
G
U
IMA

S
A
E

R

CÂMARA MUNICIPAL DE GUIMARÃES 
ACTA Nº 1   Fls. __________ 
REUNIÃO ORDINÁRIA DE 8 DE JANEIRO DE 2004                                                                   
 

 

 

 

 
                  ___________________ 

 
                  ___________________ 

ACTA 

Aos oito dias do mês de Janeiro 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 que o desenvolvimento 

económico de Guimarães e a promoção da educação eram dois 

campos fundamentais em que era necessário dar atenção em 2004 e aos 

quais o Partido Social Democrata tudo faria para os tornar nucleares 

relativamente à política da autarquia. Acrescentou que, em termos de 

desenvolvimento económico, entendia ser importante: 1.1. na 

componente indústria/economia: - Arrancar de forma firme e segura 

com o Tech Park de Taipas-Barco; - Oferecer incentivos a instalação ou 

deslocação de empresas; - Ter relações activas com a Universidade do 

Minho, promovendo a ligação daquela às empresas, sempre numa 

perspectiva de cooperação e também de exigência. 1.2. na componente 

comercial: - Incentivar a requalificação do comércio; - Trabalhar na 

componente estacionamento/mobilidade melhorando o acesso dos 

cidadãos ao Centro Histórico e ruas adjacentes. Acrescentou que, com a 

aproximação do Euro 2004, e com os turistas que nos visitarão, era 

importante trabalhar desde já numa experiência piloto de em Junho 
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fechar algumas ruas ao trânsito aproveitando a frequência de turistas 

oriundos da Itália, Dinamarca e outros e analisar os resultados dessa 

experiência. 1.3. na componente turística: - Grande campanha de 

promoção nacional de Guimarães tal como foi pelo Partido Social 

Democrata proposta na reunião de 23 de Outubro. Disse, ainda, que era 

importante dirimir qualquer conflitualidade decorrente do “processo 

Estádio”, defendendo que a Câmara Municipal de Guimarães instale um 

placard digno, resolva a questão da propriedade, sem ressentimentos nem 

alaridos. 2. Quanto à questão da educação, disse ser um dos mais 

preocupantes indicadores vimaranenses em termos de desenvolvimento 

(126º concelho português ao nível do ensino superior), pelo que era 

importante: - Resolver a questão dos terrenos da futura Escola EB 2,3 da 

Abação para que em 2004 não se perca o investimento previsto em 

PIDDAC; - Executar o investimento planeado para 2004 em matéria de 

educação. A este nível, disse que o Partido Social Democrata irá fazer um 

requerimento trimestral em termos da execução orçamental dos 

investimentos em educação. b) – Saudou a rodagem de uma série televisiva 

sobre D. Afonso Henriques relativa ao livro do Prof. Doutor Diogo 

Freitas do Amaral, esperando que se concretize o desejo e que a Câmara 

Municipal de Guimarães esteja naturalmente disponível; c) - Saudou 

vivamente a assinatura do Pacto de Desenvolvimento Regional por 19 

municípios minhotos no próximo sábado com a presença de Sua 

Excelência o Primeiro Ministro. Referiu que o PSD apoia 

entusiasticamente este Pacto, votado nesta Câmara Municipal em 23 de 

Janeiro de 2003, depositando nele muitas esperanças sobre a capacidade de 

união e partilha desta região; 2 – Vereador Carlos Vasconcelos – a) – 

Começou por desejar a todos os membros do Órgão Executivo um bom 

ano de 2004; b) – Disse que lamentava que a Câmara Municipal de 
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Guimarães não tivesse estado representada na tomada de posse dos órgãos 

sociais da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de 

Guimarães; 3 – Vereador António Salgado Almeida – a) - Disse ser 

importante e urgente fazer uma intervenção ao nível da beneficiação das 

habitações dos bairros sociais da Emboladoura, em Gondar; b) - Quis 

saber qual o ponto de situação do canil municipal; c) - 4 – Presidente da 

Câmara – Sobre as intervenções feitas, esclareceu: a) – Reportando-se à 

intervenção do Vereador Rui Vítor Costa, começou por dizer que a 

segurança é um dos aspectos mais importantes no EURO 2004, estando 

uma equipa no terreno a tratar do assunto na sequência de várias reuniões 

realizadas com o Governo e que continuarão a manter-se, estando já 

agendado outro encontro para a próxima semana. Quanto ao Centro 

Histórico, disse que se previa que, em princípio, estivesse aberto durante o 

dia, encerrando ao trânsito a partir das 20:00 horas. No plano educativo 

disse que, relativamente ao Parque de Ciência e Tecnologia de Taipas 

(Barco), tudo estava a correr bem. Sobre a Escola da Abação, recordou 

que se aguardava que a Reserva Agrícola Nacional emitisse o parecer sobre 

a desafectação do terreno para a sua construção. No que diz respeito à 

questão do Estádio D. Afonso Henriques disse que sempre entendeu que 

tudo estava bem; b) – Quanto aos Bombeiros Voluntários de Guimarães, 

esclareceu que a Câmara Municipal se fez representar na sessão da tomada 

de posse da nova direcção pelo Vereador Armindo Costa e Silva; c) – 

Relativamente aos bairros sociais de Gondar disse que a Câmara Municipal 

estava disponível para colaborar no arranjo urbanístico da zona 

envolvente, desde que o IGAPHE (Instituto de Gestão e Alienação do 

Património Habitacional do Estado) concordasse, já que as habitações são 

propriedade deste Instituto; d) - No que concerne ao canil municipal, 

informou que o processo estava a ser ultimado; 5 – Vereador António 
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Castro – a) – Pediu ao Presidente da Câmara autorização para, 

excepcionalmente, esclarecer em reunião de Câmara os processos dos 

concursos de concepção/construção promovidos pela VIMÁGUA, EIM, 

visto que entendia estar a ser posto em causa o bom-nome da empresa e 

dos seus representantes, designadamente pela postura do Partido Social 

Democrata no que concerne às suspeições que, a este respeito, tem vindo a 

levantar através de declarações públicas. Assim, começou por explicar a 

razão da escolha do tipo de concursos promovidos para abastecimento de 

água a Guimarães, bem como os motivos que levaram à não adjudicação, 

recordando que esta decisão de não adjudicação se prendia com 

imperativos legais. Acrescentou, por outro lado, que a adjudicação 

mediante ajuste directo destas obras estava devidamente fundamentada, 

quer técnica, quer juridicamente, pelo que os procedimentos seguidos 

foram inteiramente legais. Sublinhou que a VIMÁGUA dispunha de um 

corpo técnico idóneo, estando, portanto, bem assessorada ao nível técnico 

e jurídico, o que permitia aos respectivos administradores cumprirem, 

dentro da legalidade, os objectivos a que se propuseram. Finalmente, disse 

lamentar que o PSD começasse por fazer declarações públicas 

depreciativas e insinuantes sobre estes processos, sem previamente os 

conhecer, designadamente as condições dos concursos, ou até saber se os 

procedimentos estão ou não conforme a lei, insistindo em ameaçar 

denunciar às entidades inspectivas sem cuidarem de, no lugar próprio, ou 

seja, na Empresa, consultarem as peças do processo.--------------------------- 

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

O Presidente da Câmara deu as seguintes informações: 1 - Do ofício 

remetido à Prefeita da Cidade de São Paulo (Brasil), D. Marta Suplicy, 

agradecendo reconhecidamente o convite enviado para participar na Festa 

Comemorativa dos 450 anos da Cidade de São Paulo e comunicando a 
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impossibilidade de estar presente; 2 - Da presença de uma delegação de 

Guimarães aquando da deslocação do Vitória Sport Clube a Kaiserslautern 

para disputar um jogo com o clube local; 3 - Da realização, no passado dia 

6 de Janeiro, do Jantar de Reis com os idosos. Deu conhecimento que este 

convívio não tinha decorrido tão bem como nas edições anteriores, visto 

ter-se verificado a presença de mais elementos do que aqueles que estavam 

previamente inscritos; 4 – Do ofício da Associação de Municípios do Vale 

do Ave dando conhecimento que, no âmbito da delegação de 

competências nas Câmaras Municipais e serviços municipalizados de 

responsabilidades da Associação de Municípios do Vale do Ave no 

contrato-programa com o INAG (Instituto Nacional da Água), o 

Conselho de Administração daquela Associação, considerando as 

deliberações tomadas nas suas reuniões de 6 de Dezembro de 2001 e 22 de 

Julho de 2003, de delegar nos Municípios de Fafe, Guimarães, Santo Tirso 

e Vila Nova de Famalicão e nos Municípios de Vieira do Minho, Póvoa de 

Lanhoso, Vizela e Trofa, respectivamente, as competências do contrato-

programa celebrado com o INAG, e tendo os municípios de Guimarães, 

Vizela e Trofa empresas municipais ou intermunicipais com estas 

competências, deliberou autorizar a transmissão à VIMÁGUA, EIM das 

competências atribuídas aos municípios de Guimarães e Vizela, nos termos 

das deliberações de 6 de Dezembro de 2001 e 22 de Julho de 2003, e à 

TROFÁGUAS as respeitantes ao município da Trofa, de acordo com a 

mesma deliberação de 22 de Julho de 2003. -------------------------------------- 

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

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

1 - Dos ofícios da Assembleia Municipal números 270 a 280, que 

comunicam a aprovação, em sessão realizada no passado dia 12 de 

Dezembro de 2003, das seguintes propostas: a) “Plano Plurianual de 
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Investimentos e Orçamento da Câmara Municipal de Guimarães para o 

Ano de 2004”; b) “Plano de Actividades e Orçamento da Zona de 

Turismo de Guimarães para o Ano de 2004”; c) “Plano de Actividades e 

Orçamento dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento em 

Liquidação de Guimarães para o Ano de 2004”; d) “Regulamento e Tabela 

de Taxas e Licenças Municipais”; e) “Derrama sobre a Colecta de IRC de 

2004 (a cobrar em 2005)”; f) “Imposto Municipal Sobre Imóveis (IMI) – 

Ano de 2003”; g) “Pedido de Autorizações à Assembleia Municipal 

relativas à Execução do Plano de Actividades de 2004”; h) – Adesão ao 

Sistema Multimunicipal de Abastecimento de Água e Saneamento do Vale 

do Ave – Autorização de Subscrição de Capital por parte da AMAVE na 

Sociedade Águas do Ave, S.A., na parte que respeita a Guimarães; i) – 

Regulamentos – Regulamento do Exercício de Diversas Actividades 

Sujeitas a Licenciamento Municipal; j) – Conselho Municipal de Educação; 

k) – Alteração de Trânsito – Freguesia de Caldelas; 2 – Do ofício da 

VIMÁGUA – Empresa de Água e Saneamento de Guimarães e Vizela, 

E.I.M. remetendo, para conhecimento, o Parecer do Fiscal Único sobre a 

informação financeira semestral, que se dá aqui por reproduzido e fica 

arquivado em pasta anexa ao livro de actas; 3 – Do ofício da VIMÁGUA – 

Empresa de Água e Saneamento de Guimarães e Vizela, E.I.M. remetendo, 

para conhecimento, o programa de controlo e qualidade da água 2004 para 

Escolas e Jardins-de-infância, de acordo com o Decreto-Lei n.º 243/2001; 

4 – Do ofício da Sociedade Euro 2004 S.A. remetendo, no seguimento da 

Cerimónia de Assinatura do Protocolo de Cooperação celebrado com as 

Cidades Anfitriãs do UEFA EURO 2004, no passado dia 19 de Setembro 

de 2003, todos os exemplares referentes à cidade de Guimarães; 5 – Do 

ofício da Cooperativa Eco-Ave Sucatas, CIPRL remetendo, para 

conhecimento, o Plano de Actividades e Orçamento para o ano de 2004; 6 
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– Do despacho do Vereador Armindo Costa e Silva, datado de 15 de 

Dezembro de 2003, que concordou com a aquisição de um terreno com 

cerca de 4.308 m2, situado no Lugar de Leiras, freguesia de Silvares, 

destinado à ampliação do Cemitério de Silvares, pelo preço de € 85.944,60 

(oitenta e cinco mil novecentos e quarenta e quatro euros e sessenta 

cêntimos). ------------------------------------------------------------------------------ 

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

CÂMARA – ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE CÂMARA 

REALIZADA EM 8 DE JANEIRO DE 2003. DELIBERADO 

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

PATRIMÓNIO – INDEMNIZAÇÃO POR SINISTRO 

OCORRIDO NA E.M. 628 – RUA DE CARREIROS – 

FREGUESIA DE AIRÃO SANTA MARIA – Presente a seguinte 

informação da Secção de Património: “O Senhor Fernando Azevedo 

Matos, residente na Rua das Casas Novas, n.º 22, freguesia de Airão S. 

João, reclamou desta Câmara Municipal o pagamento do valor de € 452,24 

(quatrocentos e cinquenta e dois euros e vinte e quatro cêntimos) pelos 

danos causados na sua viatura de matrícula 71-40-UM resultantes de um 

sinistro ocorrido no dia 9 de Julho de 2003, na Rua de Carreiros, freguesia 

de Airão Santa Maria, devido à existência de um buraco e paralelos soltos 

na faixa de rodagem. Após análise do processo e visita ao local, o 

Departamento de Obras Municipais confirmou as deficiências da via 

apontadas pelo munícipe. Enviado o processo à Companhia de Seguros, 

esta declinou qualquer responsabilidade na ocorrência por se tratar de um 

caso reincidente, não se enquadrando, por isso, nas coberturas do seguro 

de responsabilidade civil contratado pela Câmara Municipal. Segundo 

parecer jurídico prestado em 18 de Novembro de 2003, o lesado não terá 

observado todo o cuidado e diligência que a prática da condução 
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requerem, devendo, assim, ser co-responsabilizado no acidente em 

proporção a mediar entre 20% a 50%. Uma vez que o munícipe aceita uma 

indemnização de € 361,79 (trezentos e sessenta e um euros e setenta e 

nove cêntimos) correspondente a 80% do valor da factura por si 

apresentada, submete-se à consideração superior o pagamento por parte da 

Câmara, da referida quantia.” Esta despesa está cabimentada na unidade 

orgânica 02. e na unidade económica 04.08.02. DELIBERADO 

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

PATRIMÓNIO – ALIENAÇÃO DO DIREITO DE SUPERFÍCIE 

DO PRÉDIO SITUADO NA RUA NOSSA SENHORA DE 

FÁTIMA, N.º 7 – BAIRRO LEÃO XIII – FREGUESIA DE 

OLIVEIRA – Presente a seguinte informação da Secção de Património: 

“A Senhora D. Maria da Conceição Silva Soares, arrendatária do prédio 

situado na Rua Nossa Senhora de Fátima, n.º 7, Bairro Leão XIII, 

freguesia de Oliveira, pretende adquirir aquela habitação ao abrigo do 

disposto no Decreto-Lei n.º 310/88, de 5 de Setembro. Nos termos do n.º. 

1 do artigo 5.º daquele diploma legal, a alienação da moradia deverá 

efectuar-se separadamente da propriedade do solo, constituindo-se, assim, 

o direito de superfície regido pelo Decreto-Lei n.º 794/76, de 5 de 

Novembro, com a redacção do Decreto-Lei n.º 313/80, de 19 de Agosto. 

O valor da referida habitação é de € 12.890,95 (doze mil oitocentos e 

noventa euros e noventa e cinco cêntimos), resultante da aplicação da 

fórmula prevista no artigo 6.º do mencionado Decreto-Lei n.º 310/88, de 

5 de Setembro. Atendendo a que o fogo em causa está sob a gestão da 

CASFIG, EM foi consultada aquela empresa quanto à situação do 

processo da inquilina, tendo-nos sido informado de que este se encontra 

em situação regular. Assim, submete-se o assunto à consideração superior, 

referindo-se que, a ser deferido o pedido, deverá o assunto ser submetido a 
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reunião de Câmara uma vez que a gestão deste fogo pela CASFIG, EM foi 

aprovada em reunião de 9 de Setembro de 1999.” DELIBERADO 

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

REGULAMENTOS – REGULAMENTO DA CIDADE 

DESPORTIVA – Presente um ofício da Cooperativa Tempo Livre – 

Centro Comunitário de Desporto e Tempos Livres, CIPRL - remetendo, 

para aprovação, o Regulamento Geral de Utilização da Cidade Desportiva 

de Guimarães, que se dá aqui por reproduzido e fica arquivado em pasta 

anexa ao livro de actas. DELIBERADO, POR MAIORIA, APROVAR 

E SUBMETER À APROVAÇÃO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL. 

Abstiveram-se os Vereadores Rui Vítor Costa, Carlos Vasconcelos, 

Belmiro Jordão e Ana Vidal que apresentaram a seguinte declaração de 

voto: “Os vereadores eleitos nas listas do Partido Social Democrata 

abstiveram-se no ponto 4 da agenda da reunião de Câmara de 8 de Janeiro 

de 2004, pelas seguintes razões: 1 – É pública e conhecida a posição 

política do Partido Social Democrata de Guimarães e dos seus autarcas 

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

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

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

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

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

Municipal. 2 – Reconhece-se, no entanto, a importância da Cidade 

Desportiva, pelo que optamos pela abstenção.” --------------------------------- 

TRÂNSITO – ALARGAMENTO DA ACTUAL ZONA DE 

ESTACIONAMENTO DE DURAÇÃO LIMITADA NA AVENIDA 

S. GONÇALO, ENTRE A RUA JOÃO XXI E A ALAMEDA 

ALFREDO PIMENTA, COM LIMITE MÁXIMO HORÁRIO DE 

DUAS HORAS E A TAXA HORÁRIA DE € 0,45/H – Presente a 
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seguinte informação do Departamento de Serviços Urbanos e Ambiente: 

“Considerando o encerramento do posto de combustível localizado na 

Avenida S. Gonçalo, sentido Poente-Nascente; Considerando que a actual 

zona de estacionamento de duração limitada na Avenida S. Gonçalo não 

cobre a baía de estacionamento localizada entre a Rua João XXI e a 

Alameda Alfredo Pimenta; Considerando a disponibilidade dos parques 

subterrâneos para o estacionamento de longa duração; Propõe-se o 

alargamento da actual zona de estacionamento de duração limitada da 

Avenida S. Gonçalo, entre a Rua João XXI e a Alameda Alfredo Pimenta, 

com limite máximo horário de duas horas e a taxa horária de € 0,45/H 

(quarenta e cinco cêntimos).” DELIBERADO APROVAR POR 

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

TOPONÍMIA – FREGUESIA DE CALVOS – Presente uma proposta 

de toponímia para a freguesia de Calvos que mereceu a aprovação por 

parte da respectiva Assembleia de Freguesia. A designação toponímica dá-

se aqui por reproduzida e fica arquivada em pasta anexa ao livro de actas. 

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

TOPONÍMIA – FREGUESIA DE SOUTO SANTA MARIA – 

Presente uma proposta de toponímia para a freguesia de Souto Santa Maria 

que mereceu a aprovação por parte da respectiva Assembleia de Freguesia. 

A designação toponímica dá-se aqui por reproduzida e fica arquivada em 

pasta anexa ao livro de actas. DELIBERADO APROVAR POR 

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

TOPONÍMIA – FREGUESIA DE FERMENTÕES – Presente uma 

proposta de toponímia para a freguesia de Fermentões que mereceu a 

aprovação por parte da respectiva Assembleia de Freguesia. A designação 

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

livro de actas. DELIBERADO APROVAR POR UNANIMIDADE. -- 
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TOPONÍMIA – FREGUESIA DE RONFE – Presente uma proposta 

de toponímia para a freguesia de Ronfe que mereceu a aprovação por parte 

da respectiva Assembleia de Freguesia. A designação toponímica dá-se 

aqui por reproduzida e fica arquivada em pasta anexa ao livro de actas. 

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

SUBSÍDIOS – FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE S. PAIO 

DE FIGUEIREDO – FREGUESIA DE FIGUEIREDO – 

CONSTRUÇÃO DE UM MURO DE VEDAÇÃO – Presente um 

pedido da Fábrica da Igreja Paroquial de S. Paio de Figueiredo, freguesia 

de Figueiredo, solicitando apoio da Câmara Municipal para a construção 

de um muro em pedra, de características rústicas e antigas, bem como para 

o arranjo da zona envolvente do mesmo adro. De acordo com estimativa 

orçamental do Departamento de Planeamento e Gestão Urbanística, o 

valor dos trabalhos em causa importa em € 963,50 (novecentos e sessenta 

e três euros e cinquenta cêntimos). DELIBERADO, POR MAIORIA, 

DEFERIR O PEDIDO. Absteve-se o Vereador António Salgado 

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

SUBSÍDIOS – ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS 

BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE CALDAS DAS TAIPAS – 

Presente um ofício da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários 

de Caldas das Taipas dando conhecimento que, aquando das obras de 

ampliação do seu Quartel, realizadas há cerca de dois anos, os Serviços 

Municipalizados de Água e Saneamento colocaram um marco de incêndio 

na parada do Quartel para abastecimento dos autotanques, bem como da 

cisterna do Departamento de Obras Municipais desta Câmara Municipal. 

Embora tivesse sido colocado um contador, nunca foi efectuada qualquer 

leitura ao mesmo, nem debitada qualquer importância. No entanto, no 

passado mês de Outubro, a Associação Humanitária dos Bombeiros 
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Voluntários de Caldas das Taipas recebeu uma factura da Vimágua - 

Empresa de Água e Saneamento de Guimarães e Vizela, E.I.M. no valor de 

€ 18.592,96 (dezoito mil quinhentos e noventa e dois euros e noventa e 

seis cêntimos) referente ao contador acima mencionado. Perante esta 

situação, solicitam apoio da Câmara Municipal para procederem ao 

pagamento da referida factura. Propõe-se a concessão de um apoio no 

valor de 50% da factura apresentada. Esta despesa está cabimentada na 

unidade orgânica 07.01. e na unidade económica 04.07.01. 

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

SUBSÍDIOS – VITÓRIA SPORT CLUBE – SECÇÃO DE 

VOLEIBOL – TOP TEAMS CUP – Presente para ratificação o 

despacho do Presidente da Câmara, datado de 12 de Dezembro de 2003, 

que concordou com a seguinte informação do Departamento de Serviços 

Urbanos e Ambiente: “Considerando o pedido de colaboração pela 

cedência de um autocarro no dias 9, 10 e 11 de Dezembro, durante a 

presença da formação austríaca do Innsbruck na nossa cidade, que irá 

disputar com o Vitória Sport Clube “Voleibol” um jogo a contar para a 

Top Teams Cup da modalidade; Considerando não haver inconveniência 

para os serviços a disponibilidade da viatura em causa; Submete-se à 

aprovação do Executivo Camarário a ratificação do transporte solicitado, 

bem como a prestação de trabalho extraordinário.” DELIBERADO 

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

SUBSÍDIOS – CLUBE DE TÉNIS DE GUIMARÃES – Presente a 

seguinte proposta: “O jovem atleta João Pedro Marinho Sousa é um jovem 

promissor atleta do Clube de Ténis de Guimarães, tendo conseguido, na 

época desportiva que terminou recentemente, o título de Campeão 

Nacional de Ténis na vertente de pares, alcançando, ainda, o terceiro lugar 

em singulares, sendo campeão regional em pares e vice-campeão regional 
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na categoria de Cadetes. De forma a apoiar a sua curta, mas bem sucedida 

carreira desportiva, e a exemplo de situações idênticas, proponho que a 

Câmara Municipal atribua um subsídio de € 750,00 (setecentos e cinquenta 

euros) ao Clube de Ténis de Guimarães, destinado a adquirir equipamentos 

desportivos para o referido atleta.” 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 o ponto 13 da 

agenda desta reunião, na medida em que os dados disponíveis apontam 

para uma apreciação favorável dessas matérias. Não obstante o sentido de 

voto, os vereadores eleitos nas listas do Partido Social Democrata 

lamentam a ausência de mecanismos de atribuição rigorosa e 

transparente de subsídios e de apoios por parte da Câmara 

Municipal de Guimarães, tal como foi por nós proposto em reunião da 

Câmara Municipal de Guimarães de 14 de Fevereiro de 2002 

(nomeadamente com a criação de programas específicos de apoio a 

iniciativas das associações e instituições e a criação de uma comissão 

consultiva de avaliação das referidas candidaturas composta, 

nomeadamente, por cidadãos com reconhecida idoneidade e competência 

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

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

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

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

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

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

SUBSÍDIOS   –    GRUPO   CULTURAL   E   RECREATIVO   DE 
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BARCO – CONCURSO DE REIS – Presente um ofício do Grupo 

Cultural e Recreativo de Barco dando conhecimento da realização, no 

próximo dia 11 de Janeiro, do Concurso de Reis. Para o efeito, solicitam a 

atribuição de onze troféus. Propõe-se a concessão de 5 troféus. 

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

SUBSÍDIOS – FESTAS DE NATAL – FREGUESIA DE SILVARES 

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

16 de Dezembro de 2003, que autorizou a ligação à rede de iluminação 

pública das ornamentações para a iluminação da frente da Igreja Paroquial, 

freguesia de Silvares, entre os dias 19 de Dezembro de 2003 e 6 de Janeiro 

de 2004, com a colocação de 1 contador de 3x60 amperes. 

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

SUBSÍDIOS – FESTA DO MENINO – FREGUESIA DE 

BRITEIROS S. SALVADOR – Presente para ratificação o despacho do 

Presidente da Câmara, datado de 18 de Dezembro de 2003, que autorizou 

a ligação à rede de iluminação pública das ornamentações para a Festa do 

Menino, freguesia de Briteiros S. Salvador, entre os dias 19 de Dezembro 

de 2003 e 6 de Janeiro de 2004, com a colocação de 2 contadores de 3x60 

amperes). DELIBERADO RATIFICAR POR UNANIMIDADE. ----- 

SUBSÍDIOS - ILUMINAÇÕES DE NATAL – FREGUESIA DE 

PINHEIRO – Presente para ratificação o despacho do Presidente da 

Câmara, datado de 15 de Dezembro de 2003, que autorizou a ligação à 

rede de iluminação pública das ornamentações para as iluminações de 

Natal, freguesia de Pinheiro, entre os dias 19 de Dezembro de 2003 e 6 de 

Janeiro de 2004, com a colocação de 1 contador de 20 amperes. 

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

SUBSÍDIOS - FESTAS DE NATAL E ANO NOVO – FREGUESIA 

DE S. FAUSTINO – Presente para ratificação o despacho do Presidente 
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da Câmara, datado de 10 de Dezembro de 2003, que autorizou a ligação à 

rede de iluminação pública das ornamentações natalícias (iluminação da 

Igreja Paroquial) para as Festas de Natal e Ano Novo, na freguesia de S. 

Faustino, entre os dias 19 de Dezembro de 2003 e 6 de Janeiro de 2004, 

com a colocação de 2 contadores de 30x60 amperes. DELIBERADO 

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

SUBSÍDIOS - ILUMINAÇÕES NATALÍCIAS – FREGUESIA DE 

BRITEIROS SANTA LEOCÁDIA – Presente para ratificação o 

despacho do Presidente da Câmara, datado de 10 de Dezembro de 2003, 

que autorizou a ligação à rede de iluminação pública das ornamentações 

natalícias na freguesia de Briteiros Santa Leocádia entre os dias 19 de 

Fevereiro de 2003 e 6 de Janeiro de 2004, com a colocação de 1 contador 

com a potência de 15.15.15 A. DELIBERADO RATIFICAR POR 

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

SUBSÍDIOS - ILUMINAÇÕES NATALÍCIAS – IGREJA 

PAROQUIAL DE CREIXOMIL – Presente para ratificação o despacho 

do Presidente da Câmara, datado de 8 de Dezembro de 2003, que 

autorizou a ligação à rede de iluminação pública das ornamentações 

natalícias da Igreja Paroquial de Creixomil, entre os dias 19 de Dezembro 

de 2003 e 6 de Janeiro de 2004, com a colocação de 1 contador com a 

potência de 3x60 amperes. DELIBERADO RATIFICAR POR 

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

SUBSÍDIOS - FESTAS DO NATAL E DO MENINO – 

FREGUESIA DE DONIM – Presente para ratificação o despacho do 

Presidente da Câmara, datado de 8 de Dezembro de 2003, que autorizou a 

ligação à rede de iluminação pública das ornamentações para a Festa de 

Natal e do Menino, na freguesia de Donim, entre os dias 19 de Dezembro 

de 2003 e 6 de Janeiro de 2004, com a colocação de 4 contadores de  3x60 
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amperes. DELIBERADO RATIFICAR POR UNANIMIDADE. ------ 

SUBSÍDIOS - FESTAS DO MENINO – FREGUESIA DE 

LEITÕES – Presente para ratificação o despacho do Presidente da 

Câmara, datado de 12 de Dezembro de 2003, que autorizou a ligação à 

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

realizar na freguesia de Leitões, entre os dias 19 de Dezembro de 2003 e 6 

de Janeiro de 2004, com a colocação de 2 quadros de 30x60. 

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

SUBSÍDIOS – FESTA DE NOSSA SENHORA DAS CANDEIAS – 

FREGUESIA DE S. FAUSTINO – Presente para ratificação o 

despacho do Presidente da Câmara, datado de 10 de Dezembro de 2003, 

que autorizou a ligação à rede de iluminação pública das ornamentações da 

Festa de Nossa Senhora das Candeias, freguesia de S. Faustino, entre os 

próximos dias 26 de Janeiro e 9 de Fevereiro de 2004, com a colocação de 

2 contadores de 30x60 amperes. DELIBERADO RATIFICAR POR 

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

SUBSÍDIOS – FESTAS DE S. SEBASTIÃO – FREGUESIA DE 

GONDAR – Presente para ratificação o despacho do Presidente da 

Câmara, datado de 12 de Dezembro de 2003, que autorizou a ligação à 

rede de iluminação pública das ornamentações para a Festa de S. Sebastião, 

a realizar na freguesia de Gondar entre os próximos dias 19 e 24 de Janeiro 

de 2004, com a colocação de 1 contador de 3x60 amperes. 

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

SUBSÍDIOS – FESTA DA PADROEIRA DE CORVITE – 

FREGUESIA DE PONTE – Presente para ratificação o despacho do 

Presidente da Câmara, datado de 15 de Dezembro de 2003, que autorizou 

que a ligação à rede de iluminação pública das ornamentações natalícias na 

Paróquia de Corvite, freguesia de Ponte, fosse realizada no passado dia 18 
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de Dezembro, uma vez que a referida Paróquia inicia as suas Festas 

Natalícias nesse dia, dado ser o Dia da Padroeira da Paróquia (Nossa 

Senhora do Ó ou da Expectação). DELIBERADO RATIFICAR POR 

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

SUBSÍDIOS – FESTA DO SENHOR DO PADRÃO – FREGUESIA 

DE GANDARELA – Presente para ratificação o despacho do Presidente 

da Câmara, datado de 15 de Dezembro de 2003, que autorizou a ligação à 

rede de iluminação pública das ornamentações para a Festa do Senhor do 

Padrão, realizada na freguesia de Gandarela entre os passados dias 24, 25 e 

26 de Dezembro, com a colocação de 1 quadro de 3x60 amperes e um 

outro de 3x40 amperes. DELIBERADO RATIFICAR POR 

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

SUBSÍDIOS – ASSOCIAÇÃO DOS VIAJANTES E TÉCNICOS DE 

VENDAS DE GUIMARÃES – LIGAÇÃO DE 8 PLACARDS 

LUMINOSOS – Presente para ratificação o despacho do Presidente da 

Câmara, datado de 23 de Dezembro de 2003, que autorizou a ligação à 

rede de iluminação pública dos placards luminosos instalados nos locais a 

seguir mencionados, destinados à Confraternização Anual da Associação 

dos Viajantes e Técnicos de Vendas de Guimarães, entre os dias 26 de 

Dezembro de 2003 e 9 de Janeiro de 2004: Rodovia de Covas; Cruz 

D’Argola; Viaduto da Variante (shopping); Estrada Nacional 

Guimarães/Caldas das Taipas, no Lugar do Paço; Largo Navarros de 

Andrade; Praça da Mumadona; Largo do Toural e junto ao Pavilhão 

Francisco de Holanda. DELIBERADO RATIFICAR POR 

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

SUBSÍDIOS – FESTAS DE S. VICENTE – FREGUESIA DE 

OLEIROS – Presente um pedido da Comissão de Festas de S. Vicente 

solicitando autorização para ligação à rede de iluminação pública das 
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ornamentações das Festas de S. Vicente, a realizar na freguesia de Oleiros 

entre os próximos dias 22 e 25 de Janeiro de 2004, com a colocação de 4 

contadores trifásicos com 60 A. por fase. 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. ----------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


