
G
U
IMA

S
A
E

R

CÂMARA MUNICIPAL DE GUIMARÃES 
ACTA Nº 21   Fls. __________ 
REUNIÃO ORDINÁRIA DE 4 DE NOVEMBRO DE 2004                                                                   
 

 

 

 

 
                  ___________________ 

 
                  ___________________ 

ACTA 

Aos quatro dias do mês de Novembro 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, 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 a Vereadora Francisca Abreu, 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 à Resolução do 

Conselho de Ministros de 6 de Maio de 2004, que aprovou a metodologia 

e os critérios para a selecção das entidades a quem, nos termos do artigo 

5.º da Lei n.º 107-B/2003, de 31 de Dezembro, poderá ser transmitido o 

património do IGAPHE - Instituto de Gestão e Alienação do Património 

Habitacional do Estado, bem como ao artigo 5.º da Lei do Orçamento do 

Estado para 2004, que consagrou a possibilidade de o IGAPHE, sem 

exigir qualquer contrapartida, transferir o património aí referido para, 

designadamente, municípios e empresas municipais, perguntou qual a 

posição da Câmara Municipal relativamente aos Bairros Sociais do 

IGAPHE existentes em Guimarães; 2 – Vereador Carlos Vasconcelos – 

a) – Pediu explicações sobre as notícias publicadas em torno da retirada 

dos azulejos do Palácio de Vila Flor, já que, alegadamente, não terá havido 

preocupação em salvaguardar aqueles azulejos. Disse, a propósito, que o 
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Partido Social Democrata iria apresentar, na próxima reunião de Câmara, 

uma proposta relativa à Carta do Património Concelhio; 3 – Vereador 

António Salgado Almeida – a) – Disse querer manifestar a sua desilusão 

e protesto relativamente às verbas atribuídas a Guimarães no PIDDAC 

(Plano de Investimentos e Despesas de Desenvolvimento da 

Administração Central); b) - Solicitou a realização de uma sessão 

extraordinária da Assembleia Municipal para debater a grave crise 

económica que o concelho atravessa; 4 – Presidente da Câmara – Sobre 

as intervenções feitas, esclareceu: a) – Relativamente ao património do 

IGAPHE, informou que, em audiências com os então responsáveis 

políticos – Ministro e Secretário de Estado, foram expostas as 

preocupações da Autarquia nesta matéria, tendo então sido proposto pela 

Câmara Municipal, tendo em vista a ulterior aceitação deste património 

social, a criação de uma comissão com o objectivo de elaborar um 

levantamento do existente assim se apurando aquilo que era necessário 

fazer para garantir a qualidade mínima de vida às pessoas que lá habitam. 

Tal proposta acabou por não ser atendida; b) – Relativamente à questão 

dos azulejos do Palácio de Vila Flor, disse que a preservação do 

Património era um assunto com o qual sempre se preocupou. Esclareceu 

que os azulejos se encontravam devidamente acondicionados e que iriam 

ser, oportunamente, analisados. Por último, disse que iria remeter um 

ofício à Associação Muralha agradecendo a preocupação que revelou neste 

assunto; c) – Quanto ao PIDDAC, disse concordar com as preocupações 

manifestadas, lamentando, igualmente, a falta de verbas para Guimarães; 

d) – Relativamente à crise económica que o concelho atravessa disse que a 

Câmara Municipal de Guimarães estava, através dos seus serviços sociais, a 

realizar um estudo para apurar os efeitos do desemprego no Vale do Ave e 

delinear um mapa das carências reais de uma região que poderá ser já 
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considerada profundamente deprimida. Finalmente, acrescentou que o 

facto do PIDDAC não contemplar grandes investimentos para o Vale do 

Ave ainda iria agravar mais a situação; e) - Relativamente à proposta que o 

Partido Social Democrata irá apresentar e que diz respeito à Carta do 

Património Concelhio, recordou que, no âmbito do trabalho de revisão do 

Plano Director Municipal, aquele documento estava a ser elaborado por 

uma equipa multidisciplinar, pelo que não via necessidade de ser votada 

qualquer proposta sobre este assunto; 5 - Vereador António Castro – a) 

– Ainda sobre a questão dos Bairros Sociais do Estado, deu também 

conhecimento das reuniões realizadas com o então Secretário de Estado da 

Habitação onde teve a oportunidade de demonstrar as preocupações da 

Câmara Municipal no que respeita à situação em que tais 

empreendimentos sociais se encontram, bem como as condições em que 

era possível assumir esse património. Concretamente, foi proposto a 

constituição de uma equipa que ficaria responsável pela elaboração de um 

Relatório onde constasse o levantamento dos agregados familiares que 

efectivamente ocupam hoje as habitações sociais em causa, o estado do 

imobilizado, com orçamento do custo das obras necessárias para a sua 

recuperação, e um programa de financiamento a definir por forma a 

permitir essa recuperação. Em reunião realizada posteriormente, o Sr. 

Presidente do IGAPHE transmitiu que tais condições não iriam ser 

aceites, visto que era política do Governo transferir o seu Património 

Habitacional para as Autarquias Locais, na situação em que se encontrava 

e sem qualquer financiamento. ------------------------------------------------------

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

O Presidente da Câmara deu as seguintes informações: I – Da seguinte 

informação do Departamento de Serviços Urbanos e Ambiente: “Travessia 

de peões semaforizada no km 106 da N 101, freguesia de Ponte – Nesta 
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data será efectuada a vistoria por parte da CERTIEL à instalação 

semafórica identificada em epígrafe, sendo colocados de seguida em cor”; 

II – Da pavimentação da Estrada Donim - Brito pelo Instituto de Estradas 

de Portugal; III – Do parecer da Associação Nacional de Municípios 

Portugueses relativo ao Orçamento de Estado para 2005; IV - Da 

informação da Zona de Turismo de Guimarães relativa a um Estudo do 

Turista em Lazer de Guimarães, à elaboração do Plano de Comunicação 

de Guimarães e aos resultados estatísticos relativos ao Verão 2004; V – 

Das seguintes decisões tomadas na última reunião do executivo do Eixo-

Atlântico, em Orense, no passado dia 28 de Outubro de 2004: 

apresentação de um guia turístico Galiza/Norte de Portugal em Português, 

Espanhol e Inglês; realização em Guimarães, no dia 12 de Janeiro de 2005, 

da próxima reunião da Comissão Executiva do Eixo-Atlântico; realização 

em Vila Garcia, no dia 28 de Janeiro de 2005, da Assembleia Geral do 

Eixo-Atlântico; realização em Orense, nos próximos dias 9 e 10 de Março, 

do Congresso da Eixo-Atlântico; realização no Porto, nos próximos dias 3 

e 4 de Março, do Congresso da Agenda 21; VI – Da seguinte informação 

do Presidente da Câmara: “ESTÁDIO D. AFONSO 

HENRIQUES/EURO 2004 – PROCESSO DE CANDIDATURA NO 

ÂMBITO DO QCA III RELATIVO À OBRA DE REMODELAÇÃO E 

AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO – Cumpre-me informar a Câmara 

Municipal que se encontra regularizado o processo de candidatura no 

âmbito do QCA III (contrato-programa celebrado em 24 de Outubro de 

2002), relativo à obra de remodelação e ampliação do Estádio D. Afonso 

Henriques/EURO 2004. Assim, após reuniões realizadas com as diversas 

entidades envolvidas, durante as quais manifestámos o firme propósito de 

evitar quaisquer consequências financeiramente gravosas para o Município, 

de erros que não são nossos, foi possível estabelecer uma metodologia e 
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um calendário que salvaguardaram integralmente esta preocupação, pelo 

que, no passado dia 22 de Outubro, a Câmara Municipal de Guimarães 

recebeu, por parte do Instituto do Desporto de Portugal, a verba que 

respeitava à comparticipação contratada para a referida obra, no valor total 

de €3.990.383,18, tendo, simultaneamente, devolvido à ON – Operação 

Norte, as verbas entretanto recebidas por via do aludido contrato-

programa, no valor total de €2.790.201,59. Tal como tive oportunidade de 

informar o Executivo em reunião de 22 de Janeiro último, na sequência do 

Parecer do Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República, 

homologado pelo então Ministro Adjunto do Primeiro-Ministro, a Câmara 

de Guimarães ficou a aguardar a solução que pelas entidades competentes 

viesse a ser proposta para receber os 25% de comparticipação a que tinha 

direito, de harmonia com o Contrato-Programa de Novembro de 2000 

(Primeiro Aditamento ao Contrato-Programa de desenvolvimento 

desportivo de 5 de Junho de 2000), mantendo-se, como sempre esteve 

neste processo, disponível para colaborar com o Governo na 

concretização dos objectivos que presidiram à realização do EURO 2004. 

Assim, cumpre-nos registar, com agrado, a resolução desta questão, sendo 

de justiça sublinhar a abertura demonstrada pelas restantes entidades 

quanto às preocupações por nós manifestadas, que viabilizou a solução de 

que neste momento se dá conhecimento. Foram e são do domínio público 

as questões que se levantaram a propósito do financiamento das obras de 

remodelação e ampliação do Estádio D. Afonso Henriques, que a Câmara 

Municipal de Guimarães executou em conformidade com todas as 

exigências técnicas, financeiras e temporais que os vários contratos 

estabeleceram. Tais questões, que tanto macularam o processo, e que 

questionaram, pelo menos em termos de opinião pública, a postura de 

lisura e boa-fé que sempre imprimimos na sua condução, podem ainda 



 

 

 
 

ACTA Nº 21   Fls. __________ 
REUNIÃO ORDINÁRIA DE 4 DE NOVEMBRO DE 2004 
 

 

 

 

 

conhecer desenvolvimentos, concretamente os resultantes do inquérito 

que corre termos na Procuradoria-Geral da República, os quais 

aguardamos serenamente, convencidos que estamos da absoluta 

conformidade da nossa acção com as directrizes que fomos recebendo por 

parte das entidades a quem competia gerir superiormente todo o processo, 

bem como da clareza e transparência como nele interviemos, desde o 

início. Assim, a registarem-se quaisquer desenvolvimentos, deles daremos 

devida conta nesta sede. Por agora, resta-me manifestar a nossa 

congratulação pela forma como o Euro 2004 decorreu em Guimarães, que 

assim teve o privilégio de acolher um tão significativo evento, bem como 

pela satisfação expressa pela generalidade dos vimaranenses quanto aos 

benefícios, para o Concelho, do enorme investimento e envolvimento da 

Autarquia em todas as matérias relativamente às quais assumimos 

responsabilidades, que cumprimos integralmente. VII – Da seguinte 

informação conjunta prestada pelo Director do Departamento de 

Planeamento e Gestão Urbanística, Eng.º Nuno Padrão, e pelo Chefe da 

Divisão de Fiscalização e Contencioso, Dr. Rui Vasco Fernandes: 

“Esclarecimento – Atribuição de licenças de utilização – 

Loteamento de Gaínde, Lordelo – Na sequência das notícias 

recentemente publicadas no Jornal de Notícias, na sua edição de 

28/10/2004, acerca do assunto identificado em epígrafe, esclarece-se o 

seguinte: 1 - O Decreto-Lei nº 445/91, de 20/11, republicado pelo 

Decreto-lei nº 250/94 (diploma que estava em vigor quando foi solicitada 

a emissão das licenças de utilização referidas na notícia) determinava que 

as licenças de utilização se destinavam a comprovar a conformidade da 

obra concluída com o projecto aprovado, com as condições de 

licenciamento e com o uso previsto no alvará de licença de construção; 2 - 

Determinava ainda aquela legislação que o Presidente da Câmara 
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Municipal (ou o Vereador com poderes delegados) emite, a requerimento 

do interessado, no prazo de 20 dias, o respectivo alvará de licença de 

utilização. O procedimento referente à emissão daquela licença prevê duas 

hipóteses: a) - ou a licença era atribuída na sequência de apresentação, 

juntamente com o aludido requerimento, de termo de responsabilidade 

apresentado pelo técnico responsável pela execução da obra no qual era 

declarado que a obra estava em conformidade com o projecto aprovado e 

com as condições de licenciamento e cumpria as disposições legais e 

regulamentares. b) - ou então com o requerimento não era apresentado 

qualquer termo de responsabilidade. No primeiro caso não é efectuada 

vistoria e tem que ser emitida licença de utilização no prazo de 20 dias. No 

segundo caso, a emissão das licenças de utilização é precedida de vistoria. 

Este regime tem por objectivo desburocratizar a administração pública e 

aumentar a capacidade de resposta das autarquias. 3 - No caso em apreço, 

os pedidos de licença de utilização vinham acompanhados de termos de 

responsabilidade do técnico responsável pela execução das obras, onde se 

declarava a conformidade das obras com os projectos aprovados; 4 - 

Assim, a Câmara Municipal de Guimarães limitou-se a fazer aquilo que a 

Lei determina, ou seja, emitir as licenças de utilização, pelo que é assim 

completamente absurda a referência a um hipotético favor. 5 - Há várias 

construções no loteamento situado no lugar de Gaínde, da freguesia de 

Lordelo, pelo que importa esclarecer devidamente a situação. 6 - Em 2000 

foram embargadas as construções que estavam a ser edificadas nos lotes 1 

a 13 (que estão actualmente a ser ocupadas). Posteriormente, verificou-se 

que as obras não foram interrompidas, pelo que se participou a 

desobediência ao embargo ao Ministério Público do Tribunal Judicial de 

Guimarães, o qual deduziu acusação pela prática do crime de 

desobediência. 7 - Estas construções foram posteriormente licenciadas e 
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foram emitidas as respectivas licenças de utilização, conforme se explicou 

no ponto 2, 3 e 4 supra. 8 - Além destas construções verificou-se, em 

2003, e por alerta dos próprios moradores residentes em Gaínde, que 

estavam a ser executadas novas edificações nos lotes 15 a 28, as quais 

foram igualmente embargadas. Estas construções permanecem no mesmo 

estado em que estavam aquando do embargo, conforme informações 

existentes nos processos, designadamente da Polícia Municipal. 9 - Aos 

serviços de fiscalização não chegou alguma indicação de que as casas dos 

lotes 1 a 13 ainda não eram abastecidas por energia eléctrica, nem por gás, 

apesar de já terem licenças de utilização. As queixas efectuadas referem-se 

às obras efectuadas sem licença nos lotes 15 a 28, sendo que a queixa 

efectuada pelos moradores directamente ao Ministério Público não se 

refere aos lotes 1 a 13. 10 - Considerando, contudo, que as licenças de 

utilização das construções efectuadas nestes últimos lotes foram emitidas 

pelo processo acima indicado, vai ser efectuada ali inspecção no sentido de 

responsabilizar o técnico responsável pela execução das obras que emitiu 

os termos de responsabilidade.” ---------------------------------------------------- 

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

Foi aceite, por unanimidade, votar, antes da ordem do dia, as seguintes 

propostas: ------------------------------------------------------------------------------- 

TRÂNSITO – CONDICIONAMENTO DE TRÂNSITO NA 

ENVOLVENTE DO “GUIMARÃES SHOPPING” – Presente a 

seguinte proposta: “Considerando a aproximação do período natalício; 

Considerando o aumento dos fluxos rodoviários no acesso à Cidade e no 

interior da mesma, naquele período; Considerando o congestionamento de 

trânsito na entrada da Cidade, a partir da Variante de Creixomil, 

decorrente do acesso ao “Guimarães Shopping”, nomeadamente aos fins-

de-semana e feriados; A Câmara promoveu uma reunião com a P.S.P., 
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P.M. e “Guimarães Shopping” no sentido de minorar o congestionamento 

decorrente do aumento de fluxo de trânsito e garantir o acesso expedito ao 

Hospital Senhora da Oliveira. Assim, propõe-se a implementação, a título 

experimental nos fins-de-semana e feriados de 6 de Novembro a 5 de 

Janeiro, bem como nos dias 21, 22, 23 e 24 de Dezembro, no período 

compreendido entre as 13h00 e as 19h00, as seguintes condicionantes ao 

trânsito, asseguradas pela P.S.P.: 1 – O troço da Rua Prof. Abel Salazar, 

localizado a Poente, terá o sentido único ascendente, entre as saídas dos 

parques 1 e 2 e a Rua do Moinho Velho; O acesso ao “Guimarães 

Shopping” a partir da circular urbana, sentido Nó do Castanheiro – Nó do 

Hospital, será efectuado pelo parque 3. Durante este período serão ainda 

desenvolvidas as seguintes acções: a) Monitorização dos fluxos de trânsito 

na confluência da Estação Central de Camionagem com a Rua Prof. Abel 

Salazar, de modo a avaliar a actual postura de cedência de passagem 

prioritária para os veículos provenientes da ECC; b) Reperfilamento da 

Alameda Mariano Felgueiras imediatamente após o acesso ao “Guimarães 

Shopping”, por forma a impedir o estacionamento em contravenção.” 

DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, APROVAR E 

SUBMETER À APROVAÇÃO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL. --- 

ESTÁDIO D. AFONSO HENRIQUES – REGULARIZAÇÃO DA 

SITUAÇÃO PATRIMONIAL E REGISTRAL E PRESTAÇÃO DE 

CONSENTIMENTO AO VITÓRIA SPORT CLUBE PARA 

UTILIZAÇÃO DE ESPAÇOS INTEGRADOS NO EDIFÍCIO DO 

ESTÁDIO PARA FINS ADMINISTRATIVOS, DE SERVIÇOS E 

COMERCIAIS – Presente a seguinte proposta: “1. O formidável desafio 

que constituiu a candidatura de Guimarães para acolher jogos do Euro-

2004 tinha objectivos muito claros e ambiciosos que foram integralmente 

concretizados: com o impulso gerado pela necessidade de remodelar e 
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ampliar o Estádio D. Afonso Henriques, a Câmara Municipal de 

Guimarães procedeu a uma operação de requalificação urbana de grande 

envergadura que ultrapassou em muito os limites do recinto desportivo. 

Marcado por um conjunto de intervenções conexas e coerentes entre si, do 

ponto de vista urbanístico, arquitectónico e funcional, o investimento 

alargou-se a toda a área envolvente do Estádio, conferindo-lhe novas 

funções, novas condições de atracção e novos equipamentos públicos. A 

situação central do Estádio D. Afonso Henriques no contexto da cidade, o 

facto de dispor de boas acessibilidades e a ampla capacidade de 

estacionamento na envolvente imediata conferem-lhe um enorme 

potencial de uso quotidiano pela generalidade dos munícipes, não 

necessariamente coincidente com a realização de eventos desportivos, que 

importava aproveitar, desde logo no sentido de rentabilizar o investimento 

público a realizar. Esta asserção justificou a inclusão de uma área destinada 

a comércio e serviços no programa funcional concebido para a 

remodelação e ampliação do Estádio, com o que se pretendia, igualmente, 

alcançar outro objectivo: dotá-lo de espaços capazes de gerarem receitas 

que garantissem as condições financeiras para a sua manutenção, que se 

sabia ser tão dispendiosa e exigente quanto necessária, tratando-se de um 

equipamento que, apesar de novo, seria de grandes dimensões e, pelo tipo 

de uso, susceptível de acelerada degradação. Como é sabido, os equívocos, 

emergentes de desinformação, suscitados acerca da propriedade e situação 

registral do Estádio D. Afonso Henriques, tiveram a inevitável 

consequência da reanálise exaustiva do processo de transmissão do Estádio 

para o Vitória Sport Clube, e daí a inadiável necessidade de corrigir as 

lacunas e lapsos de que enferma, praticamente desde a construção do 

primitivo Estádio Municipal, passando pela escritura de alienação 

celebrada em 1990 a favor do Vitória Sport Clube, e terminando na 
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definição rigorosa e exaustiva da situação patrimonial do equipamento hoje 

existente e dos terrenos e acessos que formam a sua envolvente. 2. Ocorre 

ainda que o Vitória Sport Clube que, de conformidade com a referida 

escritura de alienação, é proprietário do Estádio D. Afonso Henriques, sob 

o encargo de somente o poder utilizar para fins desportivos, culturais, 

recreativos e afins, subsidiando-se do facto de, mercê da sua ampliação, o 

Estádio passar a dispor de uma área destinada a comércio e serviços, 

solicitou à Autarquia que, contemplando essa realidade nova, lhe fosse 

permitido utilizar, por si próprio ou por outrem, a quem possa ceder em 

locação, os espaços criados nas instalações do Estádio para esses fins, 

garantindo que tal utilização se faça de molde a não contrariar a plena 

vigência daquele encargo inicial, ou seja, a utilização para actividades 

desportivas, culturais, recreativas e afins, conforme a cláusula sexta da 

escritura de alienação. Sustenta-se o pedido na necessidade de promover a 

eficaz exploração e manutenção, por parte do referido Clube, da infra-

estrutura em apreço, e de corresponder ao interesse público no 

aproveitamento das potencialidades que, quer o Estádio, quer a sua zona 

envolvente, oferecem. Ora, considerando: - que os objectivos da posição 

assumida pelo Clube são consentâneos com as preocupações supra-

enunciadas como tendo estado na origem da construção de áreas 

destinadas a comércio e serviços; - que devemos atender à oportunidade de 

as concretizar, sem prejuízo da necessidade de clarificar e conformar 

integralmente com a lei e com a realidade, a situação patrimonial e registral 

do Estádio D. Afonso Henriques e respectiva envolvente, solicitei parecer 

jurídico que nos habilitasse a decidir em plena conformidade com a lei, 

com o interesse público e com os legítimos interesses do proprietário do 

Estádio. Tal parecer, que anexo na íntegra de forma a permitir uma análise 

aprofundada e detalhada, sugere, em suma, que se rectifiquem alguns 



 

 

 
 

ACTA Nº 21   Fls. __________ 
REUNIÃO ORDINÁRIA DE 4 DE NOVEMBRO DE 2004 
 

 

 

 

 

lapsos e lacunas de que a escritura de 1990 enferma, que nesta se introduza 

um parágrafo único à já mencionada cláusula sexta, e que se proceda à 

identificação e definição correctas das áreas actualmente ocupadas pelo 

Estádio, como forma de possibilitar que os órgãos autárquicos prestem o 

consentimento ora solicitado. 3. Assim, cumpre-me submeter à apreciação 

do Executivo, para posterior deliberação da Assembleia Municipal, a 

seguinte proposta: 3.1 Respeitando todo o enquadramento legal e 

salvaguardando sempre o interesse público, e considerando: – Que a 

Câmara Municipal de Guimarães, por escritura de 21 de Setembro de 1990, 

alienou a favor do Vitória Sport Clube o então Estádio Municipal. a) - 

Que, de acordo com aquela escritura, o Estádio foi assim identificado:  

“Estádio Municipal de Guimarães, situado na freguesia de S. Paio, desta cidade, à 

Rua de S. Gonçalo, com a qual confronta a Sul, tendo a Norte o arruamento que liga à 

Rua Nossa Senhora da Conceição, a Nascente o Desportivo Francisco de Holanda e 

terrenos municipais e a Poente o Bairro de Nossa Senhora da Conceição. (...) Está 

inscrito na matriz urbana daquela freguesia sob o artigo 985, com o valor patrimonial 

de 90.720.000$00, e nos prédios descritos na Conservatória do Registo Predial sob 

parte dos números 56836, 56837 e 56840, onde está omisso como prédio urbano.” b) 

- Que, por outro lado, na sequência do Contrato Programa de 

Desenvolvimento Desportivo (1º aditamento), celebrado em Novembro 

de 2000, entre o Instituto Nacional do Desporto, a Sociedade EURO 

2004, SA, o Vitória Sport Clube e a Câmara Municipal, realizaram-se obras 

de reformulação e ampliação do Estádio, em resultado das quais foram, 

por um lado, ocupados terrenos do domínio privado do Município e, por 

outro, integrados nos espaços exteriores terrenos de propriedade do 

Vitória Sport Clube. c) - Que desde logo se verifica um lapso naquela 

escritura de Setembro de 1990 no que respeita às confrontações do imóvel, 

porquanto, na realidade, este confronta de todos os lados com terrenos do 
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domínio privado do Município de Guimarães. d) - Que, ademais, em 

resultado daquelas obras de ampliação, e conforme acima se referiu, foram 

ocupados terrenos de propriedade do Município, que abrangeram uma 

área total de 4.720,26 m2, conforme melhor se poderá compreender 

através da Planta 1 em anexo, onde constam identificadas, a cores verde e 

azul, as parcelas de terreno ocupadas. e) - Que, da mesma forma, se 

verifica a integração nos espaços exteriores de terrenos propriedade do 

Vitória Sport Clube, que perfazem a área total de 1.061,22 m2, 

identificados na mesma Planta 1, a cor vermelha. f) - Que, assim, e de 

acordo com o respectivo projecto de remodelação e ampliação, o terreno 

ocupado actualmente pelo Estádio D. Afonso Henriques tem uma área 

total de 33.388,76 m2. 3.2 Nesta conformidade, propõem-se os seguintes 

procedimentos com vista a regularizar o processo: a) – que seja celebrada 

escritura de rectificação da precedente escritura de alienação do Estádio, 

de Setembro de 1990, com a finalidade de sanar os lapsos de áreas e 

confrontações aí cometidos, por forma a que aí passe a constar a área 

correcta do Estádio e, bem assim, que este confronta de todos os lados 

com terrenos do domínio privado do Município de Guimarães. b) - que 

nessa escritura se identifiquem devidamente os acessos ao Estádio 

reconhecendo-se os necessários direitos de servidão a favor do Vitória 

Sport Clube, uma vez que aquele imóvel, passando a confrontar 

exclusivamente com terrenos do domínio privado, terá de ver 

salvaguardados os respectivos acessos. Estes acessos estão devidamente 

identificados na Planta 2 anexa, a cor laranja, e perfazem uma área total de 

504,60 m2 (174,60 m2 + 330,00 m2). c) - que a Autarquia, através dos 

seus órgãos representativos, decida doar ao Vitória Sport Clube os 

terrenos municipais ocupados pelo Estádio D. Afonso Henriques, em 

consequência da sua ampliação, com a área total de 4.720,26 m2 
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(identificados a cor verde na Planta 1 anexa), mediante a aceitação, por 

parte do Vitória, da doação ao Município de Guimarães dos terrenos de 

sua propriedade, com a área de 1.061,22 m2 (identificados, a cor vermelha, 

na referida Planta 1), que hoje já integram as áreas verdes adjacentes ao 

Estádio. d) - Que, quanto aos terrenos municipais, integrados nos espaços 

exteriores mas ocupados, no seu subsolo, com estacionamento e acessos 

subterrâneos para utilização do Vitória, identificados na Planta 1 a cor 

azul, com uma área total de 992,30 m2, se constitua, por doação, direito de 

superfície a favor do Vitória, onde as respectivas condições, a aprovar pela 

Câmara Municipal, se regulamentarão em pormenor. e) - Que, se adite à 

cláusula sexta da escritura de alienação a que acima se fez referência, um 

parágrafo único com a seguinte redacção: “Sem prejuízo do estabelecido no texto 

desta cláusula, a Câmara Municipal de Guimarães poderá permitir a utilização de 

zonas do Estádio previamente definidas, nos termos da respectiva licença de utilização, 

para fins administrativos, de serviços ou comerciais, quer próprios, quer de terceiros, com 

quem o Vitória Sport Clube celebre quaisquer contratos de locação ou cedência 

temporária, desde que o Vitória Sport Clube lho solicite por escrito e essa utilização não 

contenda com a realização de actividades desportivas, culturais, recreativas e afins nas 

zonas a tais fins destinadas.” De acordo com avaliação oportunamente 

realizada, e que igualmente se anexa, às parcelas de terreno supra-

identificadas são atribuídos os seguintes valores: ÁREAS A 

VERMELHO – Parcela com 987,85 m2; = €52.553,62; Parcela com 

73,35 m2 = €3.902,22 (Total €56.455,84). ÁREAS A VERDE – Parcela 

com 2.200,60 m2 = €117.071,92; Parcela com 480,41 m2 = €25.577,81; 

Parcela com 334,00 m2 = €17.768,80; Parcela com 702,95 m2 = 

€37.396,94 (Total €197.795,47). ÁREAS A AZUL – Parcela com 556,70 

m2 = €29.616,44; Parcela com 435,60 m2 = €23.173,92 (Total 

€52.790,36). 3.3 Finalmente, propõe-se que a Câmara Municipal de 
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Guimarães, no caso de a Assembleia Municipal deliberar aprovar as 

propostas contidas em 3.2, preste consentimento para que o Vitória Sport 

Clube possa utilizar, por si ou por entidades a quem possa ceder 

temporariamente, os espaços criados nas instalações do Estádio, para fins 

administrativos, de serviços ou comerciais, a identificar nos termos da(s) 

respectiva(s) licença(s) de utilização.” DELIBERADO, POR 

UNANIMIDADE, APROVAR E SUBMETER À APROVAÇÃO DA 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL. O Vereador António Salgado Almeida 

não participou na discussão e na votação da proposta.-------------------- 

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

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

1 – Do ofício de Santos Carvalho & Associados, SROC, S.A. remetendo, 

para conhecimento, o Parecer sobre a informação financeira, relativa ao 1º 

semestre de 2005, da VIMÁGUA – Empresa de Água e Saneamento de 

Guimarães e Vizela, EIM; 2 – Do ofício do Cybercentro de Guimarães 

dando conhecimento das diligências que tem feito no sentido de acolher 

nas suas instalações um Gabinete de Saúde Juvenil; 3 – Do despacho do 

Presidente da Câmara, datado de 15 de Outubro de 2004, que aprovou a 

alteração número dezoito 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; 4 – Do despacho do Presidente da Câmara, datado de 18 de 

Outubro de 2004, que aprovou a alteração número dezanove ao 

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; 

5 – Do despacho do Presidente da Câmara, datado de 20 de Outubro de 

2004, que aprovou a alteração número vinte ao Plano de Actividades, 

Plano de Investimentos e Orçamento da Câmara Municipal de Guimarães, 



 

 

 
 

ACTA Nº 21   Fls. __________ 
REUNIÃO ORDINÁRIA DE 4 DE NOVEMBRO DE 2004 
 

 

 

 

 

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

pasta anexa ao livro de actas; 6 – Da seguinte informação do Presidente da 

Câmara: “PROCESSO CRIME Nº 1526/00.9 (2º JUÍZO CRIMINAL) – 

TRIBUNAL JUDICIAL DE GUIMARÃES – Cumpre-me informar a 

Câmara Municipal que, por decisão instrutória transitada em julgado, 

proferida em 17 de Setembro último, fui despronunciado quanto aos 

factos de que era arguido por acusação do Ministério Público, datada de 28 

de Junho de 2003 e notificada em 15 de Julho seguinte. Deste modo, a 

referida decisão afastou definitivamente a suspeita da prática do crime de 

prevaricação de que o Ministério Público, infundadamente, me acusou. 

Recordo que o que estava em causa em tal acusação, era que eu próprio e 

o Sr. Dr. Gomes Alves teríamos “congeminado” um plano que visava evitar o 

apuramento de eventuais responsabilidades penais e disciplinares por parte 

dos restantes envolvidos no processo de atribuição de casas por parte da 

CASFIG. Entendo, portanto, dever assegurar que fique igualmente 

registado em acta que o Senhor Advogado Síndico, Dr. João Gomes Alves, 

injustificadamente acusado da prática do mesmo crime de prevaricação, foi 

de igual modo despronunciado, pela mesma decisão instrutória. Em 

resumo, o que para mim sempre constituiu uma acusação absurda, foi 

entendido pelo Senhor Juiz de Direito como infundada, nos termos que 

dispensam mais comentários do que os constantes daquela decisão judicial. 

Em 24 de Julho de 2003, poucos dias após ter sido notificado da acusação 

do Ministério Público, apresentei uma declaração escrita a esta Câmara na 

qual me comprometia a manter silêncio sobre esta questão, enquanto a 

mesma se mantivesse na esfera judicial. Convicto que estava da minha 

absoluta inocência, entendi que, atentos os superiores interesses do 

Município e o princípio da legalidade democrática, não deveria suspender 

o mandato que me foi conferido pelos eleitores de Guimarães. Fi-lo contra 
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a opinião daqueles que advogavam que o melhor seria a Câmara Municipal 

ter o seu Presidente suspenso das funções para as quais fora mandatado 

durante todo o curso do processo judicial. Entendi que esta foi a postura 

mais correcta neste caso, tal como fora nas restantes ocasiões em que fui 

constituído arguido na qualidade de Presidente desta Câmara, e 

posteriormente absolvido. Os dados que hoje conhecemos permitem-nos 

concluir pela total conveniência e justeza que representou a minha decisão 

de manutenção em funções como Presidente da Câmara, já que a 

suspensão do mandato teria tido de se estender por um ano e três meses, o 

que, nos termos da lei vigente, equivaleria a renunciar ao mandato. Na 

realidade, a suspensão que, por uma só vez ou cumulativamente, 

ultrapassar 365 dias no decurso do mandato, constitui, de pleno direito, 

renúncia ao mesmo, nos termos do disposto no nº 4 do art. 77º da Lei nº 

169/99, de 18 de Setembro, alterada e republicada pela Lei nº 5-A/2002, 

de 11 de Janeiro. Ficou assim inequivocamente demonstrado que a 

suspensão de mandato por estes motivos não é a atitude que melhor serve 

os interesses do Município e a legalidade democrática, pelo que é assim 

que agirei no caso de vir a ser acusado, no futuro, em processos de 

natureza semelhante. Deste modo, fico satisfeito com a opção política que 

assumi porque foi a mais responsável e, por outro lado, com a destruição 

judicial da alegada “congeminação”, fez-se inteira justiça.” ------------------------ 

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

CÂMARA – ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE CÂMARA 

REALIZADA EM 21 DE OUTUBRO DE 2004. DELIBERADO 

APROVAR POR MAIORIA. Absteve-se o Vereador Rui Vítor Costa. --- 

PATRIMÓNIO – INDEMNIZAÇÃO POR SINISTRO 

OCORRIDO NA RUA DA CACHADINHA, FREGUESIA DE 

BITEIROS S. SALVADOR – Presente a seguinte informação da Secção 
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de Património: “A Junta de Freguesia de Briteiros S. Salvador, através do 

ofício n.º 103, datado de 14 de Junho de 2004, remeteu à Câmara 

Municipal uma reclamação apresentada naquela Autarquia pelo Sr. Filipe 

Adriano Oliveira Freitas, residente na Rua da Fonte Cova, n.º 246, da 

freguesia de Ponte, deste concelho. O munícipe solicita o pagamento de 

uma indemnização no valor de € 480,00 (quatrocentos e oitenta euros) por 

danos causados na sua viatura de matricula SI-53-53 na sequência de um 

sinistro ocorrido na dia 12 de Maio de 2004, na Rua da Cachadinha, da 

freguesia de Briteiros S. Salvador, provocado pela existência de uma grade 

de águas pluviais solta no pavimento, à data sem sinalização. O acidente 

em causa não tem enquadramento nas coberturas do seguro de 

responsabilidade civil contratado pela Câmara Municipal pelo que se 

submete à consideração superior o pagamento, por parte do Município, da 

quantia de € 480,00 (quatrocentos e oitenta euros) ao Sr. Filipe Adriano 

Oliveira Martins, conforme orçamento por si apresentado.” Esta despesa 

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

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

CEDÊNCIA DE ALOJAMENTO ADQUIRIDO À MOVIJOVEM 

AO DEPARTAMENTO DE FUTEBOL DE FORMAÇÃO DO 

VITÓRIA SPORT CLUBE – Presente a seguinte proposta: “A acção do 

Departamento de Futebol de Formação do Vitória Sport Clube tem, 

inquestionavelmente, uma importante função social, aliada à subjacente 

função desportiva. A procura de patamares de qualidade e excelência, 

capazes de garantir sucesso desportivo às equipas das camadas juvenis do 

Clube, obriga os seus responsáveis a alargar a área de prospecção e 

selecção de talentos a toda a região do Vale do Ave e Norte de Portugal, 

para cujo alojamento se recorria tradicionalmente ao arrendamento de 

apartamentos, solução tida como precária, e socialmente inadequada, já 
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que prejudica o acompanhamento pedagógico, escolar e social dos jovens 

ao cuidado do Vitória Sport Clube. A abertura da Pousada de Juventude de 

Guimarães possibilitou, desde já, que a Direcção daquele Departamento 

optasse por alojar os cerca de 20 atletas oriundos de fora de Guimarães 

naquele equipamento, proporcionando-lhes um acompanhamento de que 

não dispunham até então, bem como outras vantagens, como a 

proximidade do Cybercentro, com o qual foi já assinado um protocolo 

visando o acesso daqueles jovens aos meios informáticos ali existentes. 

Como é sabido, em reunião realizada em 22 de Janeiro último, a Câmara 

Municipal de Guimarães aprovou um protocolo com a Movijovem, no 

âmbito do qual se comprometeu a adquirir anualmente à Pousada de 

Juventude de Guimarães alojamento no valor mínimo de 20.000 euros.” 

Ora, considerando: - a função social da acção do Departamento de 

Futebol Juvenil e a justeza das preocupações de acompanhamento social 

aos jovens que a respectiva Direcção manifesta; - o facto de, no corrente 

ano, estarmos longe ainda de atingir, em alojamentos já utilizados, o 

montante ao qual estamos obrigados por força do citado protocolo; - a 

tradição de apoio autárquico à formação desportiva das camadas jovens 

dos vários clubes do Concelho, Proponho: - que, dos 20.000 euros 

referidos, a Câmara Municipal de Guimarães disponibilize desde já ao 

Departamento do Futebol de Formação do Vitória Sport Clube 7.000 

euros em alojamentos na Pousada de Juventude de Guimarães, até ao final 

do corrente ano; - que, no início do próximo mês de Dezembro, após 

reavaliação do número de alojamentos a utilizar até ao fim do ano pela 

Câmara Municipal, se equacione a possibilidade de ceder ao Departamento 

de Futebol um número de dormidas que, somadas às que serão utilizadas 

pela Autarquia, atinja o montante total que a Câmara Municipal se 

comprometeu a adquirir à Movijovem.” O Vereador António Salgado 
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Almeida não participou na discussão e na votação da proposta. 

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

EDUCAÇÃO – ESCOLAS – TRANSPORTE DE ALUNOS DA EB1  

DE GÉMEOS PARA O REFEITÓRIO ESCOLAR DA EB1 DE 

PINHEIRO E TRANSPORTE DE ALUNOS DA EB1 DE S. 

CRISTÓVÃO/ABAÇÃO PARA O REFEITÓRIO ESCOLAR DA 

EB1 AGOSTINHO DA SILVA – Presente para ratificação o despacho 

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

concordou com a seguinte informação dos Serviços de Educação: 

“Solicita-nos o Agrupamento de Escolas Agostinho da Silva a renovação 

do Protocolo com o Grupo Desportivo “Os Amigos de Urgezes” para o 

transporte diário dos alunos da EB1 de Gémeos/Barroco para o refeitório 

da EB1 de Pinheiro, e ainda a celebração de outro Protocolo para o 

transporte diário dos alunos da EB1 de S. Cristóvão/Abação para a EB1 

de Agostinho da Silva/Abação, que em ambos os casos é a única solução 

possível para a resolução do fornecimento de refeições aos alunos daquelas 

freguesias. De acordo com os orçamentos apresentados pelo Grupo 

Desportivo “Os Amigos de Urgezes”, propomos, para o ano lectivo 

2004/2005: a renovação do Protocolo e a atribuição de uma verba mensal 

ao Agrupamento Agostinho da Silva no valor de €750,00 (setecentos e 

cinquenta euros) para pagamento de encargos com o transporte dos alunos 

da EB1 de Gémeos; a celebração de Protocolo e atribuição de uma verba 

mensal ao Agrupamento Agostinho da Silva no valor de €400,00 

(quatrocentos euros) para pagamento de encargos com o transporte dos 

alunos da EB1 de S. Cristóvão/Abação.” 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 
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EM TÁXI – ANO LECTIVO 2004/2005 – Presente uma informação 

dos Serviços de Educação propondo a concessão de transporte especial 

em táxi ao aluno Adriano Miguel Macedo Leite, conforme solicitação da 

Escola Secundária das Taipas, 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, implicando à 

Autarquia um custo anual previsível no valor de €2.170,40 (dois mil cento 

e setenta euros e quarenta 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 

ESPECIAL EM CARRINHA ADAPTADA – ANO LECTIVO 

2004/2005 - Presente uma informação dos Serviços de Educação 

propondo a concessão de transporte especial em carrinha adaptada aos 

alunos Tiago Manuel Passos Vieira e Filipa Daniel Oliveira e Castro, 

conforme solicitação do Agrupamento de Escolas de Fermentões. Assim, 

propõe-se, para o ano lectivo 2004/2005, a concessão de transporte 

especial em carrinha adaptada, implicando à Autarquia um custo diário de 

€23,80 (vinte e três euros e oitenta cêntimos), implicando um custo anual 

previsível no valor de €5.759,60 (cinco mil setecentos e cinquenta e nove 

euros e sessenta cêntimos). Esta despesa está cabimentada na unidade 

orgânica 07.01 e na unidade económica 02.02.10. DELIBERADO 

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

EDUCAÇÃO – ESCOLAS – RECTIFICAÇÃO DE 

DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 9 DE SETEMBRO DE 2004 – 

Presente a seguinte informação dos Serviços de Educação: “Em reunião de 

9 de Setembro foi deliberado conceder transporte especial em carrinha 

adaptada ao aluno Tércio Miguel Castelo Guedes, matriculado na EB1 de 
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S. Romão/Mesão Frio, cujo transporte seria assegurado pela Associação 

Portuguesa de Paralisia Cerebral. Neste momento, a referida instituição 

informou através de ofício da impossibilidade de assegurar o transporte, 

pelo que será necessário proceder à rectificação da deliberação de Câmara 

para que o mesmo seja efectuado pela Associação Humanitária dos 

Bombeiros Voluntários de Guimarães pelo preço/dia no valor de €12,06 

(doze euros e seis cêntimos), o que perfaz um custo anual previsível de 

€2.918,52 (dois mil novecentos e dezoito euros e cinquenta e dois 

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

unidade económica 02.02.10. DELIBERADO APROVAR POR 

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

PESSOAL – PROCESSO DISCIPLINAR N.º 3/2003 – Presente o 

Relatório Final respeitante ao Processo Disciplinar instaurado à 

funcionária Maria José Rodrigues Silva, com a categoria profissional de 

Técnica de Informática. O Relatório Final referido, que se dá aqui por 

reproduzido e fica arquivado em pasta anexa ao livro de actas, propõe a 

aplicação da pena disciplinar de multa, graduada em € 350,00 (trezentos e 

cinquenta euros), suspensa na sua execução pelo período de um ano. 

DELIBERADO, POR MAIORIA E ESCRUTÍNIO SECRETO, 

APROVAR, APLICANDO A PENA DISCIPLINAR DE MULTA, 

GRADUADA EM €350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA 

EUROS), SUSPENSA NA SUA EXECUÇÃO PELO PERÍODO 

DE UM ANO, com nove votos a favor e um em branco. -------------------- 

FARMÁCIAS – HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DE 

FARMÁCIAS PARA O ANO DE 2005 – Presente um ofício da 

Administração Regional de Saúde do Norte – Sub-Região de Saúde de 

Braga enviando, para aprovação, o mapa de serviços das Farmácias a 

vigorar no ano 2005 no concelho de Guimarães. O Mapa dá-se aqui por 
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reproduzido e fica arquivado em pasta anexa ao livro de actas. Atendendo 

a que o horário proposto continua a não prever a existência de duas 

farmácias de serviço a funcionar em Guimarães, apesar de tal já ter sido 

solicitado anteriormente, o que provoca uma deficiente capacidade de 

resposta às necessidades da população, propõe-se emitir parecer 

desfavorável ao horário apresentado pela Administração Regional de Saúde 

do Norte – Sub-Região de Saúde de Braga. DELIBERADO, POR 

UNANIMIDADE, EMITIR PARECER DESFAVORÁVEL. ---------- 

RECOLHA SELECTIVA DE RESÍDUOS – DELEGAÇÃO DE 

COMPETÊNCIAS – Presente a seguinte proposta do Vereador 

Armindo Costa e Silva: “Em sua reunião de 21 de Outubro de 2004, a 

Câmara Municipal de Guimarães deliberou aprovar a proposta de 

delegação de competências, na VIMÁGUA, EIM, dos serviços de recolha 

de materiais nos ecopontos e de resíduos orgânicos nos contentores 

subterrâneos, bem como da limpeza e desinfecção daqueles contentores e 

receptores e áreas adjacentes. Tal proposta referia a necessidade de 

formalização daquela delegação de competências que viesse a revelar-se 

legalmente aplicável, nos termos do art. 31º da Lei 58/98 de 18 de Agosto. 

Após estudo efectuado pelos competentes serviços, conclui-se pela 

necessidade de celebração de um contrato-programa, cuja minuta deve 

igualmente ser submetida à aprovação do Órgão Executivo, e de 

rectificação daquela primitiva deliberação no que diz respeito aos 

contentores subterrâneos, porquanto, efectivamente, o número destes 

contentores existentes é de 113, correspondendo-lhe um valor unitário de 

€145,48, e não de 136 pelo valor unitário de €120,87, como, por lapso, foi 

indicado. Assim, proponho: 1 – A rectificação da referida deliberação de 

21 de Outubro nos aludidos termos; 2 – A aprovação da minuta do 

contrato-programa a celebrar, que se anexa.” O contrato-programa 
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referido dá-se aqui por reproduzido e fica arquivado em pasta anexa ao 

livro de actas. DELIBERADO APROVAR POR UNANIMIDADE. -- 

SUBSÍDIOS – CEDÊNCIA DE MOBILIÁRIO ESCOLAR USADO  

À PARÓQUIA DE LEITÕES – Presente a seguinte informação da 

Secção de Património: “A Paróquia de Leitões, através de ofício datado de 

7 de Outubro de 2004, solicita a cedência de mobiliário escolar que irá ser 

substituído na escola EB1 daquela freguesia. Em informação prestada em 

20 do mesmo mês, os Serviços de Educação desta Câmara Municipal 

referem que o mobiliário a substituir não oferece condições para as 

actividades lectivas pelo que será possível disponibilizar o mobiliário 

constante do quadro seguinte para apoio às actividades escutistas e 

apetrechamento de uma sala de informática que o Centro Paroquial 

pretende criar, destinada a adolescentes e jovens. ------------------------------- 

DESIGNAÇÃO VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL 
20 mesas duplas € 10,00 € 200,00 
40 cadeiras de aluno € 5,00 € 200,00 
1 secretária de professor € 25,00 € 25,00 

Total € 425,00 
Submete-se à consideração superior a cedência do referido material à 

Paróquia de Leitões.” DELIBERADO APROVAR POR 

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

SUBSÍDIOS – VITÓRIA SPORT CLUBE – DEPARTAMENTO 

DE FUTEBOL JUVENIL – Presente para ratificação o despacho do 

Presidente da Câmara, datado de 10 de Setembro de 2004, que concordou 

com a seguinte informação do Departamento de Serviços Urbanos e 

Ambiente (Divisão de Trânsito e Transportes): “Considerando o pedido 

de colaboração pela cedência de um autocarro no dia 11 de Setembro para 

transporte da comitiva do Departamento de Futebol Juvenil do Vitória 

Sport Clube, de Guimarães para Viana do Castelo. Considerando a 

importância do futebol juvenil e o reconhecido interesse pelo mesmo. 
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Submete-se à aprovação do Executivo camarário a ratificação do 

transporte solicitado, bem como a prestação de trabalho extraordinário.” 

DELIBERADO RATIFICAR POR UNANIMIDADE. O Vereador 

António Salgado Almeida não participou na discussão e na votação 

da proposta. --------------------------------------------------------------------------- 

SUBSÍDIOS – CLUBE ORNITOLÓGICO DE LORDELO – VII 

EXPOSIÇÃO – Presente um ofício do Clube Ornitológico de Lordelo 

dando conhecimento que, a exemplo de anos anteriores, vão realizar a VII 

Exposição de Aves entre os próximos dias 1 e 5 de Dezembro. Assim, 

para fazer face às despesas com a referida Exposição, solicitam o apoio da 

Câmara Municipal. Propõe-se a concessão de um apoio no valor de 

€150,00 (cento e cinquenta euros). Esta despesa está cabimentada na 

unidade orgânica 07.01. e na unidade económica 04.07.01. 

DELIBERADO APROVAR POR UNANIMIDADE. Os Vereadores 

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

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

lista do Partido Social Democrata votaram favoravelmente os pontos 13 

16 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 
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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 – SPORT CLUBE ESTRELAS VERMELHAS – 

ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO – Presente um ofício da Junta de 

Freguesia de Souto Santa Maria solicitando, em nome do Sport Clube 

Estrelas Vermelhas, um apoio destinado a custear as despesas com a 

aquisição de uma carrinha de 9 lugares para apoio às equipas de juvenis e 

de juniores, inscritas nas competições oficiais da A. F. de Braga. Propõe-se 

a concessão de um apoio no valor de €2.500,00 (dois mil e quinhentos 

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

unidade económica 08.07.01. DELIBERADO APROVAR POR 

UNANIMIDADE. Os Vereadores Rui Vítor Costa, Carlos Vasconcelos, 

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

“Os Vereadores eleitos na lista do Partido Social Democrata votaram 

favoravelmente os pontos 13 16 da agenda desta reunião, na medida em 

que os dados disponíveis apontam para uma apreciação favorável dessas 

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

listas do Partido Social Democrata lamentam a ausência de 

mecanismos de atribuição rigorosa e transparente de subsídios e de 

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

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

Fevereiro de 2002 (nomeadamente com a criação de programas específicos 

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

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

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

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

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

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

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

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

SUBSÍDIOS – CASA DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO – 

ASSOCIAÇÃO PARA O CONVÍVIO DE TRANSMONTANOS 

RESIDENTES EM GUIMARÃES – PEDIDO DE SUBSÍDIO – 

Presente um ofício da Casa de Trás-os-Montes e Alto Douro de 

Guimarães dando conhecimento que esta Associação, constituída há 32 

anos, se dedica a promover o convívio dos transmontanos residentes em 

Guimarães. Assim, solicitam apoio da Câmara Municipal destinado a 

custear as despesas com as obras de beneficiação do bar da sede da 

Associação, cujo montante importa em €1.158,25 (mil cento e cinquenta e 

oito euros e vinte e cinco cêntimos). 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 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 13 

16 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 



 

 

 
 

ACTA Nº 21   Fls. __________ 
REUNIÃO ORDINÁRIA DE 4 DE NOVEMBRO DE 2004 
 

 

 

 

 

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

reunião da Câmara Municipal de Guimarães de 14 de Fevereiro de 2002 

(nomeadamente com a criação de programas específicos de apoio a 

iniciativas das associações e instituições e a criação de uma comissão 

consultiva de avaliação das referidas candidaturas composta, 

nomeadamente, por cidadãos com reconhecida idoneidade e competência 

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

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

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

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

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

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

SUBSÍDIOS - ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL 

DOS PROFESSORES - Presente um ofício da Associação de 

Solidariedade Social dos Professores solicitando um reforço do subsídio 

atribuído por deliberação de Câmara de 7 de Junho de 2001, com a 

finalidade de comparticipar a aquisição de um prédio destinado ao futuro 

Núcleo do concelho de Guimarães. 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 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 13 

16 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 
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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 RECREATIVO CULTURAL 

DESPORTIVO DE CANDOSO S. TIAGO – GRANDE PRÉMIO 

DE ATLETISMO – Presente um ofício do Grupo Recreativo Cultural 

Desportivo de Candoso S. Tiago dando conhecimento da realização, no 

próximo dia 28 de Novembro, do Grande Prémio de Atletismo. Assim, 

solicitam apoio financeiro da Câmara Municipal destinado a custear as 

despesas com a realização do referido Prémio de Atletismo. 

DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, CONCEDER SEIS 

TROFEUS. ---------------------------------------------------------------------------- 

SUBSÍDIOS – FESTAS DE S. MARTINHO – FREGUESIA DE 

CANDOSO S. MARTINHO – 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 11 e 14 de Novembro, com a colocação de 2 

quadros eléctricos de 60 A. DELIBERADO,  POR  UNANIMIDADE, 
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DEFERIR O PEDIDO. ----------------------------------------------------------- 

SUBSÍDIOS – FESTAS DE SANTA LUZIA – FREGUESIA DE 

GUARDIZELA – Presente um ofício da Comissão de Festas de Santa 

Luzia solicitando autorização para ligação à rede de iluminação pública das 

ornamentações da Festa de Santa Luzia, a realizar na freguesia de 

Guardizela entre os próximos dias 11 e 13 de Dezembro, com a colocação 

de 2 quadros eléctricos com a potência de 3x60 amperes. 

DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, DEFERIR O PEDIDO. -- 

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU POR UNANIMIDADE 

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

PELAS 11:00 HORAS O PRESIDENTE DA CÂMARA DEU POR 

ENCERRADA A REUNIÃO, DE QUE, PARA CONSTAR, SE 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


