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ACTA 

Aos vinte e três dias do mês de Dezembro do ano de dois mil e quatro, no 

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

Excelentíssimos Senhores: Presidente da Câmara – António Magalhães da 

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

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

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

Carlos Manuel Amaral Vasconcelos, Belmiro Jordão, Ana Gonçalves da 

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

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

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

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

1 – Vereador Rui Vítor Costa – a) – Disse discordar da decisão de se 

manter o trânsito no Centro Histórico, defendendo a sua retirada de uma 

forma alargada, concretamente à parte de cima do Toural e à Rua de Santo 

António. Acrescentou que, na sua opinião, a dinamização do comércio 

tradicional e a diversificação da economia local passavam pela decisão de, a 

curto prazo, ser encerrado o trânsito no espaço intra-muros, da Rua de 

Santo António e do Toural, ser promovido o turismo interno e um 

atractivo espaço comercial, bem como promover uma rede de transportes 

alternativos (iniciar um estudo de implementação de um metro ligeiro de 

superfície), para que, a médio prazo, seja fácil e convidativo circular em 

Guimarães e admirar o seu Centro Histórico; 2 – Vereador Carlos 

Vasconcelos – a) – Solicitou que a Câmara Municipal, através do seu 

Presidente, pressionasse a entidade competente no sentido de resolver os 

problemas existentes na Circular Urbana de Guimarães, que tantos 

acidentes têm causado; b) – Disse ter ouvido, com agrado, as declarações 

do Presidente da Câmara sobre a retoma do processo do Monumento ao 
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Nicolino, de autoria do Escultor José de Guimarães; 3 – Vereador 

António Salgado Almeida – a) – A propósito do projecto de criação de 

uma Escola de Hotelaria e Turismo, apresentado pela União dos 

Sindicatos de Braga, solicitou que a Câmara Municipal de Guimarães 

diligenciasse no sentido de que tal Escola ficasse localizada em Guimarães; 

4 – Presidente da Câmara – Sobre as intervenções feitas, esclareceu: a) – 

Sobre a Escola de Hotelaria e Turismo disse que tinha já manifestado 

disponibilidade para ceder instalações, em Guimarães, para esse efeito; b) 

– Relativamente à Circular Urbana de Guimarães informou que, para além 

das diversas diligências anteriormente feitas junto da entidade competente, 

tinha pedido ao então Primeiro-Ministro, Dr. Durão Barroso, aquando da 

sua visita a Guimarães, o alargamento desta Circular, pedido esse que, na 

altura, foi acolhido; c) – No que diz respeito à questão do Monumento ao 

Nicolino recordou que o problema que existiu foi de índole técnico e não 

político, visto que o IPPAR (Instituto Português do Património 

Arquitectónico) foi, ao tempo, desfavorável à localização proposta o que 

impediu o desenvolvimento do processo. Contudo, disse que esse 

problema parecia estar a ser resolvido, pelo que estariam reunidas as 

condições para se retomar o processo; 5 – Vereador Armindo Costa e 

Silva – a) – Ainda sobre a Circular Urbana explicou, com mais detalhe, os 

seus pontos mais críticos, recordando que hoje esta Circular acaba por ser 

mais uma via urbana do que uma via estruturante. Disse que, no âmbito da 

Protecção Civil, mediante uma candidatura a programa específico, estava 

prevista uma intervenção com equipamento de indicação de velocidade. --- 

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

Foi aceite, por unanimidade, votar, antes da ordem do dia, a seguinte 

proposta: --------------------------------------------------------------------------------

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

informação dos Serviços de Educação propondo a concessão de 

transporte especial em táxi à aluna Anabela Marques Oliveira, conforme 

solicitação do Agrupamento de Escolas de Briteiros, implicando à 

Autarquia um custo anual previsível no valor de €1.232,00 (mil duzentos e 

trinta e dois euros). DELIBERADO APROVAR POR 

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

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

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

informação do Departamento de Serviços Urbanos e Ambiente: “Postura 

de trânsito na Rua D. Teresa, à Sexta-feira, dia de feira semanal – 

Considerando que as alterações de trânsito decorrentes da construção do 

Parque de Estacionamento no Largo Condessa Mumadona conflituam 

com a postura da Rua D. Teresa à Sexta-feira, dia de feira semanal, 

obrigando a desvios extensos e morosos nas deslocações dentro da Cidade, 

propõe-se a implementação do sentido único ascendente na Rua D. 

Teresa, à Sexta-feira, dia de feira retalhista, entre as 06h00 e as 18h00, no 

troço compreendido entre o Dispensário Anti-Tuberculose e a Igreja de S. 

Dâmaso, entroncamento com a Rua João Xavier de Carvalho. 

Alternativamente, os transportes colectivos de passageiros com destino ao 

centro da Cidade circularão pela Rua João Xavier de Carvalho, Rua Padre 

António Caldas, Largo Condessa da Mumadona, Largo Martins Sarmento 

e Avenida General Humberto Delgado; 2 – Da informação do 

Departamento de Serviços Urbanos e Ambiente relativa à recolha de lixo 

no período de Natal. ------------------------------------------------------------------ 

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

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

1 –  Do despacho do Presidente da Câmara, datado de 6  de Dezembro  de 
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2004, que adjudicou o fornecimento de 10.000 toneladas de betão 

betuminoso a “M. Couto Alves, S.A.”, pelo preço total de €210.000,00 

(duzentos e dez mil euros), acrescido do IVA à taxa legal em vigor (19%); 

2 – Do despacho do Vereador Alberto Oliveira, datado de 2 de Dezembro 

de 2004, que adjudicou a empreitada de “Pavimentação da Estrada 

Municipal 628 em Airão S. João” ao concorrente “M. Couto Alves, 

S.A.”, pelo valor de €642.685,02 (seiscentos e quarenta e dois mil 

seiscentos e oitenta e cinco euros e dois cêntimos) + IVA, sendo o prazo 

de execução de 180 dias, nos termos previstos no Caderno de Encargos; 3 

- Dos ofícios da Assembleia Municipal números 328 a 334, que 

comunicam a aprovação, em sessão realizada no passado dia 26 de 

Novembro, das seguintes propostas: a) - Imposto Municipal sobre 

Imóveis (IMI) – Ano de 2004; b) – Empréstimo – Contratação de um 

Empréstimo de Longo Prazo no montante de €2.562.432,00 (dois milhões 

quinhentos e sessenta de dois mil quatrocentos e trinta e dois euros); c) – 

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; d) – Regulamentos – Taxas a 

cobrar pelos Serviços da Polícia Municipal pelos Serviços prestados a 

particulares; e) – Adesão à Associação Nacional das Regiões de Turismo; 

f) – Trânsito – Alteração de Trânsito na Freguesia de Caldelas; g) – 

Trânsito – Condicionamento de Trânsito na Envolvente do “Guimarães 

Shopping”; 4 – Dos ofícios da Assembleia Municipal números 353 a 359 

que comunicam a aprovação, em sessão realizada no passado dia 10 de 

Dezembro, das seguintes propostas: a) – Plano Plurianual de 

Investimentos e Orçamento da Câmara Municipal de Guimarães para o 

ano de 2005; b) – Plano Plurianual de Investimentos e Orçamento da 
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Zona de Turismo de Guimarães para o ano de 2005; c) – Plano de 

Actividades e Orçamento dos Serviços Municipalizados de Água e 

Saneamento em Liquidação, para o ano de 2005; d) – Regulamentos – 

Alteração à Tabela de Taxas e Licenças Municipais; e) – Derrama sobre a 

Colecta do IRC de 2005 (a cobrar em 2006); f) – Pedido de Autorizações à 

Assembleia Municipal relativas à execução do Plano de Actividades de 

2005; g) – Regulamento de Resíduos Sólidos e Limpeza Pública; 5 – Do 

despacho do Vereador Armindo Costa e Silva, datado de 13 de Dezembro 

de 2004, que concordou com a aquisição, pelo valor de €87.290,00 (oitenta 

e sete mil duzentos e noventa euros), das habitações nrs. 96 e 98, 

propriedade de Luís José Matos Correia, sitas na Rua da Liberdade, 

freguesia de Creixomil, descritas na 2.ª Conservatória do Registo Predial 

sob o n.º 49.180 e 49.181 e inscritas no 1.º Serviço de Finanças de 

Guimarães sob os artigos 716 e 717 urbanos, as quais terão de ser 

demolidas para abertura do arruamento Poente do Novo Mercado 

Municipal; 6 - Do despacho do Vereador Armindo Costa e Silva, datado 

de 22 de Novembro de 2004, que concordou com a informação do Chefe 

da Divisão de Salubridade e Ambiente relativa às Normas Internas do 

Canil Municipal. As referidas Normas Internas dão-se aqui por 

reproduzidas e ficam arquivadas em pasta anexa ao livro de actas; 7 - Do 

despacho do Presidente da Câmara, datado de 14 de Dezembro de 2004, 

que aprovou a alteração número oito ao Orçamento e Plano de 

Investimentos 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; 8 – Do despacho do Presidente da Câmara, datado de 6 de 

Dezembro de 2004, que aprovou a alteração número vinte e três ao Plano 

de Investimentos, Plano de Actividades e Orçamento da Câmara 

Municipal de Guimarães, para o ano de 2004, que se dá aqui por 
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reproduzida e fica arquivada em pasta anexa ao livro de actas; 9 – Do 

ofício da Cooperativa Fraterna remetendo, para conhecimento, o Plano e 

Orçamento para 2005, que se encontra disponível para consulta na 

Secretaria Geral. ----------------------------------------------------------------------- 

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

CÂMARA – ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE CÂMARA 

REALIZADA EM 9 DE DEZEMBRO DE 2004. DELIBERADO 

APROVAR POR MAIORIA. Abstiveram-se os Vereadores Rui Vítor 

Costa e Carlos Vasconcelos. --------------------------------------------------------- 

OBRAS PÚBLICAS – VARIANTE URBANA DAS TAIPAS – 2.ª E 

3.ª FASES – INDEMNIZAÇÃO POR INFILTRAÇÕES DE ÁGUA 

NO PRÉDIO SITO NA RUA BENTO RIBEIRO SALGADO 

BARRETO – FREGUESIA DE CALDELAS – Presente a seguinte 

informação: “1. Pelos serviços do Departamento de Obras Municipais foi 

solicitada a análise jurídica do processo de reclamação sobre as infiltrações 

de água referidas em assunto. Da análise do processo verifica-se que, em 

Janeiro de 2001, o Sr. António Faria apresentou uma reclamação 

relativamente a infiltrações ocorridas no seu prédio provocadas pela 

construção da Variante Urbana das Taipas, 2.ª e 3.ª fases. De acordo com 

informações técnicas prestadas no processo, foi já efectuada a vistoria ao 

prédio objecto de reclamação e feito um resumo dos defeitos que seriam 

da responsabilidade da Câmara, cujo orçamento foi estimado em 

€30.210,17 (trinta mil duzentos e dez euros e dezassete cêntimos) + IVA, 

valor que corresponderia à indemnização a pagar ao requerente. Este 

orçamento foi já notificado ao reclamante por ofício de 14 de Janeiro de 

2004, e foi solicitado ao reclamante que se pronunciasse sobre se aceitava 

que a Câmara o indemnizasse no montante acima referido. O reclamante, 

através de carta enviada à autarquia em 11 de Fevereiro de 2004, veio dizer 
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que pretendia ver reanalisados os valores em causa naquele orçamento, 

uma vez que, na quantificação dos trabalhos necessários, não estão 

contabilizados os prejuízos com a degradação de matérias-primas e outros 

materiais, situação que data de Janeiro de 2001. Assim, gostaria de ver um 

orçamento mais aproximado dos valores reais do encargo. Termina 

solicitando uma assessoria técnica por parte desta autarquia, uma vez que, 

alegadamente, existirão, entre outros problemas, uma sobrecarga numa das 

placas do edifício, da responsabilidade de um dos seus inquilinos, assim 

como a existência de um barbecue. Em face desta carta foi prestada a 

seguinte informação dos serviços do DOM, que refere: “No nosso orçamento 

apenas foram considerados os trabalhos relativos às reparações nas estruturas, não 

havendo nenhuma referência a matérias-primas. No que diz respeito à sobrecarga 

existente numa laje, deverá este assunto ser enviado à fiscalização.” Pelo Director do 

Departamento de Obras Municipais foi informado o seguinte: “O orçamento 

diz respeito às obras necessárias. Não foram contabilizadas quaisquer outras a título 

indemnizatório. O problema da construção existente sobre a laje deve ser verificado pelos 

serviços de fiscalização, nomeadamente se é uma construção licenciada ou não.”, 

decisão esta que mereceu a concordância do Vereador Sr. Alberto Oliveira. 

Os serviços de fiscalização prestaram a informação que se encontra junta 

ao processo, segundo a qual a construção, no que respeita à laje referida, é 

ilegal, tendo já sido levantado o respectivo auto de contra-ordenação e 

notificado o munícipe para requerer a respectiva legalização. 2. O Decreto-

Lei n.º 48 051, de 21 de Novembro de 1967 é o diploma legal que aprovou 

o regime jurídico da responsabilidade da administração por actos de gestão 

pública. Segundo o n.º 1 do art.º 9.º deste normativo legal “ O Estado e 

demais pessoas colectivas públicas indemnizarão os particulares a quem, no interesse 

geral, mediante actos administrativos legais ou actos materiais lícitos, tenham imposto 

encargos ou causado prejuízos especiais ou anormais.” Segundo este artigo a 
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Câmara, enquanto pessoa colectiva pública, tem que indemnizar as pessoas 

que sejam lesadas, mesmos por actos que sejam lícitos, e que tal lesão não 

seja praticada com culpa. Em relação ao solicitado pelo requerente - 

indemnização pelos estragos provocados por infiltrações de água no seu 

prédio, que se ficaram a dever à construção da Variante Urbana das Taipas, 

2.ª e 3.ª fases – trata-se de lesões ocorridas em propriedade de um 

particular, que resultaram de um acto lícito da autarquia (construção de 

uma estrada), pelo que esta, ao abrigo do artigo supra citado deverá 

indemnizar. Este dever foi já assumido pelos serviços, após realização da 

vistoria técnica, e notificado o reclamante desta intenção da autarquia de se 

proceder ao pagamento da indemnização. O reclamante não concorda com 

os valores apresentados, muito embora não concretizasse uma proposta 

alternativa, e, juntamente com esse pedido, solicitou também assessoria 

técnica. Esta assessoria técnica, que não está especificada, prende-se com 

factos exteriores aos prejuízos causados pela construção da Variante. 

Segundo o reclamante, existe no prédio uma construção ilegal, efectuada 

por um dos inquilinos, que sobrecarrega uma das lajes. Estas questões são 

exteriores ao dever de indemnizar. Os serviços de fiscalização já estão ao 

corrente da existência desta construção ilegal, e irão notificar o munícipe 

para legalizar as obras. Por outro lado, se o munícipe que efectuou a 

construção ilegal é inquilino do aqui reclamante, verifica-se, também, uma 

relação inquilino/senhorio que é exterior às competências desta autarquia e 

que deverá ser resolvida por acordo entre ambos, ou na falta dele, por 

Tribunal. 3. O dever da autarquia respeita apenas à indemnização dos 

estragos causados no edifício, e que tenham sido provocados directamente 

pela construção da Variante. Assim, deverão os serviços do Departamento 

de Obras Municipais acordar com o reclamante apenas os valores relativos 

à indemnização dos danos. Tudo o que diz respeito à construção ilegal 
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deve ser tratado, em processo autónomo, pelos serviços de fiscalização, e 

não tem que ser equacionado neste processo.” Posteriormente a esta 

informação o reclamante, por ofício de 5 de Novembro de 2004, vem 

concordar com os valores apresentados pela Autarquia, pelo que se propõe 

o pagamento de uma indemnização no valor de €35.950,11 (trinta e cinco 

mil novecentos e cinquenta euros e onze cêntimos) a António Joaquim 

Mendes Faria, tendo em conta que o seu prédio apresenta deficiências 

provocadas pela obra da Variante Urbana das Taipas 2.ª e 3.ª fases. Esta 

despesa está cabimentada na unidade orgânica 01.03. e na unidade 

económica 04.08.02. DELIBERADO APROVAR POR 

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

JUNTAS DE FREGUESIA – FREGUESIA DE CALDELAS – 

ALTERAÇÃO DO PROTOCOLO CELEBRADO ENTRE A 

JUNTA DE FREGUESIA DE CALDELAS E A CÂMARA 

MUNICIPAL – Presente, para aprovação, uma alteração ao Protocolo 

celebrado no passado dia 18 de Março de 2004, entre a Câmara Municipal 

de Guimarães e a Junta de Freguesia de Caldelas, de acordo com a 

deliberação de Câmara da mesma data, uma vez que pretende a Junta de 

Freguesia que uma parte da verba transferida se destine à Pavimentação do 

Loteamento da Charneca face à inserção do Pavilhão Gimnodesportivo do 

CART  e não ao Arranjo da Zona Envolvente do Edifício em frente à 

Escola Secundária. Assim, a cláusula primeira do primeiro aditamento ao 

Protocolo de Delegação de Competências celebrado em 18 de Março de 

2004, passará a ter a seguinte redacção: “O presente Protocolo tem por 

objecto a delegação de competências na Junta de Freguesia de Caldelas 

para a execução das seguintes obras: Rectificação das Ruas da Casa Nova e 

da Charneca; Pavimentação da Zona Envolvente das Termas; Execução 

das infraestruturas dos covais e passeios no Cemitério; Execução de 
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Passeios na Rua de Santo António; Recolocação da Pavimentação da Rua 

dos Cutileiros e da Travessa do Rabelo; Pavimentação do Loteamento da 

Charneca face à inserção do pavilhão Gimnodesportivo do CART.” 

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

JUNTAS DE FREGUESIA – FREGUESIA DE RENDUFE – 

ALTERAÇÃO AO PROTOCOLO CELEBRADO ENTRE A 

JUNTA DE FREGUESIA E A CÂMARA MUNICIPAL – Presente, 

para aprovação, uma alteração ao Protocolo celebrado no passado dia 18 

de Março de 2004, entre a Câmara Municipal de Guimarães e a Junta de 

Freguesia de Rendufe, de acordo com a deliberação de Câmara da mesma 

data, uma vez que pretende a Junta de Freguesia que a verba transferida se 

destine à Execução do Alargamento e Pavimentação da Rua de Vila Nova 

e não à Pavimentação e Alargamento do Caminho do Alto, como havia 

sido deliberado. Assim, a cláusula primeira do primeiro aditamento ao 

Protocolo de Delegação de Competências celebrado em 18 de Março de 

2004, passará a ter a seguinte redacção: “O presente Protocolo tem por 

objecto a delegação de competências na Junta de Freguesia de Rendufe 

para a execução da obra de Alargamento e Pavimentação da Rua de Vila 

Nova.” DELIBERADO APROVAR POR UNANIMIDADE. ---------- 

JUNTAS DE FREGUESIA – FREGUESIA DE PONTE – 

ALTERAÇÃO AO PROTOCOLO CELEBRADO ENTRE A 

JUNTA DE FREGUESIA E A CÂMARA MUNICIPAL – Presente, 

para aprovação, uma alteração ao Protocolo celebrado no passado dia 18 

de Março de 2004, entre a Câmara Municipal de Guimarães e a Junta de 

Freguesia de Ponte, de acordo com a deliberação de Câmara da mesma 

data, uma vez que pretende a Junta de Freguesia que a verba transferida se 

destine à Pavimentação das Ruas 10 de Junho, Vila Marita, Travessa da 

Póvoa, Bairro de Soares, Travesso da Rua Reitor Joaquim Maciel Ribeiro 
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Torres, Arranjo do Caminho e Muro de suporte na Rua da Ponte Velha e 

não à Pavimentação das Ruas da Boucinha, Subdeveza, Monte da Ínsua e 

Largo da Igreja, como havia sido deliberado. Assim, a cláusula primeira do 

primeiro aditamento ao Protocolo de Delegação de Competências 

celebrado em 18 de Março de 2004, passará a ter a seguinte redacção: “O 

presente Protocolo tem por objecto a delegação de competências na Junta 

de Freguesia de Ponte para a execução das seguintes obras: “Pavimentação 

das Ruas 10 de Junho, Vila Marita, Travessa da Póvoa, Bairro de Soares, 

Travesso da Rua Reitor Joaquim Maciel Ribeiro Torres e Arranjo do 

Caminho e Muro de suporte na Rua da Ponte Velha.” DELIBERADO 

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

JUNTAS DE FREGUESIA – FREGUESIA DE MOREIRA DE 

CÓNEGOS – ALTERAÇÃO AO PROTOCOLO CELEBRADO 

ENTRE A JUNTA DE FREGUESIA E A CÂMARA MUNICIPAL 

– Presente, para aprovação, uma alteração ao Protocolo celebrado no 

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

e a Junta de Freguesia de Moreira de Cónegos, de acordo com a 

deliberação de Câmara da mesma data, uma vez que pretende a Junta de 

Freguesia que parte da verba transferida se destine à Pavimentação da Rua 

do Barreiro e não à Pavimentação da Travessa D. Laurinda Ferreira de 

Magalhães, como havia sido deliberado. Assim, a cláusula primeira do 

primeiro aditamento ao Protocolo de Delegação de Competências 

celebrado em 18 de Março de 2004, passará a ter a seguinte redacção: “O 

presente Protocolo tem por objecto a delegação de competências na Junta 

de Freguesia de Moreira de Cónegos para a execução das seguintes obras: 

“Pavimentação e Alargamento da Rua do Alto de Caneiros e da Travessa 

da Ponte e Pavimentação da Rua do Barreiro”. DELIBERADO 

APROVAR POR UNANIMIDADE. ------------------------------------------ 
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JUNTAS DE FREGUESIA – FREGUESIA DE SERZEDELO – 

ARRANJO DO ESPAÇO ENVOLVENTE À IGREJA DE 

SERZEDELO, 3.ª FASE – Presente a seguinte proposta do Vereador 

Alberto Oliveira: “Por deliberação de Câmara de 18 de Março de 2004 foi 

delegada na Junta de Freguesia de Serzedelo a execução da obra de 

“Arranjo do Espaço Envolvente à Igreja de Serzedelo”, pelo valor de 

€100.000,00 (cem mil euros). Em 25 de Novembro de 2004, os serviços do 

Departamento de Obras Municipais informam que havia necessidade de 

proceder a alguns trabalhos complementares de drenagem de águas 

pluviais, de forma a assegurar que, quando ocorram situações de 

pluviosidade, não provoquem inundações na Igreja, sendo o valor dos 

trabalhos de €3.889,05 (três mil oitocentos e oitenta e nove euros e cinco 

cêntimos) + IVA, conforme quantificação apresentada pela Junta de 

Freguesia. Informam, ainda, que para um melhor enquadramento dos 

trabalhos realizados, a Junta de Freguesia pretende, também, executar a 

reparação dos passeios na zona envolvente do Cemitério, cujo montante é 

de €10.962,19 (dez mil novecentos e sessenta e dois euros e dezanove 

cêntimos) + IVA, conforme quantificação da Junta de Freguesia. Assim, 

propõe-se reforçar a verba atribuída em reunião de 18 de Março de 2004 

com o valor de €14.851,24 (catorze mil oitocentos e cinquenta e um euros 

e vinte e quatro cêntimos) + IVA, respeitante aos trabalhos a mais 

realizados na obra “Arranjo do Espaço Envolvente à Igreja de Serzedelo”, 

alterando-se, desta forma, o ponto n.º 1 da Cláusula 2.ª do Protocolo de 

Delegação de Competências aprovado em reunião de 18 de Março de 2004 

e que passará a ter a seguinte redacção: “1 – Para a prossecução do objecto 

definido na cláusula 1ª e da execução nos termos previstos na cláusula 3.ª, 

é concedida, pela CÂMARA à JUNTA, uma verba até ao montante de 

€115.593,81 (cento e quinze mil quinhentos e noventa e três euros e 
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oitenta e um cêntimos).” DELIBERADO APROVAR POR 

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

PATRIMÓNIO – AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA ACESSO 

AO NOVO CEMITÉRIO DE BRITEIROS SANTA LEOCÁDIA – 

Presente uma informação da Secção de Património referindo que, na 

sequência dos contactos havidos com a Sr.ª D. Clementina Rodrigues de 

Macedo, residente no Lugar de Paços, freguesia de Briteiros Santa 

Leocádia, proprietária do terreno imprescindível à criação de um acesso ao 

novo cemitério de Briteiros Santa Leocádia, foi pela mesma indicado que 

se disponibiliza à sua venda, pelo preço de €10,00 (dez euros) /m2, num 

total de €11.600,00 (onze mil e seiscentos euros). Mais é informado que a 

parcela de terreno necessária tem a área de 1.160 m2, e é desanexada da 

descrição predial 00305/Briteiros Santa Leocádia e do artigo rústico 393, 

pelo que se submete a deliberação de Câmara a sua aquisição, por via do 

direito privado, nos termos do art.º 11º do Código das Expropriações. 

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

PROTOCOLOS – PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA PRAÇA 

ADJACENTE AO “GUIMARÃESHOPPING” – Presente a seguinte 

informação do Departamento de Serviços Urbanos e Ambiente: 

“Considerando o interesse manifestado pela “Sonae Imobiliária – Gestão 

S.A.” na instalação de esplanadas e eventual promoção de eventos culturais 

como concertos e exposições na Praça adjacente ao “Guimarãeshopping” 

pertencente ao domínio privado do Município. Considerando o valor das 

taxas estabelecidas para 2005, a área ocupada pela esplanada de 172 m2 

corresponde uma receita mensal de €251,12 (duzentos e cinquenta e um 

euros e doze cêntimos). Considerando que as condições meteorológicas 

permitem uma utilização média de seis meses por ano (Primavera e Verão), 

os cerca de €3.000,00 (três mil euros) de receita são facilmente superados 
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pelos encargos em manutenção daquele espaço que a “Sonae Imobiliária – 

Gestão S.A.” se propõe assumir como contrapartida, nomeadamente: 

reparação do piso da praça; reparação dos granitos das escadas; reparação e 

manutenção da rede de drenagem de águas pluviais; pintura da parede da 

fachada e muros de protecção; reparação dos pontos de luz e substituição 

de lâmpadas; limpeza de “grafittis”; pintura dos muros de protecção da 

face interna da praça e bancos de betão existentes, bem como limpeza 

geral da praça. Assim, proponho a aprovação da minuta do Protocolo de 

utilização da Praça adjacente ao “Guimarãeshopping” pela “Sonae 

Imobiliária – Gestão, S.A.”, que se anexa. A minuta do Protocolo referido 

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

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

PROTOCOLOS – PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO A 

ESTABELECER COM A ASSOCIAÇÃO NORTE CULTURAL – 

Presente, para aprovação, o Protocolo de Colaboração a celebrar com a 

Associação Norte Cultural para promoção e divulgação da cultura musical, 

que se anexa. Pela chefe da Divisão Financeira foi prestada a seguinte 

declaração: Nos termos do n.º 3 e n.º 4 do artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 

197/99 de 8 de Junho, declara-se que no orçamento do ano de 2005 foi 

inscrita a verba adequada para suportar esta despesa no montante de 

€42.000,00 (quarenta e dois mil euros) na rubrica orçamental 

07.01.04.07.01. e será cabimentada em Janeiro de 2005.” O Protocolo de 

Colaboração a celebrar com a Associação Norte Cultural dá-se aqui por 

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

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

PROTOCOLOS – PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO A 

ESTABELECER COM A COOPERATIVA “A OFICINA” – 

Presente a seguinte proposta: “Tal como afirmámos no ano transacto, a 
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Câmara Municipal de Guimarães, em conjunto com várias instituições do 

Concelho, promoveu e consolidou, nos últimos anos, um conjunto de 

iniciativas culturais de relevo e impacto, nalguns casos internacional, que 

merecem, por parte da generalidade dos observadores, o reconhecimento 

da forma determinada, continuada e participada como vêm sendo tratadas 

as questões da generalização do acesso aos bens culturais, da formação e 

consolidação de públicos para as artes e, de uma maneira geral, do papel 

fundamental que a oferta cultural desempenha no desenvolvimento da 

comunidade e do indivíduo. Embora a relevância desta acção seja, hoje, 

inquestionável do ponto de vista político e social, a verdade é que a 

promoção de actividades culturais não surge expressamente prevista nas 

competências directas atribuídas às Autarquias Locais. Talvez este facto 

possa justificar os constrangimentos que o actual quadro legal origina, 

mormente no capítulo da obtenção de financiamento, da realização de 

despesas e dos quadros de pessoal, revelando-se inadequado à promoção 

regular de actividades culturais por parte das Autarquias. A este título, 

constitui exemplo paradigmático o facto de às Autarquias estar vedada a 

possibilidade de se candidatarem directamente aos apoios disponibilizados 

pelo Instituto das Artes. Estes motivos, que se mantêm actuais, ditaram a 

celebração, em 2003 e 2004, de protocolos de colaboração com a 

Cooperativa A Oficina, cujos resultados, por se revelarem claramente 

positivos, nos encorajam a manter a aposta. O ano de 2005, contudo, 

deverá ser considerado como um ano de transição para o futuro modelo 

de gestão do Centro Cultural Vila Flor. Efectivamente, a entrada em 

funcionamento daquele relevante equipamento, prevista para o próximo 

ano, terá como consequência a criação de uma estrutura vocacionada para 

a sua gestão e programação, tal como consta do Plano de Actividades da 

Câmara Municipal de Guimarães. Antecipando a necessidade de proceder 
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à sua estruturação, planeamento e início de actividade com a ponderação e 

o rigor exigíveis, entendemos, desde já, dotar “A Oficina” dos meios 

indispensáveis para que esta Cooperativa esteja em condições de assegurar 

a programação regular de iniciativas culturais durante o próximo ano, antes 

e depois da abertura do Centro Cultural Vila Flor, de forma a que o 

normal decorrer de tais actividades não seja prejudicado pelas mudanças 

estruturais que serão operadas. Em conclusão, e tendo em vista que a 

actividade regular da Oficina, acrescida das responsabilidades que, lhe 

ficam, por esta via, cometidas, remetem inequivocamente para o disposto 

nas alíneas l) do nº 2 e b) do nº4, ambas do artigo 64º da Lei referida em 

assunto, o que reclama uma contratualização clara, transparente e 

objectiva, que, desde logo, determine as obrigações a assumir pelas partes, 

tal como o disposto no artigo 67º da referida Lei, proponho a aprovação 

em minuta e posterior celebração do protocolo de colaboração em anexo, 

mediante o qual a Câmara Municipal financia as actividades a desenvolver 

pela Cooperativa A Oficina, em 2005, com o montante de €1.036.500,00 

(um milhão trinta e seis mil e quinhentos euros).” Pela Chefe da Divisão 

Financeira foi prestada a seguinte declaração: “Nos termos do n.º 3 e n.º 4 

do artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 197/99 de 8 de Junho, declara-se que no 

orçamento do ano de 2005 foi inscrita a verba adequada para suportar esta 

despesa no montante de €1.036,500,00 (um milhão trinta e seis mil e 

quinhentos euros) na rubrica orçamental 07.01.05.01.01.07 e será 

cabimentada em Janeiro de 2005.” A minuta do Protocolo de Colaboração 

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

actas. A Vereadora Francisca Abreu não participou na discussão e na 

votação da proposta. DELIBERADO APROVAR POR MAIORIA. 

Votaram contra os Vereadores Rui Vítor Costa, Carlos Vasconcelos, 

Belmiro Jordão e Ana Vidal que apresentaram a seguinte declaração de 
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voto: “Os vereadores eleitos nas listas do PSD votaram contra no ponto 

11 da agenda da reunião de Câmara de 23 de Dezembro de 2004 pela 

razão fundamental de considerarmos que as régie-cooperativas criadas pela 

Câmara Municipal de Guimarães se destinam, no essencial, 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. Independentemente de considerarmos uma ou 

outra realização a cargo das cooperativas digna de registo, continuamos a 

acreditar que era possível, na maior parte dos eventos, fazer melhor e mais 

barato recorrendo e apoiando o dinamismo das associações concelhias. 

Entende-se registar ainda o nosso profundo desagrado pela forma injusta 

como são tratadas as associações culturais e a Oficina, privilegiando -se 

sempre a segunda.” -------------------------------------------------------------------- 

EDUCAÇÃO – PEDIDO DE VERBA PARA PESSOAL DE APOIO 

– EB1 DE SERZEDO – Presente um ofício do Agrupamento Horizontal 

de Escolas de Belos Ares dando conhecimento que, desde o passado dia 

22 de Novembro, a EB1 de Serzedo se encontra a funcionar no Centro 

Social e Paroquial de Vila Nova de Infantas, por motivo de obras de 

ampliação das instalações da referida EB1. Referem que este facto 

mobilizou um conjunto de meios, entre os quais o transporte de todos os 

alunos de Serzedo para Infantas, o qual é assegurado pela Câmara 

Municipal de Guimarães. No entanto, os recursos em termos de pessoal 

revelam-se insuficientes para a segurança das crianças, fundamentalmente 

pela proximidade da estrada nacional que constitui, sem dúvida, um risco 

para a integridade física dos alunos. Assim, solicitam a atribuição de um 

subsídio mensal de €250,00 (duzentos e cinquenta euros) que permitirá a 

uma das auxiliares do refeitório apoiar na vigilância de toda a actividade 

escolar, através do aumento das horas de trabalho. Pelos Serviços de 
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Educação foi prestada a seguinte informação: “Face ao solicitado pelo 

Agrupamento de Belos Ares entendemos ser de informar o seguinte: a 

mudança de instalações da EB1 de Serzedo para o Centro Paroquial de 

Infantas, por motivo de obras de ampliação no edifício escolar, implicou a 

concessão de transporte aos alunos daquele estabelecimento de ensino. 

Tanto quanto nos é dado, a resolução do transporte destes alunos só 

poderia ser feita com o recurso a um autocarro de 29 lugares, o que obriga, 

por razões de segurança, a duas viagens no período da manhã e duas no 

período da tarde, uma vez que são cerca de 60 o número de alunos a 

transportar diariamente. Toda esta situação obrigou o Agrupamento de 

Belos Ares a rever não só os horários como também a planificação de 

trabalho das Auxiliares de Acção Educativa. No entanto, para ser feita uma 

cobertura de todas as necessidades de vigilância e acompanhamento dos 

alunos nos transportes e intervalos de actividades educativas, bem como 

na higienização de espaços, o pessoal existente é manifestamente 

insuficiente para o efeito. Perante o exposto, e dado tratar-se de uma 

situação de carácter excepcional e provisória, propomos que seja dado 

deferimento à solicitação do Agrupamento de Belos Ares no sentido de lhe 

ser atribuído, até à conclusão das obras do edifício escolar de Serzedo, uma 

verba mensal no valor de €250,00 (duzentos e cinquenta euros) para a 

contratação de pessoal de apoio à vigilância dos alunos.” Esta despesa está 

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

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

EDUCAÇÃO – ESCOLAS – CONCESSÃO DE TRANSPORTE 

EM CARREIRA PÚBLICA – Presente uma informação dos Serviços de 

Educação propondo a concessão de transporte em carreira pública aos 

alunos Ana Margarida Pinto da Costa, matriculada no 12.º ano da Escola 

Secundária de Fafe, e Nuno Miguel Pinto da Costa, matriculado no 8.º ano 
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da EB 2,3 de Montelongo/Fafe, considerando a sua situação familiar, 

descrita na respectiva informação, implicando à Autarquia um custo 

mensal previsível no valor de €84,78 (oitenta e quatro euros e setenta e 

oito cêntimos). Pela Chefe da Divisão Financeira foi prestada a seguinte 

informação: “Nos termos do n.º 3 e n.º 4 do artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 

197/99 de 8 de Junho, declara-se: que no orçamento do ano 2005 foi 

inscrita a verba adequada para suportar esta despesa no montante de 

€593,46 (quinhentos e noventa e três euros e quarenta e seis cêntimos), na 

rubrica orçamental 07.01.02.02.10 e será cabimentada em Janeiro de 2005.” 

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

EDUCAÇÃO – ESCOLAS – CONCESSÃO DE TRANSPORTE 

ESCOLAR EM CARREIRA PÚBLICA – Presente uma informação 

dos Serviços de Educação propondo a concessão de transporte em carreira 

pública aos alunos José David Ribeiro Fernandes e Pedro Manuel Ramos 

Lopes, matriculados na Escola Secundária da Veiga, considerando a sua 

situação familiar, descrita na respectiva informação, implicando à 

Autarquia um custo anual previsível no valor de €445,60 (quatrocentos e 

quarenta e cinco 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 – CONCESSÃO DE TRANSPORTE 

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

informação dos Serviços de Educação propondo a concessão de 

transporte especial em táxi aos alunos Bárbara Sofia Cardoso Pacheco, 

Luís Miguel Mendes Ferreira, Raquel Liliana Costa Pereira, Sara Raquel 

Martins Cardoso e Diogo Cristiano, conforme solicitação do Agrupamento 

de Escolas de Moreira de Cónegos, implicando à Autarquia um custo anual 

previsível no valor de €8.944,32 (oito mil novecentos e quarenta e quatro 
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euros e trinta e dois cêntimos). Esta despesa está cabimentada na unidade 

orgânica 07.01. e na unidade económica 02.02.10. DELIBERADO 

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

CULTURA – ASSOCIAÇÃO OLHO DE VIDRO – PRODUÇÃO 

DO FILME “O REI” – Presente a seguinte proposta da Vereadora 

Francisca Abreu: “Recentemente constituída, a Olho de Vidro – 

Associação Cinematográfica de Guimarães – congrega exclusivamente 

jovens vimaranenses e propõe-se implementar estruturas de produção 

cinematográfica na nossa cidade, procurando dar início a um movimento 

que permita, com carácter de continuidade, o fomento da criação e 

formação artísticas na área do Cinema, colmatando assim uma lacuna no 

panorama das estruturas culturais e artísticas do Concelho. Para tal, a 

Associação conta com a existência de muitos jovens que adquiriram já 

contacto e formação em diversas áreas técnicas e da interpretação, 

designadamente através da Oficina, e com os meios técnicos existentes, 

com destaque para o Cybercentro. Aliás, para montar o projecto com que 

se propõem dar corpo aos seus objectivos, a Associação contactou e 

garantiu já a colaboração estreita daquelas estruturas — A Oficina e a 

Associação do Cybercentro de Guimarães — de forma a rentabilizar as 

capacidades já instaladas na cidade. Numa primeira fase, o projecto 

apresentado passa pela produção e realização de uma longa-metragem 

realizada por Rodrigo Areias, um realizador vimaranense com um currículo 

muito diverso e rico, de que se destaca a realização do documentário 

“Nicolinas”. Intitulado “O Rei”, o filme terá por base uma adaptação do 

clássico de Sófocles “Rei Édipo”. Contudo, “pretende reflectir sobre 

questões actuais, ou do passado recente do nosso país, principalmente 

relacionadas com o hiato cultural vivido por uma geração de filhos de 

emigrantes portugueses do final da década de 60 e início de 70, que vivem 
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num dilema de identificação entre a cultura mãe que desconhecem e a do 

país que conhecem mas de que não fazem parte por inteiro”. Ao longo do 

processo de produção do filme, os promotores pretendem realizar 

workshops com vista à formação e selecção de actores de Guimarães que, 

no filme, terão oportunidade de contracenar com profissionais. Por outro 

lado, à excepção de algumas cenas que serão rodadas na Guarda, o filme 

será totalmente rodado em Guimarães, aproveitando edifícios e 

enquadramentos existentes. A montagem financeira do filme prevê a 

participação de diversas entidades públicas e privadas, entre as quais 

avultam a Universidade Católica, o Armazém Arquitectura, a EMI-

Valentim de Carvalho, a Secretaria de Estado da Juventude, a Câmara 

Municipal da Guarda ou o Governo Civil de Braga. Em resumo, considero 

que, sendo muito interessante do ponto de vista da afirmação da Cidade e 

da formação artística dos seus jovens, o projecto oferece garantias de 

qualidade artística e de produção de nível profissional, pelo que reúne 

condições muito satisfatórias para ser considerado em termos de um 

possível apoio. Deste modo, proponho a atribuição de um subsídio de 

5.000 euros à Associação Olho de Vidro, destinado a comparticipar a 

produção do filme “O Rei”, realizado por Rodrigo Areias.” 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 PSD votaram favoravelmente o ponto 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 PSD lamentam a ausência de 

mecanismos de atribuição rigorosa e transparente de subsídios e de 
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apoios por parte da CMG, tal como foi por nós proposto em reunião da 

CMG 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 PS, apesar do Sr. Presidente da CMG ter reconhecido a 

necessidade de alterar as regras de atribuição de subsídios e apesar do 

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

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

subsídios.” ------------------------------------------------------------------------------ 

TRÂNSITO – EB 2,3 DE FERMENTÕES – CEDÊNCIA DE 

AUTOCARRO PARA O DIA 15 DE DEZEMBRO – Presente para 

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

Dezembro de 2004, que cedeu um autocarro no passado dia 15 de 

Dezembro para transporte de 50 alunos da EB 2,3 de Fermentões para 

assistirem a uma sessão de cinema. DELIBERADO RATIFICAR POR 

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

TRÂNSITO – AGRUPAMENTO DE ESCOLAS EGAS MONIZ – 

CEDÊNCIA DE AUTOCARRO PARA O DIA 9 DE DEZEMBRO 

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

6 de Dezembro de 2004, que cedeu, no passado dia 9 de Dezembro, um 

autocarro para o transporte de 126 crianças da Escola de Satã Luzia à 

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

TRÂNSITO – EB1 DE ALTO – FREGUESIA DE LORDELO – 

Presente para ratificação o despacho do Presidente da Câmara, datado de 2 

de Dezembro de 2004 que concordou com a seguinte informação do 

Departamento de Serviços Urbanos e Ambiente: “Na sequência das obras 
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de ampliação do edifício escolar de Alto – Lordelo, que impossibilita o 

funcionamento das actividades escolares naquele estabelecimento de 

ensino, a Câmara Municipal assumiu com o Agrupamento Vertical de 

Escolas de Moreira de Cónegos a concessão de um autocarro de 51 lugares 

para o transporte de um grupo de 65 alunos para a EB1 de Carreiro – 

Lordelo. Submete-se à aprovação do Executivo camarário a ratificação do 

transporte solicitado.” DELIBERADO RATIFICAR POR 

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

SUBSÍDIOS – JUNTA DE FREGUESIA DE POLVOREIRA – 

CAMPO DE JOGOS DA UNIÃO DESPORTIVA DE 

POLVOREIRA E GRUPO DESPORTIVO DA VALINHA – 

Presente um ofício da Junta de Freguesia de Polvoreira solicitando um 

apoio da Câmara Municipal destinado a custear as despesas relacionadas 

com o processo de entrega do património àquela Junta de Freguesia, por 

parte da União Desportiva de Polvoreira e do Grupo Desportivo da 

Valinha, que importam em €10.000,00 (dez mil euros). Atendendo a que a 

Junta de Freguesia se compromete a manter a actividade desportiva, 

através da concessão de apoio a colectividades desportivas do Concelho, 

designadamente, Atlético de Guimarães, Salgueiral, Valinha, União 

Desportiva de Polvoreira, entre outras, bem como, e logo que possível, a 

dar prioridade à formação de jovens da freguesia e das freguesias vizinhas, 

propõe-se a atribuição do apoio solicitado. Esta despesa está cabimentada 

na unidade orgânica 07.01. e na unidade económica 04.05.01.02. 

DELIBERADO APROVAR POR UNANIMIDADE. Os Vereadores 

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

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

lista do PSD votaram favoravelmente os pontos 20 a 24, 26 e 27 da agenda 

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



 

 

 
 

ACTA Nº 25   Fls. __________ 
REUNIÃO ORDINÁRIA DE 23 DE DEZEMBRO DE 2004 
 

 

 

 

 

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

vereadores eleitos nas listas do PSD lamentam a ausência de 

mecanismos de atribuição rigorosa e transparente de subsídios e de 

apoios por parte da CMG, tal como foi por nós proposto em reunião da 

CMG 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 PS, apesar do Sr. Presidente da CMG 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 SOCIAL DA PARÓQUIA DE NOSSA 

SENHORA DA CONCEIÇÃO – Presente a seguinte proposta: 

“Através de ofício dirigido recentemente a esta Câmara, a Paróquia de 

Nossa Senhora da Conceição dá a conhecer os motivos que levaram os 

seus responsáveis a incluir, no projecto das novas instalações, a 

construção, com carácter de urgência, de um equipamento com valências 

eminentemente sociais, entre as quis destacam o ATL, a Creche, o Jardim-

de-Infância, o Parque Infantil e o Centro de Dia. A opção foi ditada pela 

necessidade de dar resposta a um conjunto de carências prementes dos 

respectivos paroquianos, razão pela qual aquelas valências foram criadas há 

oito anos, antes, portanto, da própria edificação da Igreja. Assim, 

considerando a necessidade prática e legal de completar o apetrechamento 

deste equipamento, e dado o grande esforço financeiro já despendido, vem 

a Paróquia solicitar à Câmara Municipal um subsídio de €48.000,00 
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(quarenta e oito mil euros), destinado a comparticipar nos custos 

respeitantes a aquisição de equipamento e realização de diversas obras no 

referido Centro Social, que ascendem a €250.000,00 (duzentos e cinquenta 

mil euros). De acordo com informação prestada pelos Serviços de 

Educação, o Centro Social da Paróquia de Nossa Senhora da Conceição 

sedeado na Rua de Nossa Senhora da Conceição, é uma Instituição 

Privada de Solidariedade Social que tem em funcionamento as seguintes 

valências: - Berçário e Creche que acolhe 34 crianças na faixa etária dos 0 

aos 3 anos; - Jardim-de-infância com uma frequência de 40 crianças dos 3 

aos 5 anos; - ATL frequentado por 50 crianças do 1.º Ciclo do Ensino 

Básico; - Centro de Dia que atende 25 idosos, que beneficiam de serviço 

de refeições e actividades ocupacionais. Esta Instituição está integrada 

num meio social economicamente desfavorecido e surge da necessidade e 

urgência de dar resposta aos problemas de grande parte das famílias aí 

residentes. Apesar de as valências supra citadas estarem já em 

funcionamento há 8 anos, as instalações carecem de algumas adaptações 

de espaços e reapetrechamento ao nível de mobiliário e material didáctico 

de acordo as exigências do Centro Regional de Segurança Social e as 

normas da legislação em vigor. Dado tratar-se de uma Instituição sem fins 

lucrativos e localizada numa zona urbana com famílias com graves 

problemas económicos/sociais, onde existem poucas estruturas de 

resposta, é nosso entendimento que o serviço que vem sendo prestado por 

esta Instituição é meritório e de interesse público, pelo que proponho a 

atribuição, tal como solicitado, de um subsídio de €48.000,00 (quarenta e 

oito mil euros), para os fins supra-referidos.” 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 
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apresentaram a seguinte declaração de voto: “Os vereadores eleitos na 

lista do PSD votaram favoravelmente os pontos 20 a 24, 26 e 27 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 PSD lamentam a ausência de 

mecanismos de atribuição rigorosa e transparente de subsídios e de 

apoios por parte da CMG, tal como foi por nós proposto em reunião da 

CMG 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 PS, apesar do Sr. Presidente da CMG 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 SOCIAL DA PARÓQUIA DE 

POLVOREIRA – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO – Presente um 

ofício do Centro Social da Paróquia de Polvoreira solicitando apoio da 

Câmara Municipal destinado a custear as despesas com as obras de arranjo 

exterior do Centro de Dia/Jardim-de-infância, recentemente inaugurado. 

Os serviços do Departamento de Obras Municipais mediram e 

quantificaram os trabalhos realizados, cujo montante importa em 

€62.273,27 (sessenta e dois mil duzentos e setenta e três euros e vinte e 

sete cêntimos). Propõe-se a concessão de um apoio no montante de 

€31.136,64 (trinta e um mil cento e trinta e seis euros e sessenta e quatro 

cêntimos). Esta despesa está cabimentada na unidade orgânica 07.01. e na 
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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 PSD votaram favoravelmente os pontos 

20 a 24, 26 e 27 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 PSD 

lamentam a ausência de mecanismos de atribuição rigorosa e 

transparente de subsídios e de apoios por parte da CMG, tal como foi 

por nós proposto em reunião da CMG 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 PS, apesar do 

Sr. Presidente da CMG 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 – VITÓRIA SPORT CLUBE – CONTRATO-

PROGRAMA PARA COMPARTICIPAÇÃO NO PLANO DE 

OBRAS DE RECUPERAÇÃO E REMODELAÇÃO DAS 

ESTRUTURAS ADSTRITAS AO FUTEBOL DE FORMAÇÃO 

EXISTENTES NO COMPLEXO DESPORTIVO – Presente a 

seguinte proposta: “Com uma significativa tradição no futebol de 

formação destinado a crianças e jovens, a actual Direcção do Vitória Sport 

Clube encara esta vertente da sua actividade como absolutamente 

prioritária, nos planos desportivo e social. Desportivamente, a 
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consolidação de uma estrutura vocacionada para a formação constitui um 

desiderato essencial ao crescimento do clube, assegurando aos atletas o 

desenvolvimento de competências e aptidões que permitam prestações 

válidas nas várias competições amadoras nas quais está envolvido. Na 

perspectiva social, é premente satisfazer a enorme procura que o Clube 

sente, por parte de crianças e jovens, com vista a adquirirem formação 

desportiva, assegurando, deste modo, uma ocupação dos tempos livres 

fisicamente saudável e propiciadora do estabelecimento de relações sociais 

marcadas pelo espírito de grupo, pela disciplina colectiva e pela ligação a 

uma relevante associação de Guimarães. Actualmente, o Vitória Sport 

Clube dá formação a 220 praticantes federados e a 180 crianças inscritas 

em torneios da escola de futebol “Afonsinhos”. Em lista de espera para 

inscrição encontram-se cerca de 100 jovens, que o clube gostaria de 

absorver, tendo em vista a impossibilidade de outras associações 

desportivas igualmente no limite das suas capacidades o fazerem. Para 

formação e apoio médico destes jovens, o Departamento de Futebol de 

Formação do Vitória Sport Clube tem ao seu serviço 15 treinadores, 4 

enfermeiros, 2 massagistas e 2 médicos, um dos quais fisioterapeuta. Esta 

estrutura implica encargos regulares e obrigatórios de cerca de 600.000 

euros, que a Direcção do clube se compromete a continuar a assegurar. 

Contudo, a difícil situação financeira encontrada pelos actuais Corpos 

Sociais do Clube impedem a realização de obras essenciais nas estruturas 

do Complexo Desportivo exclusivamente adstritas ao futebol de formação, 

que se encontram actualmente num profundo estado de degradação, 

bloqueando a capacidade de absorver mais jovens e tornando deficientes 

as condições desportivas, médicas e de segurança em que algumas das 

actividades decorrem. Para ultrapassar esta limitação, proporcionando as 

condições físicas mínimas aos formandos, o Vitória Sport Clube solicita o 
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apoio financeiro da Autarquia, que lhe permita executar melhoramentos 

estruturais, designadamente a implantação de dois pisos sintéticos, o 

arrelvamento de um terceiro campo, a reparação profunda dos balneários 

de apoio, o arranjo de toda a área exterior do Complexo, a reparação e 

aquisição de equipamento para os postos médicos, saunas, iluminação dos 

campos de jogos e acessos aos campos. Assim, considerando os objectivos 

desportivos e sociais do futebol de formação do Vitória Sport Clube, o 

estado de degradação em que se encontram as estruturas que lhe estão 

adstritas, o elevado montante das obras e melhoramentos a realizar e a 

periclitante situação financeira do Clube, proponho que a Câmara 

Municipal de Guimarães delibere aprovar um subsídio de 500.000 euros, a 

pagar em duas prestações nas condições constantes de contrato programa 

de desenvolvimento desportivo em anexo, destinado a comparticipar e 

viabilizar as obras supra-identificadas.” Esta despesa está cabimentada na 

unidade orgânica 07.01. e na unidade económica 08.07.01. O contrato-

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

livro de actas. O Vereador António Salgado Almeida não participou 

na discussão e na votação da proposta. 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 PSD votaram 

favoravelmente os pontos 20 a 24, 26 e 27 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 PSD lamentam a ausência de mecanismos de 

atribuição rigorosa e transparente de subsídios e de apoios por parte 

da CMG, tal como foi por nós proposto em reunião da CMG de 14 de 

Fevereiro de 2002 (nomeadamente com a criação de programas específicos 
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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 PS, apesar do 

Sr. Presidente da CMG 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 – TROVADORES DO CANO – Presente a seguinte 

proposta: “Conforme já é habitual vêm os Trovadores do Cano, no dia 3 

de Janeiro, pelas 16h30, cantar os Reis à Câmara Municipal de Guimarães. 

Proponho, assim, a atribuição de um subsídio no valor de €200,00 

(duzentos 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 PSD votaram 

favoravelmente os pontos 20 a 24, 26 e 27 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 PSD lamentam a ausência de mecanismos de 

atribuição rigorosa e transparente de subsídios e de apoios por parte 

da CMG, tal como foi por nós proposto em reunião da CMG 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 PS, apesar do 
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Sr. Presidente da CMG 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 CULTURAL E RECREATIVO DE 

BARCO - CEDÊNCIA DE EQUIPAMENTO – Presente a seguinte 

informação da Secção de Património: “O Grupo Cultural e Recreativo de 

Barco solicita a cedência de uma máquina de escrever. Existindo em 

armazém várias máquinas de escrever desadequadas às necessidades dos 

serviços da Câmara por terem sido substituídas por computadores, 

submete-se à consideração superior a cedência de uma máquina de 

escrever eléctrica, modelo TRIUNFH ADLER, à requerente. Ao referido 

equipamento foi atribuído o valor de €90,00 (noventa euros).” 

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

SUBSÍDIOS – FESTAS DE S. TIAGO – FREGUESIA DE RONFE 

– Presente para ratificação o despacho do Presidente da Câmara que 

assumiu as despesas com o alojamento da equipa de uma estação televisiva 

que fez a cobertura da Eucaristia Solene no passado dia 15 de Julho de 

2004, no âmbito das Festas de S. Tiago, freguesia de Ronfe, cujo montante 

importa em €520,00 (quinhentos e vinte euros). Esta despesa está 

cabimentada na unidade orgânica 01.03 e na unidade económica 02.02.25. 

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

SUBSÍDIOS – UNIÃO DOS SINDICATOS DO DISTRITO DE 

BRAGA – 4.ª CONFERÊNCIA DISTRITAL DA INTER – 

REFORMADOS – Presente para ratificação o despacho do Presidente da 

Câmara, datado de 15 de Novembro de 2004, que concedeu à União dos 

Sindicatos do Distrito de Braga um apoio no valor de €446,25 

(quatrocentos e quarenta e seis euros e vinte e cinco cêntimos), destinado 
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ao pagamento da taxa relativa à utilização do Pavilhão Multiusos, no 

passado dia 28 de Maio de 2004, para a realização da 4.ª Conferência 

Distrital da Inter-Reformados. Esta despesa está cabimentada na unidade 

orgânica 07.01. e na unidade económica 04.07.01. DELIBERADO 

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

SUBSÍDIOS – GRUPO REGIONAL FOLCLÓRICO E AGRÍCOLA 

DE PEVIDÉM – MAGUSTO – Presente para ratificação o despacho do 

Presidente da Câmara, datado de 12 de Novembro de 2004, que concedeu 

ao Grupo Folclórico e Agrícola de Pevidém 8 troféus destinados à 

realização do tradicional magusto no passado dia 21 de Novembro. 

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

SUBSÍDIOS – ILUMINAÇÕES DE NATAL – FREGUESIA DE 

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

datado de 25 de Novembro de 2004, que deferiu o pedido da Junta de 

Freguesia de Ronfe que, em nome dos comerciantes do Solar do Pedroso, 

solicitou autorização para ligação à rede de iluminação pública das 

iluminações de Natal. DELIBERADO RATIFICAR POR 

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

SUBSÍDIOS – FESTAS DE SANTO AMARO – FREGUESIA DE 

DONIM – Presente um ofício da Comissão de Festas de Santo Amaro, 

freguesia de Donim, solicitando autorização para ligação à rede de 

iluminação pública das ornamentações das referidas festas, a realizar entre 

os próximos dias 14 e 16 de Janeiro de 2005, com a colocação de 4 

contadores de 3x60 A. DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, 

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

SUBSÍDIOS – FESTAS DE NATAL – FREGUESIA DE RONFE – 

Presente para ratificação o despacho do Presidente da Câmara, datado de 7 

de Dezembro de 2004, que autorizou a colocação de mais um contador de 
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3x60 amperes na ligação à rede de iluminação pública das ornamentações 

das Festas de Natal, a realizar na freguesia de Ronfe entre os dias 15 de 

Dezembro de 2004 e 7 de Janeiro de 2005. DELIBERADO 

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

SUBSÍDIOS – FESTAS DO MENINO – SANTA MARIA DE 

CORVITE - FREGUESIA DE PONTE - Presente para ratificação o 

despacho do Presidente da Câmara, datado de 7 de Dezembro de 2004, 

que concedeu autorização para ligação à rede de iluminação pública das 

ornamentações da Festa do Menino, a realizar em Santa Maria de Corvite, 

freguesia de Ponte, entre os dias 10 de Dezembro de 2004 e 10 de Janeiro 

de 2005, com a colocação de 1 contador de 3x60 amperes. 

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

SUBSÍDIOS – FESTAS DO MENINO – FREGUESIA DE SANDE 

S. LOURENÇO – Presente para ratificação o despacho do Presidente da 

Câmara, datado de 7 de Dezembro de 2004, que autorizou a ligação à rede 

de iluminação pública das ornamentações das Festas do Menino, a realizar 

na freguesia de Sande S. Lourenço entre os dias 15 de Dezembro de 2004 

e 7 de Janeiro de 2005, com a colocação de 1 contador de 3x40 amperes. 

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

SUBSÍDIOS – FESTAS DO MENINO JESUS – FREGUESIA DE 

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

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

iluminação pública das ornamentações das Festas do Menino Jesus, a 

realizar na freguesia de Barco entre os dias 15 de Dezembro de 2004 e 7 de 

Janeiro de 2005, com a colocação de 1 contador de 41,4 Kva. 

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

SUBSÍDIOS – FESTAS DO MENINO JESUS – FREGUESIA DE 

POLVOREIRA – Presente para ratificação o despacho do Presidente da 
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Câmara, de 7 de Dezembro de 2004, que autorizou a ligação à rede de 

iluminação pública das ornamentações das Festas do Menino Jesus, a 

realizar na freguesia de Polvoreira entre os próximos dias 15 de Dezembro 

e 6 de Janeiro de 2005, com a colocação de um contador de 40 amperes 

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

SUBSÍDIOS – FESTAS DE NATAL – URBANIZAÇÃO DA 

CONCEIÇÃO – RUA A – ENTRADA 56 – FREGUESIA DE 

AZURÉM – Presente para ratificação o despacho do Presidente da 

Câmara, datado de 9 de Dezembro de 2004, que autorizou a ligação à rede 

de iluminação pública das ornamentações da Festa de Natal, a realizar na 

Urbanização da Conceição, Rua A, Entrada 56, freguesia de Azurém, entre 

os dias 15 de Dezembro de 2004 e 7 de Janeiro de 2005. DELIBERADO 

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

SUBSÍDIOS – FESTA DE NATAL – FREGUESIA DE CALDELAS 

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

13 de Dezembro de 2004, que autorizou a ligação à rede de iluminação 

pública das ornamentações da Festa de Natal, a realizar na freguesia de 

Caldelas entre os dias 15 de Dezembro de 2004 e 7 de Janeiro de 2005, 

com a colocação de 6 contadores de 41,20 amperes. DELIBERADO 

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

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

 

 

 


