designada por deliberação de Câmara de 23 de Maio de 2002; 9 

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

Comissão de Análise de Propostas.” O Programa de Concurso e Caderno 

de Encargos dão-se aqui por reproduzidos e ficam arquivados em pasta 

anexa ao livro de actas. DELIBERADO APROVAR POR 

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

OBRAS PÚBLICAS – BENEFICIAÇÃO DA EN 101-2 – 

ABERTURA DE CONCURSO – Presente a seguinte informação do 
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Departamento de Obras Municipais: “Por despacho do Presidente da 

Câmara, datado de 19 de Julho de 2004, foi aprovado o projecto e 

determinada a abertura de concurso para execução da empreitada de 

“Beneficiação da E.N. 101-2”. Assim, submete-se para aprovação superior, 

a abertura do presente procedimento, nos seguintes termos: 1 – 

Empreitada: Beneficiação da E.N. 101-2; 2 – O valor para efeitos de 

concurso é de €1.482.359,73 (um milhão quatrocentos e oitenta e dois mil 

trezentos e cinquenta e nove euros e setenta e três cêntimos), que não 

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

execução: 150 dias; 4 – Rubrica do Orçamento: 09.01.03; 5 – 

Procedimento: Concurso Público nos termos da alínea a) do art.º 48.º do 

Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março; 6 – Programa de Concurso e 

Caderno de Encargos: Junta-se em anexo; 7 – Entidade competente 

para adjudicar: Câmara Municipal; 8 – Júri: Comissão designada por 

deliberação de Câmara de 23 de Maio de 2002; 9 – Audiência Prévia: 

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

Propostas.” O Programa de Concurso e Caderno de Encargos dão-se aqui 

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

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

JUNTAS DE FREGUESIA – FREGUESIA DE S. TORCATO – 

DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS PARA EXECUÇÃO DE 

OBRAS E ALTERAÇÃO A PROTOCOLO APROVADO - Presente a 

seguinte proposta do Vereador Alberto Oliveira: “A pedido da Junta de 

Freguesia de S. Torcato, através do seu ofício n.º 150/2004, 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 S. Torcato. De acordo com o ofício 

acima mencionado a Junta de Freguesia de S. Torcato realizou na íntegra 
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as obras constantes do anterior Protocolo, porém, e dado que se verificou 

um saldo a seu favor referente à verba deliberada, proponho que a Câmara 

Municipal delegue na Junta de Freguesia de S. Torcato a execução das 

obras abaixo mencionadas, até ao valor sobrante de €15.799,00 (quinze mil 

setecentos e noventa e nove euros): Pavimentação de um troço da Rua das 

Agras, Rua de Casaldego e Caminho de S. João de Segade; Construção de 

valetas num troço do Caminho de Mogege.” A delegação de competências 

objecto do Protocolo referido foi aprovada em reunião de Câmara de 18 

de Março de 2004. DELIBERADO APROVAR POR 

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

JUNTAS DE FREGUESIA – FREGUESIA DE GÉMEOS – MURO 

DO RECREIO DA EB1 DE GÉMEOS – Presente um ofício da Junta 

de Freguesia de Gémeos dando conhecimento da sua disponibilidade para 

assumir a execução da obra de “Alteamento de muro do recreio da EB1 de 

Gémeos”, pelo valor de € 12.600,00 (doze mil e seiscentos euros), de 

acordo com orçamento elaborado pelos serviços do Departamento de 

Obras Municipais, sendo o prazo de execução da obra de 30 dias. Esta 

despesa está cabimentada na unidade orgânica 03 e na unidade económica 

08.05.01.02. DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, DELEGAR A 

EXECUÇÃO DA OBRA NA JUNTA DE FREGUESIA PELO 

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

JUNTAS DE FREGUESIA – FREGUESIA DE MASCOTELOS – 

OBRAS DE BENEFICIAÇÃO DA EB 1 DE MASCOTELOS – 

Presente um ofício da Junta de Freguesia de Mascotelos dando 

conhecimento da sua disponibilidade para assumir a execução de obras de 

beneficiação da EB 1 de Mascotelos, pelo valor de €18.894,75 (dezoito mil 

oitocentos e noventa e quatro euros e setenta e cinco cêntimos), de acordo 

com orçamento elaborado pelos serviços do Departamento de Obras 
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Municipais, sendo o prazo de execução da obra de 15 dias. Esta despesa 

está cabimentada na unidade orgânica 03 e na unidade económica 

08.05.01.02. DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, DELEGAR A 

EXECUÇÃO DA OBRA NA JUNTA DE FREGUESIA PELO 

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

JUNTAS DE FREGUESIA – FREGUESIA DE BRITEIROS 

SANTA LEOCÁDIA – CONSTRUÇÃO DO NOVO CEMITÉRIO, 

1.ª FASE – Presente a seguinte proposta: “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 Briteiros 

Santa Leocádia a executar os trabalhos em título, até ao montante de 

€116.536,20 (cento e dezasseis mil quinhentos e trinta e seis euros e vinte 

cêntimos) + IVA, inscrito na rubrica do plano 11.01.12 e sob 

acompanhamento técnico e fiscalização dos serviços do Departamento de 

Obras Municipais.” Esta despesa está cabimentada na unidade orgânica 03 

e na unidade económica 08.05.01.02. DELIBERADO, POR 

UNANIMIDADE, DELEGAR A EXECUÇÃO DA OBRA NA 

JUNTA DE FREGUESIA PELO VALOR DO ORÇAMENTO 

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

OBRAS PARTICULARES – RECURSO PARA O PLENÁRIO DA 

CÂMARA – LICENCIAMENTO DE CONSTRUÇÃO DE 

HABITAÇÃO – Presente o recurso para o Plenário da Câmara, do 

despacho do Vereador António de Azevedo e Castro, datado de 30 de 

Julho de 2004, que indeferiu o pedido de licenciamento de construção de 

habitação no Lugar de Lagide, freguesia de Leitões, interposto por 

Joaquim Orlando Marques de Oliveira, porquanto sustenta a sua 

discordância nos princípios descritos no requerimento que se anexa. O 

processo foi reanalisado pela Divisão de Gestão Urbanística informando 
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que se mantêm as informações já prestadas, nomeadamente a constante a 

folhas 93 do respectivo processo, que se transcreve: “Reanalisado o 

processo, verifica-se que o terreno do requerente se encontra 

grosseiramente e mal assinalado nas plantas de localização apresentadas no 

processo, situando-se o mesmo inserido em área florestal de uso 

condicionado e em Reserva Ecológica Nacional; o terreno do requerente 

sofreu fortes movimentos de terras, com a sua autorização, conforme se 

pode confirmar pela folha 45 do processo, sem possuir o devido 

licenciamento desta Autarquia; no mesmo terreno encontram-se 

executados dois anexos, uma piscina e uma vedação, sem a respectiva 

licença; resulta claro, da leitura do Regulamento do Plano Director 

Municipal, que a construção de uma casa/abrigo de fim-de-semana, de 

uma piscina, de balneários, de um campo de jogos relvado (o Requerente 

possui outra habitação própria), não têm enquadramento nas excepções 

previstas na alínea b) do n.º 3 do art.º 38.º e no n.º 5 do art.º 40.º; no 

preâmbulo da Resolução do Conselho de Ministros n.º 101/94, publicado 

no Diário da República em 13 de Outubro de 1994, que aprova o Plano 

Director Municipal de Guimarães, a excepção prevista na alínea c) do n.º 3 

do art.º 38.º do Regulamento do Plano Director Municipal foi excluída, 

pelo que não pode ser invocada no presente caso; em face do exposto, 

julga-se que as obras executadas e pretendidas não são passíveis de 

legalização e licenciamento, devendo encarar-se a hipótese da demolição 

das construções executadas e da reposição do terreno no seu relevo natural 

inicial.” Assim, propõe-se o indeferimento do recurso nos termos e 

fundamentos constantes desta informação. O Recurso Hierárquico dá-se 

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

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

PATRIMÓNIO –  AQUISIÇÃO  DE  TERRENO  PARA  A  OBRA 
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DE “AVENIDA ENVOLVENTE AO PARQUE DO MOINHO 

DO BURACO – FREGUESIA DE SELHO S. JORGE COM 

LIGAÇÃO À FREGUESIA DE SERZEDELO” – Presente a seguinte 

informação da Secção de Património: “Para execução da obra de 

construção da Avenida Envolvente ao Parque do Moinho do Buraco com 

ligação a Serzedelo, na freguesia de Selho S. Jorge, é necessário adquirir 

uma parcela de terreno com a área de 430 m2, propriedade de João 

Joaquim de Sá, residente na Rua Albano Coelho Lima, n.º 799, da referida 

freguesia de Selho S. Jorge. Contactado aquele proprietário, foi por ele 

proposto vender a parcela de terreno em causa, a desanexar da parte 

rústica do prédio misto descrito na 1.ª Conservatória do Registo Predial de 

Guimarães sob o número 01437/Selho S. Jorge e inscrito na respectiva 

matriz rústica sob o artigo 306, pelo valor de €25,00 (vinte e cinco euros) 

m2, num total de €10.750,00 (dez mil setecentos e cinquenta euros). 

Pretende, ainda, o Senhor João Joaquim de Sá que a Câmara Municipal 

proceda à vedação do terreno para que o restante prédio, bem como a sua 

habitação mantenham a privacidade actual. Dado que, de acordo com a 

avaliação do perito externo ao Município, foi atribuído um valor 

ligeiramente superior ao pretendido pelo proprietário, submete-se o 

assunto à consideração superior. Em caso de concordância, deverá o 

assunto ser submetido a deliberação camarária, uma vez que se trata de 

uma aquisição por via do direito privado, nos termos do artigo 11.º do 

Código das Expropriações.” Esta despesa está cabimentada na unidade 

orgânica 02. e na unidade económica 07.01.01. DELIBERADO 

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

EDUCAÇÃO – ESCOLAS – PROTOCOLO PARA 

FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA SALA 

DE APOIO PERMANENTE DA EB1 DE OLIVEIRA DO 
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CASTELO – ANO LECTIVO 2004/2005 – Presente a seguinte 

informação dos Serviços de Educação: “A exemplo de anos anteriores, a 

Equipa de Educação Especial de Guimarães vem, através de ofício, 

solicitar à Autarquia o apoio na renovação do Protocolo com a 

CERCIGUI para o fornecimento de refeições aos alunos da Sala de Apoio 

Permanente da EB1 do 1.º Ciclo de Oliveira do Castelo dado que não 

existe estrutura de refeitório neste estabelecimento de ensino. Neste 

sentido, propomos, para o ano lectivo 2004/2005, celebração de Protocolo 

com a CERCIGUI para o fornecimento de refeições a 10 alunos. Mais 

informamos que o custo mensal previsível será de €500,00 (quinhentos 

euros).” Esta despesa está cabimentada na unidade orgânica 07.01 e na 

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

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

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

EDUCAÇÃO – RENOVAÇÃO DO PROTOCOLO COM A 

SOCIEDADE MUSICAL DE GUIMARÃES / ACADEMIA DE 

MÚSICA VALENTIM MOREIRA DE SÁ, PARA INICIAÇÃO À 

FORMAÇÃO MUSICAL EM 17 ESTABELECIMENTOS DE 

ENSINO BÁSICO DO 1.º CICLO – Presente, para votação, o 

Protocolo a celebrar com a Sociedade Musical de Guimarães/Academia de 

Música Valentim Moreira de Sá, tendo por objecto o apoio à actividade 

pedagógica desenvolvida por aquela Entidade, bem como o 

aproveitamento das respectivas competências, no quadro da iniciação à 

formação musical dos alunos das seguintes Escolas Básicas do concelho: 

Agrupamento Professor Abel Salazar: Airão Santa Maria, Airão S. João, 

Oleiros, Leitões e Figueiredo; Agrupamento de Belos Ares: Arcela/Costa e 

Monte Largo/Azurém; Agrupamento Vale de S. Torcato: Vinha/Atães e 

Chã de Bouça/Atães; Agrupamento de Briteiros: Real/Briteiros Santo 
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Estêvão; Agrupamento de Ponte: Prazins Santo Tirso e Prazins Santa 

Eufémia; Agrupamento de Pevidém: Paraíso/Selho S. Jorge; Agrupamento 

Agostinho da Silva: Gémeos e S. Cristóvão/Abação; Agrupamento do 

Ave: Arosa e Castelões. De acordo com o referido Protocolo, compete à 

Câmara Municipal apoiar a actividade da Sociedade Musical de 

Guimarães/Academia de Música Valentim Moreira de Sá com o montante 

de €13.464,00 (treze mil quatrocentos e sessenta e quatro euros), 

correspondendo a €1.496,00 (mil quatrocentos e noventa e seis euros) 

mensais, de Outubro de 2004 a Junho de 2005. Esta despesa está 

cabimentada na unidade orgânica 07.01 e na unidade económica 04.07.01. 

O Protocolo referido 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 uma informação 

dos Serviços de Educação propondo a concessão de transporte em táxi, 2 

dias por semana, ao aluno Carlos Alberto Marques Fernandes, matriculado 

no 8.º ano de escolaridade na EB 2,3 Professor Abel Salazar, uma vez que, 

ao longo deste ano lectivo, fará a transição para a vida activa numa 

tipografia em Joane, o que implica a sua deslocação de Airão Santa Maria 

para Joane. O Agrupamento de Escolas Professor Abel Salazar solicitou a 

concessão de transporte em táxi, uma vez que não existe carreira pública 

para o referido percurso. Pelas razões constantes da referida informação, 

propõe-se a concessão de transporte em táxi, 2 dias por semana, 

correspondendo um custo mensal de €70,00 (setenta euros), o que perfaz 

um custo anual previsível no valor de €770,00 (setecentos e setenta euros). 

Esta despesa está cabimentada na unidade orgânica 07.01 e na económica 

02.02.10. DELIBERADO APROVAR POR UNANIMIDADE. -------- 
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EDUCAÇÃO – ESCOLAS – CONCESSÃO DE TRANSPORTE 

EM TÁXI – ANO LECTIVO 2004/2005 – Presente uma informação 

dos Serviços de Educação propondo a concessão de transporte especial 

em táxi ao aluno José Manuel da Silva Mendes, conforme solicitação da 

Escola Secundária Francisco de Holanda, considerando o seu estado de 

saúde, descrito na respectiva informação. Assim, propõe-se, para o ano 

lectivo 2004/2005, a concessão de transporte especial em táxi, com início a 

15 de Setembro e por um período indeterminado, até à recuperação total 

do aluno. Com base em orçamento apresentado, o transporte tem um 

custo mensal de €220,00 (duzentos e vinte euros), o que implica à 

Autarquia um custo anual previsível no valor de €2.200,00 (dois mil e 

duzentos euros). 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 

ESPECIAL – ANO LECTIVO 2004/2005 – Presente para ratificação o 

despacho do Presidente da Câmara, datado de 29 de Setembro de 2004, 

que concordou com a informação dos Serviços de Educação com vista à 

manutenção da concessão de transporte especial do aluno Simão Pedro 

Pereira Ribeiro, conforme solicitação do Agrupamento de Escolas Egas 

Moniz. Porque o aluno reside na freguesia de Polvoreira, à distância 

superior a 3 km, propõe-se, para o ano lectivo 2004/2005, a concessão de 

transporte especial, cujo custo mensal é de €154,00 (cento e cinquenta e 

quatro euros), o que perfaz um custo anual previsível no valor de 

€1.694,00 (mil seiscentos e noventa e quatro euros). Esta despesa está 

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

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

EDUCAÇÃO  –  ESCOLAS  –  CONCESSÃO  DE  TRANSPORTE 
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EM TÁXI – ANO LECTIVO 2004/2005 – Presente uma informação 

dos Serviços de Educação propondo a manutenção da concessão de 

transporte especial em táxi da aluna Sara Daniela Duarte Silva, matriculada 

no 7.º ano, conforme solicitação da EB 2,3 de Pevidém. Porque a aluna 

está abrangida pelo Decreto-Lei n.º 299/84, de 5 de Setembro, pois reside 

na freguesia de Serzedelo a distância superior a 3 km, propõe-se, para o 

ano lectivo 2004/2005, a concessão de transporte em táxi, cujo custo 

mensal previsível importa no valor de €184,80 (cento e oitenta e quatro 

euros e oitenta cêntimos), o que perfaz um custo anual previsível de 

€2.032,80 (dois mil trinta e dois 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 – Presente a seguinte informação dos Serviços de Educação: 

“Como é do conhecimento superior, a Equipa Móvel Multidisciplinar do 

Vale do Ave (PETI), tem vindo a desenvolver respostas 

educativas/formativas em alternativa ao ensino regular através da medida 

PIEF – Programa Integrado de Educação Formação, cujo objectivo é 

retirar do mercado de trabalho ilegal de trabalho menores em situação 

efectiva ou de risco de exploração de trabalho infantil, proporcionando 

assim uma nova oportunidade de conclusão da escolaridade obrigatória. 

Nesse sentido, está previsto iniciarem dois PIEF’S para 30 alunos já no 

próximo mês de Outubro, que terão lugar na Escola Secundária da Veiga 

(para certificação do 3.º ciclo até final de 2006) e EB 2,3 de Fermentões 

(para certificação do 2.º ciclo até Junho de 2005), pelo que solicita, à 

semelhança de anos anteriores, a colaboração da Autarquia para a 

concessão de transporte escolar em carreira pública para o grupo de alunos 

que vão ingressar naquelas turmas. Informa-se que, de acordo com 
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listagem nominal em anexo e respectivos locais de proveniência, o custo 

previsível desse transporte será de €1.449,69 (mil quatrocentos e quarenta 

e nove euros e sessenta e nove cêntimos).” DELIBERADO APROVAR 

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

EDUCAÇÃO – TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EB 1 DE 

RETORTA – INFANTAS – Presente a seguinte informação do 

Departamento de Serviços Urbanos e Ambiente: “Na sequência das 

deliberações dos anos anteriores, nas quais a Câmara Municipal assumiu 

com o Agrupamento de Escolas de Belos Ares a concessão de um 

autocarro de 29 lugares (CCD) para o transporte de um grupo de 21 

alunos, submete-se à aprovação do Executivo camarário igual apoio para o 

corrente ano, bem como a prestação de trabalho extraordinário.” 

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

HABITAÇÃO SOCIAL – CASFIG, EM – COORDENAÇÃO DE 

ÂMBITO SOCIAL E FINANCEIRO DAS HABITAÇÕES 

SOCIAIS DE GUIMARÃES, EM – DOCUMENTOS 

PREVISIONAIS PARA O ANO DE 2005 – Presente um ofício da 

CASFIG, EM submetendo à apreciação e votação da Câmara Municipal os 

documentos previsionais para o ano de 2005, conforme proposta aprovada 

no respectivo Conselho de Administração, em sua reunião extraordinária 

realizada no dia 15 de Outubro de 2004. Os documentos previsionais para 

o ano de 2005 dão-se aqui por reproduzidos e ficam arquivados e pasta 

anexa ao livro de actas. DELIBERADO APROVAR POR 

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

RECOLHA SELECTIVA DE RESÍDUOS – DELEGAÇÃO DE 

COMPETÊNCIAS NA EMPRESA INTERMUNICIPAL 

VIMÁGUA – Presente a seguinte proposta do Vereador Armindo Costa e 

Silva: “A recolha selectiva constitui hoje uma das bases da estratégia 
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delineada na prevenção e valorização dos resíduos. A caracterização da 

situação, iniciada no ano de 1999, registou um aumento acentuado quanto 

à recolha de vidro para reciclagem e alguma recuperação no papel/cartão e 

embalagens. Terminada a colocação, em Janeiro de 2004, de uma adequada 

rede de recolha selectiva, atingiu-se a densidade de 500 

habitantes/ecoponto, distribuídos em todo o Concelho, num total de 309 

ecopontos (com 3 receptores cada), 206 vidrões e 140 papelões, ou seja, 

1.273 receptores. A promoção e a credibilização do conceito de reciclagem 

através da recolha selectiva, estão fortemente dependentes da relação do 

Munícipe com o seu ecoponto, da imprevisibilidade da velocidade de 

enchimento, da capacidade técnica da gestão da rede e do modelo de 

optimização de rotas que permite programar o instante, a sequência e os 

percursos para a recolha. Tendo em vista que os serviços de recolha de 

ecopontos e contentores subterrâneos é totalmente compatível com o 

objecto social da Vimágua e que a Autarquia não dispõe do equipamento 

adequado ou dos recursos humanos necessários para tal, solicitámos 

proposta àquela empresa intermunicipal para a recolha de Ecopontos e 

contentores subterrâneos, com vista a uma possível delegação de 

competências. Analisada tal proposta, verifica-se que os valores indicados 

estão abaixo dos preços de mercado: valor mensal de 24.634,50 euros para 

1.300 receptores, correspondendo assim a um custo de 18,95 euros por 

receptor. Quanto aos contentores subterrâneos, o valor mensal para a 

recolha de até 136 contentores ascende a 16.439,50 euros, ou 120,87 euros 

cada, considerando que, nas áreas urbanas, a recolha é diária. Desta forma, 

o valor total da proposta é de 41.074 euros mensais, acrescido de IVA, 

montante que inclui, para além da recolha, a limpeza e desinfecção dos 

contentores e receptores, bem como a limpeza das áreas adjacentes. Como 

termo de comparação, os Serviços consultaram o Protocolo para a recolha 
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de ecopontos formalizado pela AMAVE/SERURB para os Concelhos de 

Santo Tirso, Fafe e Vizela, sendo que o valor para o ano de 2004 é de 

25,66 euros por receptor, pelo que a proposta da Vimágua se nos afigura 

muito concorrencial e vantajosa em termos de mercado. Por outro lado, a 

contrapartida financeira recebida da Sociedade Ponto Verde relativa aos 

pesos e tipologias dos resíduos de embalagem continuará a reverter para a 

Autarquia. Assim, proponho a delegação desta competência na 

VIMÁGUA, EIM., mediante a formalização que se revelar legalmente 

aplicável, nos termos do art. 31º da Lei nº 58/98, de 18 de Agosto.” A 

proposta da empresa intermunicipal Vimágua para a recolha de Ecopontos 

e contentores subterrâneos dá-se aqui por reproduzida e fica arquivada em 

pasta anexa ao livro de actas. O Presidente da Câmara e o Vereador 

António Castro não participaram na discussão e na votação da 

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

TRÂNSITO – INSTALAÇÃO DE TAXÍMETRO, DISPOSITIVO 

LUMINOSO E DISTINTIVO IDENTIFICADOR DA LICENÇA, 

MODALIDADE TARIFÁRIA, CONTINGENTE E LOCAIS DE 

ESTACIONAMENTO – Presente a seguinte informação do 

Departamento de Serviços Urbanos e Ambiente: “Considerando o 

disposto na Portaria 2/2004, de 5 de Janeiro, que regula a instalação de 

taxímetro, distintivo luminoso e distintivo identificador da licença; 

Considerando a possibilidade de adoptar dois tipos de tarifa: a) tarifa 

urbana no regime de estacionamento condicionado e tarifa ao quilómetro 

nas freguesias onde os táxis têm local de estacionamento fixo; ou b) tarifa 

ao quilómetro em todas as freguesias do Concelho; Considerando a 

necessidade de definir o conjunto de contingentes existentes no concelho 

de Guimarães nos termos do Regulamento do Transporte Público de 

Aluguer em Veículos Automóveis Ligeiros de Passageiros – Transportes 
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em Táxi. Ouvidas as Associações representativas do sector, 

nomeadamente, a Associação Nacional dos Transportes em Automóveis 

Ligeiros, a Federação Portuguesa do Táxi, a Associação Taxistas Unidos de 

Guimarães e o Sindicato Nacional dos Motoristas de Táxis e Automóveis 

de Aluguer Ligeiro de Passageiros, relativamente aos dois primeiros 

pontos, propõe-se: 1 – estabelecer a data limite de 31 de Dezembro de 

2004, prevista pela Portaria 2/2004, de 5 de Janeiros, para a instalação de 

taxímetro, distintivo luminoso e distintivo identificador da licença nos táxis 

do concelho de Guimarães; 2 – adoptar a tarifa urbana no regime de 

estacionamento condicionado e tarifa ao quilómetro nas freguesias onde os 

táxis têm local de estacionamento fixo, dado tratar-se da modalidade 

tarifária mais vantajosa para os utentes; 3 – definir os contingentes 

existentes no concelho de Guimarães, de acordo com a proposta em 

anexo, na qual se mantém os contingentes anteriores, com excepção de 11 

freguesias actualmente sem dotação (Balazar, Candoso S. Martinho, 

Figueiredo, Gondomar, Leitões, Mascotelos, Oleiros, Penselo, Polvoreira, 

Rendufe e Vizela S. Faustino), para as quais é previsto um lugar.” A 

relação das freguesias e locais com o regime de estacionamento 

condicionado e estacionamento fixo dá-se aqui por reproduzida e fica 

arquivada em pasta anexa ao livro de actas. DELIBERADO APROVAR 

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

SUBSÍDIOS – JUNTA DE FREGUESIA DE SANDE S. 

MARTINHO – CEDÊNCIA DE FOTOCOPIADOR – Presente a 

seguinte informação da Secção de Património: “A Junta de Freguesia de 

Sande S. Martinho implementou em 2003 um novo serviço de apoio ao 

cidadão através do alargamento do horário de funcionamento da secretaria. 

Para uma melhoria desse serviço, a Junta de Freguesia solicitou a esta 

Câmara Municipal a cedência de um fotocopiador. Dado existir 
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actualmente um fotocopiador usado, de marca Xerox 5314, que já não 

responde às necessidades dos Serviços, submete-se à consideração superior 

a sua cedência à Junta de Freguesia de Sande S. Martinho.” 

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

SUBSÍDIOS – JUNTA DE FREGUESIA DE SANDE S. 

LOURENÇO – CEDÊNCIA DE MOBILIÁRIO ESCOLAR À 

JUNTA DE FREGUESIA DE SANDE S. LOURENÇO – Presente a 

seguinte informação da Secção de Património: “A Junta de Freguesia de 

Sande S. Lourenço, através de ofício datado de 1 de Julho de 2004, solicita 

a cedência de mobiliário escolar que foi substituído na escola EB1 daquela 

freguesia. Em informação prestada em 6 do mesmo mês, os Serviços de 

Educação desta Câmara Municipal referem que o mobiliário substituído 

não está em condições de ser utilizado em salas de aula, pelo que não vêem 

qualquer inconveniente na sua cedência. Assim, submete-se à consideração 

superior a cedência do material constante do quadro seguinte à Junta de 

Freguesia de Sande S. Lourenço. --------------------------------------------------- 

DESIGNAÇÃO VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL 

32 mesas rectangulares € 10,00 € 320,00 

2 mesas quadradas € 10,00 € 20,00 

25 mesas trapezoidais € 5,00 € 125,00 

79 cadeiras de aluno € 5,00 € 395,00 

4 armários baixos € 20,00 € 80,00 

1 armário estante € 20,00 € 20,00 

1 secretária de professor € 25,00 € 25,00 

2 bancos corridos € 10,00 € 20,00 

12 cacifos € 5,00 € 60,00 

5 carrinhos de suporte de leite € 5,00 € 25,00 

TOTAL € 1.090,00 

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

SUBSÍDIOS   –   COOPERATIVA  TEMPO  LIVRE  –  SUBSÍDIO 
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EXTRAORDINÁRIO – Presente a seguinte proposta do Vice-

Presidente da Câmara: “Desde a sua constituição em 1999, que a 

Cooperativa Tempo Livre tem procurado orientar a sua estratégia de 

actuação no sentido de, através da efectiva optimização e rentabilização 

das instalações desportivas sob sua gestão (o que aconteceu a partir de 

2001, data de inauguração da Cidade Desportiva), minimizar o apoio 

financeiro da autarquia a esta instituição. No seu primeiro ano de 

existência, a Cooperativa Tempo Livre teve um orçamento de pouco mais 

de € 70.000, e possuía apenas 3 funcionários. Hoje, volvidos cinco anos, 

tem um orçamento que se aproxima dos 2 milhões de euros e um quadro 

próximo dos 50 funcionários. Os subsídios atribuídos pela autarquia à 

Cooperativa Tempo Livre, no âmbito dos protocolos de colaboração 

anualmente estabelecidos, têm vindo a decrescer desde 2002 (480.000€ 

para 400.000€), sendo de relevar que no ano em curso o subsídio 

municipal corresponde a 19% do respectivo orçamento da receita, quando 

já foi de 60% no ano de 2000. Independentemente desta circunstância, a 

Cooperativa Tempo Livre não só tem mantido todo um conjunto de 

actividades que fazem parte do seu plano anual desde o início, de entre as 

quais se destacam as Férias Desportivas, o Projecto de Iniciação Desportiva nas 

Escolas EB1, os Torneios Desportivos do 25 de Abril e a Feira da Pequenada, 

como tem ampliado o seu leque de realizações no âmbito da dinamização 

sócio-desportiva do nosso concelho, principalmente com a introdução dos 

Projectos de Fomento do atletismo, do basquetebol e do voleibol, do 

Encontro Escolar de Atletismo, do Circo de Natal para as Escolas EB1 e 

Jardins-de-Infância, das parcerias de utilização do Complexo Municipal de 

Piscinas e da Pista de Atletismo Gémeos Castro com escolas, juntas de 

freguesia e instituições de apoio juvenil e sénior, realizações essas que têm 

contribuído para o desenvolvimento e massificação da prática desportiva e 
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que têm merecido rasgados elogios de todos os agentes envolvidos nestes 

processos. Por outro lado, estamos convictos que a rentabilização das 

instalações desportivas não só tem sido alcançada, como parece evidente 

que hoje, e por força dos grandes eventos que a Cidade Desportiva tem 

acolhido, estes equipamentos constituem uma referência incontornável da 

nossa cidade, principalmente ao nível da projecção da sua imagem e da sua 

notoriedade. E a circunstância de o Multiusos, o Complexo de Piscinas e a 

Pista de Atletismo serem hoje dos equipamentos desportivos mais 

conhecidos e procurados do nosso país, tem obrigado a Cooperativa 

Tempo Livre a um esforço constante de investimento, dotando-os de 

equipamentos, serviços e meios que possam dar resposta adequada às 

exigências de cada solicitação, como foram os casos recentes da aquisição 

de um conjunto de grades de protecção, cadeiras, equipamentos de apoio a 

congressos e feiras, mobiliário para instalações que foram ampliadas, entre 

muitos outros investimentos. Finalmente, com a elevada taxa de utilização 

que caracteriza cada um desses equipamentos, é fundamental uma aposta 

contínua na sua manutenção e preservação, mas igualmente é decisivo o 

investimento permanente na actualização dos serviços já existentes, 

garantindo uma resposta sempre eficaz aos desafios que se colocam à 

gestão daquela Cooperativa. Ao longo destes últimos anos, a Cooperativa 

Tempo Livre tem procurado assumir essas responsabilidades sem recurso 

ao orçamento municipal, recorrendo sistematicamente à capacidade de 

descobrir novas fontes de financiamento e de arrecadação de receitas, 

principalmente ao nível das parcerias comerciais e da angariação de 

publicidade, mercado este que, infelizmente, por força da situação 

económica que se vive actualmente no nosso país, é cada vez mais escasso. 

A Cooperativa Tempo Livre está a atingir, deste modo, e face às 

circunstâncias descritas, o limite da sua capacidade de arrecadação de 
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receitas suplementares, pelo que, para evitar um aumento significativo das 

taxas de utilização das suas instalações (o que cremos será de evitar, 

tentando manter o espírito das “taxas sociais”, potenciadores da adesão do 

maior número de munícipes ao usufruto dessas mesmas instalações 

desportivas), não resta à Cooperativa outra alternativa que não passe por 

solicitar à Câmara Municipal a concessão de um subsídio extraordinário, 

que permita não só dar continuidade aos projectos de índole social e 

desportiva desenvolvidos, como igualmente apoiar a Tempo Livre neste 

esforço de modernização e adaptação às novas exigências que emergem da 

gestão das instalações desportivas sob sua responsabilidade. Assim, para 

fazer face a tais responsabilidades, propomos que a Câmara Municipal de 

Guimarães delibere aprovar um subsídio extraordinário à Cooperativa 

Tempo Livre, no valor de € 200.000 (duzentos mil euros).” Esta despesa 

está cabimentada na unidade orgânica 07.01. e na unidade económica 

05.01.01.02. O Presidente da Câmara não participou na discussão e 

na votação da proposta. DELIBERADO APROVAR POR 

MAIORIA. Abstiveram-se os Vereadores Carlos Vasconcelos, Belmiro 

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

Vereadores eleitos nas listas do PSD abstiveram-se no ponto 23 da agenda 

da reunião de Câmara de 21 de Outubro de 2004, pelas seguintes razões: 1 

– É pública e conhecida a posição do PSD de Guimarães e dos seus 

autarcas relativamente às Régie-Cooperativas que têm vindo a ser criadas 

pela Câmara Municipal de Guimarães. Do nosso ponto de vista trata-se de 

estruturas que, no essencial, são criadas com vista a tornear regras de rigor 

e de transparência que o Estado e a Administração Pública fixam para si 

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

Municipal.” ----------------------------------------------------------------------------- 

SUBSÍDIOS – COOPERATIVA  FRATERNA  –  CEDÊNCIA DE 
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TRANSPORTE EM VIATURAS DA CÂMARA – Presente para 

ratificação o despacho do Vice-Presidente da Câmara, datado de 8 de 

Outubro de 2004, que concedeu à Cooperativa Fraterna transporte, em 

viaturas da Câmara, de alimentos destinados a serem distribuídos por 

famílias carenciadas. O Presidente da Câmara não participou na 

discussão e na votação da proposta. DELIBERADO RATIFICAR 

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

SUBSÍDIOS – TRÂNSITO – VITÓRIA SPORT CLUBE – 

CEDÊNCIA DE AUTOCARRO NOS DIAS 7 E 9 DE OUTUBRO 

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

8 de Outubro de 2004, que concordou com a seguinte informação do 

Departamento de Serviços Urbanos e Ambiente: “Considerando o pedido 

de colaboração para cedência de uma autocarro para os dias 7 e 9 de 

Outubro para transporte da comitiva do Vitória Sport Clube, de 

Guimarães para o aeroporto e do aeroporto para Guimarães, aquando da 

participação do clube no jogo amigável em Kaiserslautern; Considerando a 

geminação entre as duas cidades, e não haver inconveniência para os 

serviços a disponibilidade da viatura em causa; Submete-se à aprovação do 

Executivo camarário a ratificação do transporte solicitado, bem como a 

prestação de trabalho extraordinário.” O Vereador António Salgado 

Almeida não participou na discussão e na votação da proposta. 

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

SUBSÍDIOS – ASSOCIAÇÃO ACADÉMICA DA UNIVERSIDADE 

DO MINHO – RECEPÇÃO AO CALOIRO – Presente para 

ratificação o despacho do Presidente da Câmara, datado de 11 de Outubro 

de 2004, que concedeu à Associação Académica da Universidade do 

Minho um reforço do subsídio atribuído por deliberação de Câmara de 23 

de Setembro de 2004, uma vez que as festas de recepção ao caloiro 
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decorrem durante 4 dias e não 2 dias como havia sido indicado no 

primitivo pedido de apoio. Assim, o valor do subsídio a atribuir será o 

correspondente às taxas a pagar pela utilização do Pavilhão Multiusos por 

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

unidade económica 04.07.01. DELIBERADO RATIFICAR POR 

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

SUBSÍDIOS – MUSEU DE ALBERTO SAMPAIO – PEDIDO DE 

APOIO PARA RECUPERAÇÃO DO JARDIM DA CERCA DO 

MUSEU DE ALBERTO SAMPAIO – Presente um ofício do Museu de 

Alberto Sampaio dando conhecimento que, durante parte do próximo ano, 

decorrerá no Museu um curso de jardinagem para desempregados, 

promovido pela Associação Sol do Ave e pelo Instituto de Emprego e 

Formação Profissional, sendo que o jardim da cerca vai servir de campo de 

aprendizagem para estes alunos. Assim, solicitam o apoio dos técnicos da 

Autarquia (DSUA e DOM) para cedência de alguns materiais e execução 

de algumas tarefas. DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, 

DEFERIR O PEDIDO. ----------------------------------------------------------- 

SUBSÍDIOS – FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE DESPORTO 

PARA DEFICIENTES – Presente um fax da Federação Portuguesa de 

Desporto para Deficientes dando conhecimento da edição do Livro da 

Missão Paralímpica Portuguesa aos Jogos de Atenas 2004, solicitando a 

participação da Câmara Municipal através da aquisição de exemplares deste 

livro. Trata-se de uma obra que pretende dar a conhecer os Atletas que 

integraram a Missão Paralímpica e que participaram nos Jogos de Atenas, 

entre os passados dias 17 e 28 de Setembro, e também todo o trabalho de 

divulgação do Movimento Paralímpico Português através do Projecto 

“Super-Atleta”, realizado durante o ciclo 2001/2004, através das 

Campanhas de Promoção. Propõe-se a aquisição de 5 exemplares do Livro 
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da Missão Paralímpica Portuguesa aos Jogos de Atenas 2004, submetendo-

se a deliberação da Câmara Municipal o donativo a conceder pela aquisição 

dos referidos exemplares. DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, 

CONCEDER A VERBA DE €200,00 (DUZENTOS EUROS). -------- 

SUBSÍDIOS – MANIFESTAÇÃO POR TIMOR – PEDIDO DE 

APOIO DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE JOVENS 

EMPRESÁRIOS – Presente a seguinte proposta do Vereador Domingos 

Bragança: “Em Setembro de 1999, a Associação Nacional de Jovens 

Empresários (ANJE) solicitou um apoio da autarquia no montante de 

200.000$00 (duzentos mil escudos) com vista a custear a deslocação a 

Madrid de cidadãos vimaranenses que quiseram aliar-se à manifestação 

organizada pela ANJE junto da Embaixada da Indonésia, sita naquela 

cidade (Madrid), com vista à libertação de Timor Leste. Tal manifestação 

ocorreu no dia 13 de Setembro de 1999. Ao tempo foi entendido ser de 

todo o interesse apoiar esta iniciativa, pelo que foi comunicado, 

verbalmente, que a autarquia estaria disponível para conceder o apoio 

solicitado, para o que deveria ser formalizado o respectivo processo. Este 

processo acabou, contudo, por não ter sido instruído uma vez que não foi 

recebido qualquer documento a formalizar tal pedido. Recentemente, veio 

a ANJE formalizar aquele pedido, agora no montante correspondente em 

euros, de €997,60 (novecentos e noventa e sete euros e sessenta cêntimos), 

juntando os documentos necessários.” Esta despesa está cabimentada na 

unidade orgânica 07.01 e na unidade económica 04.07.01. 

DELIBERADO APROVAR POR MAIORIA. Absteve-se o Vereador 

António Salgado Almeida. Os Vereadores 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 29, 31 a 33 da agenda desta reunião, na medida 
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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 – CENTRO CULTURAL E RECREATIVO DE 

MOREIRA DE CÓNEGOS – Presente um ofício do Centro Cultural e 

Recreativo de Moreira de Cónegos solicitando apoio da Câmara Municipal 

para o pagamento da taxa correspondente à emissão do Alvará de Licença 

de Construção relativo ao processo n.º 7361/88, cujo montante importa 

em €61,71 (sessenta e um euros e setenta e um cêntimos). Esta despesa 

está cabimentada na unidade orgânica 07.01 e na unidade económica 

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

SUBSÍDIOS – GRUPO DESPORTIVO UNIÃO TORCATENSE – 

PARQUE DESPORTIVO – Presente um ofício do Grupo Desportivo 

União Torcatense solicitando apoio da Câmara Municipal destinado a 

comparticipar as obras de beneficiação do Parque Desportivo, na 
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sequência da subida da equipa de futebol à 3.ª Divisão Nacional, 

informando que o custo total das obras ascendeu a €28.000,00 (vinte e oito 

mil euros). Propõe-se a concessão de um apoio no valor de €10.000,00 

(dez mil euros). Esta despesa está cabimentada na unidade orgânica 07.01. 

e na unidade económica 04.07.01. DELIBERADO APROVAR POR 

UNANIMIDADE. Os Vereadores 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 29, 31 a 33 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 – SOCIEDADE ORNITOLÓGICA DE GUIMARÃES 

– XVI EXPOSIÇÃO DE AVES – Presente um ofício da Sociedade 

Ornitológica de Guimarães solicitando o apoio possível destinado a 
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comparticipar a XVI Exposição de Aves, que decorrerá de 31 de Outubro 

a 7 de Novembro de 2004. Propõe-se a concessão de um apoio no valor 

de €250,00 (duzentos e cinquenta euros). Esta despesa está cabimentada na 

unidade orgânica 07.01. e na unidade económica 04.07.01. 

DELIBERADO APROVAR POR UNANIMIDADE. Os Vereadores 

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 29, 31 a 33 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 FOLCLÓRICO DE S. TORCATO – 

FESTAS DAS COLHEITAS 2004 – Presente um ofício do Grupo 

Folclórico de S. Torcato dando conhecimento da realização, entre os 

passados dias 8 e 10 de Outubro, da Festa das Colheitas 2004, pelo que 
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solicitam o apoio possível da Câmara Municipal. 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 

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 29, 31 a 33 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 – FESTA DE NATAL – FREGUESIA DE OLEIROS – 

Presente um ofício da Junta de Freguesia de Oleiros solicitando 

autorização para ligação à rede de iluminação pública das ornamentações 

da Festa de Natal, a realizar entre os próximos dias 15 de Dezembro de 

2004 e 7 de  Janeiro  de  2005,  com  a  colocação de  um  contador com  a 
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corrente de 220 W  e a potência de 63  amperes.  DELIBERADO, POR 

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

SUBSÍDIOS – FESTAS DE S. VICENTE – FREGUESIA DE 

OLEIROS – Presente um ofício da Junta de Freguesia de Oleiros 

solicitando autorização para ligação à rede de iluminação pública das 

ornamentações das Festas de S. Vicente, a realizar na freguesia de Oleiros 

entre os próximos dias 7 e 24 de Janeiro de 2005, com a colocação de 3 

contadores com a corrente de 220 W e a potência de 63 amperes. 

DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, DEFERIR O PEDIDO. -- 

SUBSÍDIOS – FESTA DE S. MARTINHO – FREGUESIA DE 

LEITÕES – Presente um ofício da Junta de Freguesia de Candoso S. 

Martinho solicitando autorização para ligação à rede de iluminação pública 

das ornamentações da Festa de S. Martinho, a realizar entre os próximos 

dias 12 e 14 de Novembro. DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, 

DEFERIR O PEDIDO. ----------------------------------------------------------- 

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU POR UNANIMIDADE 

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

PELAS 10:45 HORAS O PRESIDENTE DA CÂMARA DEU POR 

ENCERRADA A REUNIÃO, DE QUE, PARA CONSTAR, SE 

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

 

 

 

 

 

 

 

 


