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ACTA 

Aos vinte e dois 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 ----------------------- 

O Presidente da Câmara fez a entrega de duas cadeiras para dentista a duas 

instituições de índole social do concelho -  o Lar de Santo António e a 

Ordem de S Domingos. Este equipamento foi oferecido pelo Círculo de 

Amigos Luso-Alemão da Cidade de Kaiserslautern, no âmbito da 

geminação com Guimarães.---------------------------------------------------------- 

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

1 – Vereador Rui Vítor Costa – a) – Relativamente à cerimónia de 

assinatura do Pacto de Desenvolvimento Regional, no passado dia 10 de 

Janeiro, disse que constituiu um marco importante nas relações de 

cooperação entre os vários agentes políticos, económicos e sociais da 

nossa região; e destes com o Governo de Portugal. A seu ver, a 

importância económica e social da região foi naturalmente reconhecida por 

Sua Excelência o Senhor Primeiro-Ministro que, com a sua presença, 

marcou claramente o empenhamento do Governo para defender, junto das 

instâncias nacionais e comunitárias, os projectos que surgirem no âmbito 

do Pacto de Desenvolvimento Regional. Disse lamentar que os Senhores 

Presidentes das Câmaras Municipais eleitos nas listas do Partido Socialista, 
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nos quais se incluiu o Senhor Presidente da Câmara Municipal de 

Guimarães, não tivessem comparecido, tendo-se feito representar, pelo 

facto de a cerimónia não incluir alocuções dos Presidentes das Câmaras 

Municipais signatárias. Disse concordar que deveria ter sido dada a palavra 

ao Poder Local, não aceitando, contudo, que institucional e politicamente 

se “virem as costas”, deliberadamente, ao Primeiro-Ministro, numa altura 

em que para o Pacto de Desenvolvimento Regional arrancar e ter força 

precisa do empenhamento do Governo. Disse, assim, que, com esta 

atitude, os Senhores Presidentes de Câmaras preferiram dedicar-se a um 

conjunto de jogos político-partidários inúteis, não defendendo o bem 

comum e os interesses das populações que servem. Recordou que, em 

reunião de 23 de Outubro de 2003, a Câmara Municipal de Guimarães 

aprovou por unanimidade a adesão ao Pacto de Desenvolvimento 

Regional, sendo que os vereadores do Partido Social Democrata 

entenderam ainda reforçar o seu sentido de voto através de uma 

declaração em que realçavam acreditar nas dinâmicas regionais como 

factor de desenvolvimento e sonhar, como o fez o Senhor Magnífico 

Reitor, com plataformas regionais mais alargadas que esta, acreditando ser 

possível criar riqueza e desenvolver Guimarães com base em projectos que 

à escala regional envolvam, entre outros, as entidades públicas e privadas, a 

sociedade civil, as indústrias e empresas, as universidades. 2 – Vereador 

Carlos Vasconcelos – a) – Quis saber o ponto da situação sobre o 

pedido de parecer jurídico relativamente ao transporte dos alunos da EB 

2,3 de S. Torcato; b) – Tendo sido informado que alguns estabelecimentos 

de ensino estavam a ser afectados com a falta de leite escolar, solicitou à 

Autarquia uma tomada de posição urgente, atendendo à delicadeza da 

situação; c) – Disse que o conteúdo do parecer do Conselho Consultivo da 

Procuradoria Geral da República sobre a candidatura do Estádio D. 
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Afonso Henriques a fundos comunitários com vista ao Euro 2004, 

designadamente sobre a propriedade do Estádio, não constitui, para os 

Vereadores do Partido Social Democrata, nenhuma novidade e 

corresponde, no essencial, à afirmação da evidência que a propriedade do 

Estádio é do Vitória Sport Clube e não da Câmara Municipal, na exacta 

medida em que a Câmara Municipal de Guimarães vendeu ao Vitória, por 

escritura pública, o Estádio D. Afonso Henriques. 3 – Vereador António 

Salgado Almeida – a) – Referindo-se ao aumento dos preços praticados 

pelos Transportes Urbanos de Guimarães, disse não compreender como é 

que o referido aumento é proposto antes de o Ministro da tutela decretar a 

percentagem de aumento; b) – Disse que, em seu entender, a discussão 

sobre a criação da Grande Área Metropolitana do Minho deveria voltar a 

este Órgão Executivo antes de ser discutido em Assembleia Municipal; c) 

– Referindo-se ao Parecer do Conselho Consultivo da Procuradoria Geral 

da República sobre a propriedade do Estádio D. Afonso Henriques 

recordou que a Câmara Municipal de Guimarães sempre se mostrou, ao 

longo do tempo, disponível para ajudar o Vitória Sport Clube. 4 – 

Presidente da Câmara – Sobre as intervenções feitas, esclareceu: a) – No 

que diz respeito ao aumento dos preços praticados pelos Transportes 

Urbanos de Guimarães disse que iria fazer chegar essa preocupação à 

empresa concessionária; b) – Relativamente à criação da Grande Área 

Metropolitana do Minho disse que enquanto não estiver concluído o 

Projecto de Estatutos, cuja elaboração está a cargo da Associação Nacional 

de Municípios Portugueses, conforme orientação do Senhor Secretário de 

Estado, não valia a pena submeter novamente o assunto aos órgãos 

autárquicos, aguardando-se, assim, o desenvolvimento deste processo. 5 – 

Vereadora Francisca Abreu – a) – Referiu que o fornecimento de leite 

escolar é da responsabilidade do Ministério da Educação, sendo que as 
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Câmaras Municipais são apenas depositárias e transportadoras do leite. 

Disse, ainda, saber da ocorrência de um problema com o concurso 

promovido pelo Ministério da Educação para fornecimento do leite e que 

estava a ter reflexos na respectiva distribuição, já que não terá sido 

assinado, atempadamente, o despacho que permitiria a à empresa 

adjudicatária avançar com o fornecimento do leite. b) – Sobre o transporte 

escolar dos alunos da EB 2,3 de S. Torcato disse ter já o parecer jurídico 

dos Serviços da Câmara, continuando a aguardar o parecer da Direcção 

Regional dos Transportes Terrestres. 6 – Vereador Domingos Bragança 

– a) – Esclareceu aquilo que, efectivamente, pretendeu dizer sobre as 

irregularidades que por vezes se verificam em determinados processos, 

uma vez que houve alguma comunicação social, em artigos publicados, que 

desvirtuou o sentido do seu discurso, recordando, a propósito, palavras do 

Senhor Primeiro Ministro que vão exactamente no mesmo sentido. 7 – 

Presidente da Câmara – a) – Esclareceu o que se havia passado no 

âmbito da assinatura do Pacto de Desenvolvimento Regional e que, em 

conclusão, teve que ver com o tratamento que foi dado às autarquias, 

designadamente não ter sido previsto o uso da palavra por parte dos 

Presidentes de Câmara. Acrescentou que tinha, previamente, conversado 

com o Senhor Reitor da Universidade do Minho dando-lhe conhecimento 

da sua posição; b) – Sobre o parecer emitido pelo Conselho Consultivo da 

Procuradoria-Geral da República disse que iria ler, de seguida, a 

informação que tinha a dar à Câmara Municipal, informando, ainda, que 

tinha enviado um requerimento ao Senhor Ministro-Adjunto do Primeiro-

Ministro, com conhecimento ao Senhor Procurador-Geral da República, 

sobre este mesmo assunto. Acrescentou que, por razões de respeito 

institucional, não iria divulgar o teor de tal requerimento até que o Senhor 

Ministro dele tivesse conhecimento ------------------------------------------------ 
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---------------------------------- INFORMAÇÕES -------------------------------- 

O Presidente da Câmara deu as seguintes informações:------------------------ 

1 – Fez a leitura, em voz alta, da seguinte informação: “ESTÁDIO D. 

AFONSO HENRIQUES – PARECER DO CONSELHO 

CONSULTIVO DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA - 

Cumpre-me informar a Câmara Municipal de Guimarães que foi recebido, 

no dia 20 de Janeiro de 2004, o parecer do Conselho Consultivo da 

Procuradoria Geral da República, solicitado pelo Senhor Ministro Adjunto 

do Primeiro Ministro, respeitante à candidatura apresentada pelo 

Município ao QCA III destinada à comparticipação das obras de 

reformulação e ampliação do Estádio D. Afonso Henriques no âmbito do 

Campeonato Europeu de Futebol – EURO 2004. Considerando a entidade 

em causa e as conclusões vertidas maioritariamente no referido parecer, o 

qual analisámos cuidadosamente, cinge-se esta informação a uma curta 

reflexão política sobre as suas consequências. Relembremos, então, e 

muito sucintamente, a história deste processo: 1-  Em 21 de Setembro de 

1990, perante o Notário Privativo da Câmara Municipal, o respectivo 

Presidente, no uso de poderes que lhe haviam sido conferidos, declarou 

que a Câmara Municipal alienava a favor do Vitória Sport Clube, pelo 

preço simbólico de um milhão de escudos, o então Estádio Municipal de 

Guimarães, transmissão que ficou subordinada às seguintes condições 

principais: a) A Câmara obrigou-se a subsidiar o Vitória Sport Clube com 

500 milhões de escudos, em prestações anuais de 50 milhões de escudos, 

com início em 1992, e com a obrigação de o Vitória Sport Clube, com esse 

apoio financeiro, executar obras de ampliação do Estádio, naquele 

documento definidas; b) A Câmara Municipal obrigou-se a completar a 

obra da cobertura da bancada poente e a efectuar um arranjo urbanístico 

apropriado das áreas e arruamentos envolventes do estádio e seus acessos, 
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que continuariam na sua propriedade e posse; c) O Vitória Sport Clube 

obrigou-se a executar as obras da bancada nascente e outros arranjos, e 

bem assim aceitou a responsabilidade pela execução de obras ou 

melhoramentos no Estádio; d) O Vitória Sport Clube obrigou-se a utilizar 

o Estádio para a realização de actividades desportivas, culturais, recreativas 

e afins, não podendo destiná-lo a outros fins nem transmiti-lo a terceiros. 2 

- Em Novembro de 2000, o Vitória Sport Clube solicitou a este Município 

que se associasse às obrigações que este Clube já havia assumido com o 

Governo com vista a realizar obras de reformulação do Estádio D. Afonso 

Henriques, adaptando-o para receber jogos a disputar no âmbito do 

EURO 2004. Tal como nos restantes Estádios seleccionados para o 

EURO 2004, ao Governo competia assegurar 25% do valor das obras. 

Assim, a Câmara entendeu dever participar na construção deste sonho, sob 

pena de não se realizar em Guimarães o EURO 2004, visto que o Vitória 

Sport Clube não conseguia assumir autonomamente os restantes 75% do 

valor das obras, tendo o Governo apoiado esta parceria, considerando-a de 

“superior interesse nacional”. Esta parceria foi formalizada por Contrato-

Programa (1º Aditamento) celebrado em 16 de Novembro de 2000. 3 - 

Foi, pois, com um misto de perplexidade, incompreensão e desgosto que, 

em Julho de 2003, se assistiu ao desencadear de um processo mediático 

que culminou com a emissão do parecer acima referido. 4 - Recordamos 

que o que está em causa é, tão-só, de que forma é que o Governo deve 

pagar os 25% da obra a que se comprometeu, visto que os restantes 75% 

já a Câmara de Guimarães pagou. A propriedade do Estádio não está em 

causa, como nunca esteve para as diversas entidades que participaram no 

processo desde 1998 e que formalizaram contratos com o Vitória na 

qualidade de proprietário do Estádio D. Afonso Henriques. Na sequência 

do referido Contrato-Programa de Novembro de 2000, a Câmara 
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Municipal, para arrecadar aqueles 25%, recebeu orientações do Governo 

no sentido de apresentar uma candidatura a fundos comunitários, 

remetendo seguidamente às instâncias próprias toda a documentação que 

foi sendo solicitada, sem que nunca tenha sido alterada a qualidade em que 

Vitória e Câmara intervinham no processo, como consta dos contratos que 

acompanharam a candidatura. 5 - Esclareça-se que a Câmara de Guimarães 

não retirou qualquer benefício específico deste financiamento comunitário, 

visto que este correspondia a parte da comparticipação de 25% que 

competia ao Governo. 6 – Em traços genéricos, o parecer conclui que a 

Câmara Municipal de Guimarães, por não ser proprietária do Estádio D. 

Afonso Henriques, não podia beneficiar de comparticipação comunitária 

para as obras de reformulação e ampliação, mesmo sendo, 

inquestionavelmente, a promotora de tais obras. Assim, o contrato-

programa correspondente a esta candidatura está afectado de nulidade. 

Esta decisão não foi unânime, visto que dos membros que compõem o 

Conselho Consultivo, 2 entenderam em sentido diferente, ao considerarem 

que, por não existir lesão do interesse público, o contrato-programa não 

deveria ser considerado improdutivo, defendendo, assim, a sua 

convalidação desde que a Câmara e o Vitória Sport Clube, intervenientes 

neste processo em regime de solidariedade, formalizassem documento 

suprindo a falta de poderes da Câmara para garantir algumas das 

obrigações daquele Contrato-Programa. Contudo, em nosso entender, tal 

falta de poderes não se verifica, atendendo a que na escritura supra referida 

o Vitória Sport Clube obrigou-se a utilizar o Estádio para a realização de 

actividades desportivas, culturais, recreativas e afins, não podendo destiná-

lo a outros fins nem transmiti-lo a terceiros. 7 - Em conclusão, e tendo em 

vista que o Parecer do Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da 

República foi homologado pelo Senhor Ministro Adjunto do Primeiro-
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Ministro, a Câmara de Guimarães fica a aguardar a solução que pelas 

entidades competentes vier a ser proposta para receber os 25% de 

comparticipação a que tem direito, de harmonia com o Contrato-Programa 

de Novembro de 2000, na certeza de que continuaremos, como sempre 

estivemos neste processo, disponíveis para colaborar com o Governo na 

concretização do importante desígnio nacional que é o EURO 2004.”------ 

2 – De uma reunião com o Sr. Secretário de Estado da Administração 

Interna com vista à segurança durante a realização do EURO 2004 em 

Guimarães.------------------------------------------------------------------------------ 

3 – De uma informação do Departamento de Obras Municipais relativa ao 

pedido da empresa NOVIS para abertura de valas para instalação de Fibra 

Óptica desde a rede da PT em Guimarães até junto ao Hotel Fundador, 

passando pela Rua de Santo António, Largo do Toural, Largo Valentim 

Moreira de Sá e Avenida D. Afonso Henriques. --------------------------------- 

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

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

1 – Do despacho do Presidente da Câmara, datado de 6 de Janeiro de 

2004, que concordou com uma informação relativa ao Regulamento e 

Tabela de Taxas e Licenças Municipais, que se dá aqui por reproduzida e 

fica arquivada em pasta anexa ao livro de actas; 2 – Do despacho do 

Presidente da Câmara, datado de 8 de Janeiro de 2004, que aprovou a 

alteração número um ao Orçamento, Plano de Investimentos e Plano de 

Actividades da Câmara Municipal de Guimarães, para o ano de 2004, que 

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

actas; 3 – Do ofício de TRANSURBANOS DE GUIMARAES – 

Transportes Públicos, L.da remetendo a tabela de preços a vigorar a partir 

de 1 de Fevereiro de 2004, que se dá aqui por reproduzida e fica arquivada 

em pasta anexa ao livro de actas. --------------------------------------------------- 
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---------------------------------- DELIBERAÇÕES ------------------------------- 

CÂMARA – ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE CÂMARA 

REALIZADA EM 8 DE JANEIRO DE 2004. DELIBERADO 

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

VOTO DE PESAR – Presente a seguinte proposta: “Faleceu na passada 

semana Aristóteles Soeiro do Nascimento que desempenhou funções de 

Vereador da Câmara Municipal de Guimarães na primeira Comissão 

Administrativa do Município empossada após o 25 de Abril de 1974 e até 

7 de Janeiro de 1976, tendo residido, então, na Vila de Moreira de 

Cónegos. A acção desenvolvida pelos membros dessa Comissão 

Administrativa foi fundamental para o apoio à Democracia e ao Poder 

Local, que se começava a instaurar pelas populações residentes nas 

freguesias mais afastadas e com menos acesso à informação, tendo iniciado 

a construção das mais elementares infraestruturas no mundo rural do 

concelho. Trinta anos após o 25 de Abril de 1974, é obrigação da Câmara 

Municipal homenagear essa memória, pelo que proponho um voto de 

pesar pelo falecimento deste nosso antecessor, destacando o serviço 

público que exerceu nas suas funções de Vereador Municipal.” 

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

JUNTAS DE FREGUESIA – FREGUESIA DE PONTE - 

PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE CONCLUSÃO DAS OBRAS – 

Presente a seguinte proposta do Vereador Alberto Oliveira: “Por 

deliberação de Câmara de 22 de Maio de 2003 foi cometida à Junta de 

Freguesia de Ponte a execução das obras de pavimentação das Ruas da 

Casa Nova, Campo Novo, Pontizela e Nossa Senhora do Amparo, pelo 

valor de € 37.500,00 (trinta e sete mil e quinhentos euros), sendo o prazo 

de execução até ao final do ano de 2003. No entanto, dado que nas 

referidas ruas se procedeu à execução de infraestruturas de água e 
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saneamento, originando um atraso no início da pavimentação que 

inviabilizou a conclusão das obras até ao final ao ano transacto, propõe-se 

uma prorrogação de prazo de 30 dias para conclusão dos trabalhos e a 

alteração do respectivo protocolo celebrado entre esta Câmara Municipal e 

a Junta de Freguesia de Ponte.” DELIBERADO APROVAR POR 

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

JUNTAS DE FREGUESIA – FREGUESIA DE CANDOSO S. 

MARTINHO – PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE CONCLUSÃO 

DAS OBRAS – Presente a seguinte proposta do Vereador Alberto 

Oliveira: “Na sequência da reunião de Câmara realizada em 11 de 

Setembro de 2003 que deliberou rectificar o protocolo de delegação de 

competências celebrado com a Junta de Freguesia de Candoso S. 

Martinho, aprovado em reunião de 22 de Maio de 2003, verificou-se que, 

devido a condições atmosféricas adversas, não foi possível terminar as 

obras até ao final do ano transacto, pelo que só agora se vai iniciar a 

pavimentação da Rua da Vinha. Assim, propõe-se uma prorrogação de 

prazo de 30 dias para conclusão dos trabalhos e a alteração do respectivo 

protocolo de delegação de competências celebrado entre esta Câmara 

Municipal e a Junta de Freguesia de Candoso S. Martinho.” 

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

JUNTAS DE FREGUESIA – FREGUESIA DE SOUTO S. 

SALVADOR – ARRANJO URBANÍSTICO DA ENVOLVENTE 

DO MOSTEIRO – Presente a seguinte proposta: Por deliberação de 

Câmara de 22 de Maio de 2003 foi delegada na Junta de Freguesia de 

Souto S. Salvador a execução da obra de “Arranjo Urbanístico da Zona 

Envolvente do Adro da Igreja – 2.ª Fase, pelo valor de € 17.500,00 

(dezassete mil e quinhentos euros). Por informação da Senhora Eng.º Rosa 

Maria, que acompanhou a obra, o valor dos trabalhos executados nesta 2.ª 
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fase é de € 68.688,00 (sessenta e oito mil seiscentos e oitenta e oito euros) 

+ IVA. Por outro lado, esta obra foi comparticipada pelo Programa 

LEADER com a verba de € 32.500,00 (trinta e dois mil e quinhentos 

euros). Assim, verificou-se que o valor da obra executada ultrapassa em € 

18.688,00 (dezoito mil seiscentos e oitenta e oito euros) o valor das 

rubricas atribuídas, pelo que nos termos da autorização concedida pela 

Assembleia Municipal em sua reunião de 12 de Dezembro de 2003, 

proponho que a Câmara delibere atribuir esse valor à Junta de Freguesia de 

Souto S. Salvador.” DELIBERADO APROVAR POR 

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

CASFIG, EM – COORDENAÇÃO DE ÂMBITO SOCIAL E 

FINANCEIRO DAS HABITAÇÕES SOCIAIS DE GUIMARÃES, 

EM – CONCURSO DE ATRIBUIÇÃO DE 58 HABITAÇÕES 

SITUADAS NO EMPREENDIMENTO DE CORADEIRAS / 

FERMENTÕES – PROPOSTA DE REALOJAMENTO DOS 

CINCO PRIMEIROS CONCORRENTES SUPLENTES POR 

DESISTÊNCIA DE CINCO CONCORRENTES EFECTIVOS – 

Presente um ofício da CASFIG – Coordenação de Âmbito Social e 

Financeiro das Habitações Sociais de Guimarães, EM, remetendo, para 

aprovação, a proposta de realojamento dos cinco primeiros concorrentes 

suplentes por desistência de cinco concorrentes efectivos, respeitante ao 

Concurso de Atribuição de 58 Habitações, situadas no Lugar de 

Coradeiras/Fermentões, aprovada em reunião ordinária do Conselho de 

Administração, realizada no passado dia 19 de Dezembro. A referida 

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

livro de actas. O Vereador Domingos Bragança não participou na 

discussão e na votação da proposta. DELIBERADO APROVAR 

POR UNANIMIDADE. ---------------------------------------------------------- 
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PATRIMÓNIO - INDEMINIZAÇÃO POR SINISTRO 

OCORRIDO NA E. M. 628 – RUA Nª SRA. DA MISERICÓRDIA, 

FREGUESIA DE AIRÃO S. JOÃO – Presente a seguinte informação 

da Secção de Património: “O Sr. Fernando Manuel dos Santos Freitas, 

residente na Rua do Monte Alvar, freguesia de Ronfe, reclamou desta 

Câmara Municipal o pagamento do valor de € 350,00 (trezentos e 

cinquenta euros) pelos danos causados na sua viatura de matrícula 86–88–

UL em consequência de um sinistro ocorrido no dia 19 de Agosto de 

2003, na Rua Nª Sra. da Misericórdia, freguesia de Airão S. João, devido ao 

mau estado do piso. Em informação prestada em 8 de Outubro de 2003, o 

Departamento de Obras Municipais confirma as deficiências da via, 

nomeadamente a existência de dois buracos no local do acidente. Enviado 

o processo à Companhia de Seguros Allianz Portugal, SA., com a qual a 

Câmara Municipal tem contrato de seguro de responsabilidade civil, aquela 

declinou qualquer responsabilidade na ocorrência por se tratar de uma 

situação que não se enquadra nas coberturas da respectiva apólice. Assim 

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

Municipal, da indemnização de € 350,00 (trezentos e cinquenta euros) 

pretendida pelo munícipe, conforme venda a dinheiro por si apresentada.” 

Esta despesa está cabimentada na unidade orgânica 02. e na unidade 

económica 04.08.02. DELIBERADO APROVAR POR 

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

PATRIMÓNIO - AUTORIZAÇÃO PARA CONSTITUIÇÃO DE 

HIPOTECA SOBRE O PRÉDIO SITO NA RUA PADRE 

AMÉRICO Nº 19, FREGUESIA DE OLIVEIRA – Presente a seguinte 

informação da Secção de Património: “Os Senhores António Teibão de 

Abreu e Carlos Alberto Carneiro Pinto requerem que lhes seja certificado, 

para efeitos de crédito bancário destinado a obras, que a Câmara Municipal 



G
U
IMA

S
A
E

R

CÂMARA MUNICIPAL DE GUIMARÃES 
ACTA Nº 2   Fls. __________ 
REUNIÃO ORDINÁRIA DE 22 DE JANEIRO DE 2004                                                                   
 

 

 

 

 
                  ___________________ 

 
                  ___________________ 

de Guimarães autorize a constituição de hipoteca sobre o direito de 

superfície do prédio situado na Rua Padre Américo, N.º 19, Bairro Leão 

XIII, freguesia de Oliveira e reconheça que a hipoteca pode subsistir em 

caso de reversão. Por escritura celebrada em 9 de Outubro de 1992, a 

Câmara Municipal de Guimarães alienou aos requerentes o direito de 

superfície do identificado prédio, ao abrigo do Decreto Lei N.º 310/88, de 

5 de Novembro. Tal direito foi constituído pelo prazo de 70 anos, 

prorrogável por iguais períodos. De acordo com o disposto no artº. 688º, 

nº 1, alínea c), do Código Civil, o direito de superfície pode ser hipotecado, 

pelo que o prazo de 7 anos respeitante à inalienabilidade previsto no artº. 

19º, nº 2 do Decreto de Lei 310/88, de 5 de Novembro já foi ultrapassado. 

Quanto ao reconhecimento da subsistência da hipoteca, mesmo em caso 

de reversão, considero, salvo melhor opinião, não haver inconveniente, 

dado que, no caso em apreço, o empréstimo se destina a obras de 

melhoramento do prédio. É o que me cumpre informar.” 

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

PATRIMÓNIO - DOAÇÃO DE DOIS PRÉDIOS AO CENTRO 

SOCIAL DE GUARDIZELA - CLÁUSULA DE REVERSÃO – 

Presente a seguinte proposta: “Por escritura celebrada em 17 de Junho de 

2003, foram doados ao Centro Social de Guardizela dois prédios situados 

no lugar do Assento, da freguesia de Guardizela, para ali serem 

construídos três edifícios destinados a equipamentos sociais (Centro de 

Dia, ATL e sede da Junta de Freguesia) e um edifício de habitação 

colectiva, conforme deliberação de Câmara de 22 de Maio de 2003. 

Naquela escritura, e de acordo com a deliberação camarária, consagrou-se 

o direito de reversão para a Câmara Municipal dos prédios doados caso se 

venha a verificar que lhes foi dado destino diferente do estabelecido. Vem 

agora o Centro Social de Guardizela solicitar a alteração da mencionada 
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escritura uma vez que a cláusula de reversão dela constante impede o 

financiamento bancário para as obras de construção que se propõe levar a 

efeito. Assim, proponho que a Câmara delibere alterar a deliberação de 22 

de Maio de 2003 no tocante às condições de doação dos referidos prédios 

que seriam as seguintes: 1 - Implantação no local de três edifícios 

destinados a equipamentos sociais, incluindo a sede da Junta de Freguesia, 

que ocuparão a área de 2.073m2; 2 - Construção de edifício de habitação 

colectiva com a área máxima de construção de 3.830m2.” 

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

COOPERATIVAS - PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO A 

ESTABELECER COM A COOPERATIVA A OFICINA, CIPRL – 

Presente a seguinte proposta: “Nos termos do disposto no artigo 67º da 

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

A/2002 de 11 de Janeiro. A 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, 
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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. Assim, 

não é por mera coincidência que as maiores Autarquias portuguesas, no 

sentido do volume de investimento realizado na promoção de actividades 

vocacionadas para a divulgação das artes do espectáculo, optaram, nos 

últimos anos, por um caminho de “empresarialização” destas iniciativas, ao 

criar e contratualizar com entidades revestindo diversas formas jurídicas, a 

sua realização efectiva. Neste domínio, Lisboa e Porto tiveram um papel 

percursor, no que foram entretanto seguidas por várias outras Autarquias. 

A Câmara Municipal é cooperante maioritária d’ A Oficina, com a qual 

contratualizou já a organização, entre outros, das Festas da Cidade e 

Gualterianas e dos Festivais Gil Vicente. Simultaneamente, os apoios 

prestados pela Autarquia foram utilizados no reforço da capacidade 

técnica, logística e dos recursos humanos da Cooperativa. O balanço é, do 

nosso ponto de vista, muito positivo, permitindo-nos confiar na 

capacidade d’A Oficina para assumir novos e ainda mais exigentes 

compromissos, mantendo os objectivos e os parceiros que, até agora, 

colaboraram activamente com a Autarquia. Assim, estamos certos que 

estão reunidas as condições para contratualizar com A Oficina um 

conjunto ainda mais vasto de realizações culturais, mantendo a Câmara 

Municipal e os habituais parceiros um papel activo na sua programação, 

calendarização e produção. Para o efeito, e tal como previsto no protocolo 

de colaboração cuja minuta se anexa, a Câmara Municipal disponibilizará 

um importante apoio financeiro que, contudo, não representa qualquer 

acréscimo de despesa, visto que o reforço da transferência financeira a 

concretizar foi constituído por contrapartida das várias rubricas do Plano e 
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Orçamento da Autarquia relacionadas com os custos que a Câmara 

Municipal assumia, até agora, directamente. 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 com o montante de 

€ 786.492,87 (setecentos e oitenta e seis mil quatrocentos e noventa e dois 

euros e oitenta e sete cêntimos).” A referida minuta dá-se aqui por 

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

Vereadora Francisca Abreu não participou na discussão e votação 

do assunto. DELIBERADO APROVAR POR MAIORIA. 

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 nove da agenda da reunião de Câmara de 22 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 de alguns dos 
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eventos como por exemplo as Gualterianas e os Festivais de Gil Vicente 

cuja organização passa por esta régie-cooperativa, pelo que optamos pela 

abstenção.” ----------------------------------------------------------------------------- 

COOPERATIVAS – PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO A 

ESTABELECER COM A TEMPO LIVRE – CENTRO 

COMUNITÁRIO DE DESPORTO E TEMPOS LIVRES, CIPRL 

NOS TERMOS DO DISPOSTO NO ARTIGO 67.º DA LEI N.º 

169/99 DE 18 DE SETEMBRO, ALTERADA E REPUBLICADA 

PELA LEI N.º 5-A/2002 DE 11 DE JANEIRO – Presente a seguinte 

proposta: “Tendo em vista que a actividade regular da Tempo Livre 

remete inequivocamente para o disposto nas alíneas i) do n.º 2 a a) e b) do 

artigo 64.º da Lei referida em assunto, o que reclama uma contratação 

clara, transparente e objectiva que, desde logo, determine as obrigações a 

assumir pelas partes, tal como o disposto no artigo 67.º da referida Lei, 

proponho a aprovação em minuta e posterior celebração do protocolo de 

colaboração em anexo.” A referida minuta dá-se aqui por reproduzida e 

fica arquivada em pasta anexa ao livro de actas. O Presidente da Câmara 

não participou na discussão e na votação do assunto. 

DELIBERADO APROVAR POR MAIORIA. 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 10 

da agenda da reunião de Câmara de 22 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 
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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 dos equipamentos desportivos 

por ela geridos, pelo que optamos pela abstenção.” ----------------------------- 

REGULAMENTOS – REGULAMENTO MUNICIPAL DA 

ACTIVIDADE DE COMÉRCIO A RETALHO (FEIRA 

RETALHISTA) DE GUIMARÃES – Presente a seguinte informação 

do Departamento de Serviços Urbanos e Ambiente: “O Decreto-Lei n.º 

252/86, de 25 de Agosto, alterado pelos Decretos-lei n.ºs 251/93, de 14 de 

Julho e 259/95, de 30 Setembro, estabelece o quadro legal de orientação 

de actividade de comércio a retalho exercida pelos feirantes em mercados e 

feira. À realização da Feira Retalhista de Guimarães tem-se aplicado o 

disposto nos diplomas legais supra citados, bem como, por analogia, o 

Regulamento do Mercado de Guimarães. Assim, cumpre regulamentar a 

realização, utilização e exploração desta actividade de comércio, pelo que 

se propõe a aprovação, pelos órgãos autárquicos, do Regulamento 

Municipal da Actividade de Comércio a Retalho (Feira Retalhista) de 

Guimarães, conforme documento que se anexa. O referido Regulamento 

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

actas. DELIBERADO APROVAR POR MAIORIA. Votaram contra 

os Vereadores Rui Vítor Costa, Carlos Vasconcelos, Belmiro Jordão e Ana 

Vidal e absteve-se o Vereador António Salgado Almeida. Os Vereadores 

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

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

listas do Partido Social Democrata votaram contra o ponto 11 da agenda 

da reunião de Câmara de 22 de Janeiro de 2004, pelas seguintes razões: 1 – 

Desde há vários anos que o Partido Social Democrata de Guimarães 

defende nos órgãos autárquicos e nos programas eleitorais a necessidade 
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de se encontrar uma solução definitiva e coerentes para a feira retalhista de 

Guimarães. Entendemos que não é compreensível que um partido que está 

no poder, com maioria absoluta desde 1989, ainda não tenha encontrado 

essa solução. E isto apesar de ter estado prevista a instalação da feira no 

Parque das Hortas, ideia entretanto abandonada por motivos que se 

prendem com interesses imobiliários. 2 – O local onde se realiza a feira 

não é para o Partido Social Democrata solução, apesar de, há alguns anos 

atrás, um responsável da UNESCO ter realçado o aspecto medieval que a 

realização da feira naquele espaço dava à colina sagrada. 3 – Votamos, 

assim, contra porque não podemos dissociar o regulamento que aqui 

votamos do espaço em que a feira se realiza.” ------------------------------------ 

EDUCAÇÃO – PROTOCOLO DE CRIAÇÃO DO CENTRO DE 

INTEGRAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A INFÂNCIA DE 

BRITEIROS – AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE BRITEIROS 

– Presente a seguinte proposta: “Um estudo realizado em 2002 (PISA 

2000) sobre as competências dos estudantes de 32 países, sobretudo da 

OCDE, nos domínios da leitura, da matemática e das ciências, coloca 

Portugal sistematicamente nas últimas posições e revela que os alunos 

portugueses são os piores entre os piores. Um novo estudo realizado em 

2003 pelo Professor Daniel Bessa, por encomenda do Governo, reconhece 

o Vale do Ave, entre outras áreas, como área deprimida. Por outro lado, 

em 2003 o desemprego no distrito de Braga subiu assustadoramente, 

arrastando para situações de desespero mais de 50 mil pessoas. Por outro 

lado ainda, os dados que se conhecem indicam que o Norte é varrido por 

elevadas taxas de abandono da escola e fuga à escolaridade e por baixos 

níveis de formação e qualificação. Estes dados são, só por si, razão 

bastante para reflexão e suficientemente motivadores para uma acção 

concertada de intervenção junto das populações que favoreça a inversão da 
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situação e que permita, a médio prazo, colocar o Norte, particularmente 

Guimarães, na linha da frente de um Portugal que se quer e deseja 

moderno e desenvolvido, num mundo cada vez mais competitivo. No 

âmbito das competências da Câmara, reunindo esforços com outras 

instituições, definindo objectivos e estratégias, estabelecendo prioridades e 

actuando se poderá contribuir para a mudança. Alicerçado no 

conhecimento das características culturais e sócio-económicas da 

população e norteado pela forte vontade de intervir localmente junto do 

indivíduo e das famílias, o Agrupamento de Escolas de Briteiros propões a 

criação do Centro de Integração de Serviços para a Infância de Briteiros, 

estrutura intermédia de coordenação pedagógica e sócio-pedagógica. 

Sabendo-se que muitos dos problemas e entraves que se sentem na escola 

são reflexo da vivência, da história de vidam dos valores, das regras, das 

expectativas que os jovens recebem na família e na comunidade, pretende-

se que, a partir da escola e dos alunos, se apoie e se encontre soluções na e 

com a comunidade para os seus problemas e necessidades, bem como das 

suas famílias. A Câmara Municipal de Guimarães, nomeadamente através 

dos Serviços de Educação, Acção Social, Espaço Informação Mulher, 

Biblioteca, disponibilizando serviços, apoios e recursos humanos, 

participando activamente no estudo de situações e no procurar de 

soluções, estará a cumprir o que se propôs: investir nos cidadãos. Neste 

enquadramento, propõe-se a assinatura do protocolo de criação do Centro 

de Integração de Serviços para a Infância de Briteiros (CISIB), do 

Agrupamento de Escolas de Briteiros.” O Protocolo de Criação do Centro 

de Integração de Serviços para a Infância de Briteiros do Agrupamento de 

Escolas de Briteiros dá-se aqui por reproduzido e fica arquivado em pasta 

anexa ao livro de actas. DELIBERADO APROVAR POR 

UNANIMIDADE. ------------------------------------------------------------------ 
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EDUCAÇÃO – ESCOLAS – ATRIBUIÇÃO DE VERBA PARA 

PAGAMENTO DE ENCARGOS DE PESSOAL COM PESSOAL 

DE COZINHA – AGRUPAMENTO AGOSTINHO DA SILVA – 

EBI DE ABAÇÃO – PARAÍSO 1 – Presente a seguinte informação dos 

Serviços de Educação: “Como é do conhecimento superior, o Refeitório 

da EB1 de Abação/Paraíso n.º 1, tal como o da EB1 de Ronfe/Cruz de 

Romeu, foi criado em 1989 através de um Protocolo celebrado entre a 

DREN e a Câmara Municipal. Na altura foi definido que a colocação de 

Pessoal de Cozinha (uma cozinheira e duas ajudantes) seria na fase de 

arranque assumida pela DREN, cabendo à Autarquia assegurar o 

fornecimento dos géneros alimentares necessários à confecção da 

alimentação diária, bem como equipamentos e utensílios de cozinha. 

Durante os 14 anos de funcionamento desta estrutura e apesar de ser uma 

competência da Autarquia a gestão de Refeitórios Escolares, a DREN 

continuou a manter o Pessoal de Cozinha ao serviço nestes dois 

Refeitórios. Com o falecimento da cozinheira e o pedido de licença sem 

vencimento de uma das ajudantes de cozinha, o pessoal ao serviço na 

cozinha deste refeitório passou de 3 elementos para 1. Perante esta 

situação o Conselho Executivo do Agrupamento Agostinho da Silva 

procurou solucionar de imediato o problema recorrendo às Auxiliares de 

Acção Educativa da Escola, como forma de impedir o encerramento de 

refeitório. Porque esta solução não poderá prolongar-se até ao final o ano 

lectivo, sob pena de a higienização dos espaços do edifício escolar ficar 

comprometida, solicita-nos o Agrupamento Agostinho da Silva a 

atribuição de uma verba destinada à contratação de Pessoal de Cozinha, de 

modo a colmatar esta situação. Perante o exposto, e atendendo a que não é 

possível suspender os contratos entretanto celebrados com os 

fornecedores de géneros alimentares e outros produtos necessários ao 
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funcionamento diário da cantina, propomos que até 31 de Dezembro de 

2004 seja atribuído mensalmente ao Agrupamento Agostinho da Silva uma 

verba destinada à contratação de pessoal de cozinha no valor de € 299,28 

(duzentos e noventa e nove euros e vinte e oito cêntimos).” 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 para ratificação o despacho do 

Presidente da Câmara, datado de 25 de Dezembro de 2003, que concedeu, 

para o ano lectivo 2003/2004, transporte em carreira pública ao aluno José 

Diogo Dias Sampaio e acompanhante, matriculado na EB1 de 

Eirinha/Serzedelo, implicando à Autarquia um custo anual previsível no 

valor de € 600,00 (seiscentos euros). DELIBERADO RATIFICAR 

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

EDUCAÇÃO – ESCOLAS – CONCESSÃO DE TRANSPORTE 

ESCOLAR – Presente para ratificação o despacho do Presidente da 

Câmara, datado de 7 de Janeiro de 2004, que concedeu transporte escolar 

em táxi ao aluno Luís Manuel Pereira Ribeiro, matriculado na EB 2,3 de 

Briteiros S. Salvador, implicando à Autarquia um custo anual previsível no 

valor de € 924,00 (novecentos e vinte e quatro euros). Esta despesa está 

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

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

EDUCAÇÃO – ESCOLAS – CONCESSÃO DE TRANSPORTE 

ESCOLAR – Presente para ratificação o despacho do Presidente da 

Câmara, datado de 7 de Janeiro de 2004, que concedeu, desde Outubro de 

2003, transporte escolar em carreira pública à aluna Marta Isabel da Cunha 

Mendes, matriculada na EB1 Guimarães n.º 2, implicando à Autarquia um 

custo anual previsível no valor de € 145,25 (cento e quarenta e cinco euros 
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e vinte e cinco cêntimos). DELIBERADO RATIFICAR POR 

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

CULTURA - PROTOCOLO TRI-PARTIDO PARA 

ORGANIZAÇÃO DOS ENCONTROS DA PRIMAVERA, DOS 

CURSOS INTERNACIONAIS DE MÚSICA DE GUIMARÃES, 

DO GUIMARÃES JAZZ E DAS OFICINAS DE JAZZ – Presente a 

seguinte proposta: “Propõe-se a aprovação da minuta anexa, referente ao 

Protocolo a estabelecer entre a Câmara Municipal de Guimarães, o 

Convívio - Associação Cultural e Recreativa e a Cooperativa A Oficina, 

CIPRL para a organização anual dos eventos mencionados em assunto. 

Em caso de aprovação, esta proposta revoga as deliberações de 22 de Abril 

de 1992 e de 10 de Maio de 2001, que aprovaram protocolos com o 

Convívio - Associação Cultural e Recreativa para a organização, 

respectivamente, do Guimarães Jazz e dos Encontros da Primavera.” A 

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

ao livro de actas. DELIBERADO APROVAR POR 

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

CULTURA – PROTOCOLO A ESTABELECER COM A 

MOVIJOVEM – MOBILIDADE JUVENIL – COOPERATIVA DE 

INTERESSE PÚBLICO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA, 

CIPRL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE UMA 

POUSADA DE JUVENTUDE, NO COMPLEXO 

MULTIFUNCIONAL DE COUROS – Presente a seguinte proposta: 

“Por Protocolo celebrado a 5 de Março de 1999, a Câmara Municipal de 

Guimarães e a Secretaria de Estado da Juventude acordaram em 

desenvolver esforços comuns, no sentido de instalar em Guimarães, na 

Zona de Couros, uma Pousada de Juventude. Nos termos do referido 

Protocolo, a Câmara Municipal executou todas as tarefas necessárias à 
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recuperação e adaptação do edifício destinado ao funcionamento da 

referida unidade de alojamento juvenil. Também de acordo com o 

documento anteriormente referido, deverá a Movijovem - Mobilidade 

Juvenil – Cooperativa de Interesse Público de Responsabilidade Limitada  

assegurar o funcionamento da Pousada de Juventude de Guimarães. Neste 

contexto, face ao exposto e considerando a importância deste 

equipamento para a promoção do desenvolvimento do concelho de 

Guimarães, proponho a aprovação em minuta e posterior celebração do 

protocolo de colaboração em anexo.” Esta despesa está cabimentada na 

unidade orgânica 07.01. e na unidade económica 04.07.01. A referida 

minuta de Protocolo dá-se aqui por reproduzida e fica arquivada em pasta 

anexa ao livro de actas. DELIBERADO APROVAR POR 

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

CULTURA – 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. Esta despesa está cabimentada na unidade orgânica 07.01 e 

na unidade económica 04.07.01 O referido Protocolo dá-se aqui por 

reproduzido e fica arquivado em pasta anexa ao livro de actas 

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

CULTURA – SOCIEDADE PORTUGUESA DE GEOTECNIA – 

SEMINÁRIO SOBRE VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS EM 

OBRAS GEOTÉCNICAS – Presente um ofício da Sociedade 

Portuguesa de Geotecnia dando conhecimento da organização no próximo 

dia 15 de Março, com a colaboração da Universidade do Minho e do 

Laboratório Nacional de Engenharia Civil, do Seminário sobre Valorização 

de Resíduos em Obras Geotécnicas. O evento terá lugar no Grande 
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Auditório da Escola de Engenharia da Universidade do Minho em 

Guimarães, prevendo-se um número importante de participantes. Assim, a 

Comissão Organizadora do Seminário solicita o patrocínio da Câmara 

Municipal, tendo estabelecido dois graus de patrocínio: Patrocinador 

Especial (subsídio mínimo de € 1.000,00 (mil euros); Patrocinador Geral 

(subsídio mínimo de € 500,00 (quinhentos euros). A exemplo de outras 

iniciativas promovidas pela Universidade do Minho propõe-se a cedência 

de apoio logístico e ofertas referentes a Guimarães para os oradores. 

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 20 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 
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atribuição de subsídios.” ------------------------------------------------------------- 

SUBSÍDIOS – COOPERATIVA FRATERNA – CEDÊNCIA DE 

VIATURAS – Presente para ratificação o despacho do Presidente da 

Câmara, datado de 8 de Janeiro de 2004, que concordou com a seguinte 

informação do Departamento de Serviços Urbanos e Ambiente: “Por 

solicitação da Cooperativa Fraterna foram cedidas, no mês de Dezembro, 

viaturas da Câmara Municipal para transporte e recolha de produtos para a 

Campanha de Natal, 273 Km. Assim, submete-se à aprovação do 

executivo camarário a ratificação dos transportes concedidos.” 

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

SUBSÍDIOS – COOPERATIVA TEMPO LIVRE - FEDERAÇÃO 

NACIONAL DE KARATÉ – Presente um ofício da Cooperativa 

Tempo Livre referindo que, em reunião de 17 de Janeiro de 2002, foi, por 

lapso, atribuído à Federação Portuguesa de Karaté um subsídio no valor de 

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

destinado à organização do Campeonato Regional de Karaté no passado 

dia 20 de Janeiro de 2002. Tal lapso deve-se à circunstância de a 

Cooperativa ter pensado que apenas havia uma federação ao nível nacional 

da modalidade, quando afinal existem duas, com denominações idênticas. 

Assim, o referido subsídio deverá ser atribuído à Federação Nacional de 

Karaté e não à Federação Portuguesa de Karaté. DELIBERADO 

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

SUBSÍDIOS – FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE S. 

COSME E  S. DAMIÃO LOBEIRA – FREGUESIA DE ATÃES – 

Presente a seguinte proposta da Vereadora Francisca Abreu: “Para que 

fosse possível construir a nova Escola Básica do 1.º Ciclo de Atães com o 

mínimo de incomodidades para professores, alunos, funcionários e 

encarregados de educação, e reduzidos encargos para a autarquia, a Câmara 
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Municipal de Guimarães solicitou à Fábrica da Igreja de Atães a cedência 

das instalações do Salão Paroquial, sua propriedade, para aí funcionar as 

actividades lectivas. A esta solicitação a Fábrica da Igreja, na pessoa do Sr. 

Padre José Silvino Araújo, desde o início manifestou a sua disponibilidade 

e boa vontade em colaborar. E é assim que durante os anos lectivos de 

2001/2002 e 2002/2003 as actividades lectivas da EB1 de Atães 

decorreram no Salão Paroquial de Atães, sem que para tal tenha sido 

exigida qualquer comparticipação financeira. A utilização sistemática, 

durante dois anos, do Salão Paroquial, espaço concebido e construído para 

outros fins que não actividades lectivas, deixou marcas que requerem 

reparação no sentido de repor a maior qualidade e dignidade àquelas 

instalações. Assim, considerando: 1 – que compete à Câmara Municipal 

dispor de instalações para o funcionamento das Escolas Básicas do 1.º 

Ciclo; 2 – a generosidade e disponibilidade manifestada pela Fábrica da 

Igreja de Atães através da cedência do Salão Paroquial, sem qualquer 

exigência de contrapartida financeira; 3 – que o funcionamento das 

actividades lectivas, durante dois anos, provocou desgastes e estragos nas 

instalações; propõe-se a atribuição de um subsídio de € 6.000 (seis mil 

euros) à Fábrica da Igreja Paroquial de S. Cosme e S. Damião Lobeira, 

Atães, para proceder a obras de arranjo e beneficiação do Salão Paroquial.” 

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

económica 08.07.01. DELIBERADO APROVAR POR 

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

SUBSÍDIOS – PARÓQUIA DE BRITEIROS S. SALVADOR – 

TAXA DE LIGAÇÃO DE SANEAMENTO – Presente um ofício da 

Paróquia de Briteiros S. Salvador solicitando uma comparticipação de 50% 

do valor da taxa de ligação de saneamento da residência paroquial, bem 

como do Centro Social e Paroquial realizada pela VIMÁGUA, EIM, no 
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valor total de € 532,68 (quinhentos e trinta e dois euros e sessenta e oito 

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

unidade económica 04.07.01. DELIBERADO APROVAR POR 

MAIORIA. Absteve-se o Vereador António Salgado Almeida. Os 

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

Vidal apresentaram a seguinte declaração de voto: “Os Vereadores 

eleitos nas listas do Partido Social Democrata votaram favoravelmente este 

ponto da ordem de trabalhos apesar de continuarem a acreditar que o 

incremento das ligações às redes de água e saneamento no concelho de 

Guimarães deve ser feito de forma transversal e sustentada e não casual e 

pontualmente. Os preços envolvidos são uma vez mais claramente 

elevados: mais de € 530,00 (quinhentos e trinta euros) pela ligação à rede 

de saneamento! Que dizer das famílias que passam por esta situação… 

Continuamos e continuaremos a defender uma verdadeira campanha de 

sensibilização das populações e, de forma concomitante, a redução dos 

custos de ligação às redes de água e saneamento, como foi por nós 

proposto em 10 de Outubro de 2002 e chumbado pelos vereadores eleitos 

nas listas do Partido Socialista. ------------------------------------------------------ 

SUBSÍDIOS – ASSOCIAÇÃO DE DADORES BENÉVOLOS DE 

SANGUE – VIATURA PARA DIVULGAÇÃO DE COLHEITAS 

DE SANGUE – Presente a seguinte informação do Departamento de 

Serviços Urbanos e Ambiente: “Na sequência das deliberações tomadas 

nos anos anteriores, nas quais a Câmara Municipal assumiu com a 

Associação de Dadores Benévolos de Sangue, submete-se à apreciação da 

Câmara  igual  apoio  para  o  corrente ano, reconhecido o interesse 

público da mesma.” DELIBERADO APROVAR POR 

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

SUBSÍDIOS – FESTAS EM HONRA DE S. BRÁZ – CAPELA  DO 
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ESPÍRITO SANTO – FREGUESIA DE SANDE S. LOURENÇO – 

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 as Festas em Honra de S. Braz, a realizar 

na Capela do Espírito Santo, situada no Monte do Espírito Santo, da 

freguesia de Sande S. Lourenço, entre os próximos dias 30 de Janeiro e 9 

de Fevereiro de 2004, com a colocação de 2 quadros de 3x60 amperes. 

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

SUBSÍDIOS – FESTAS EM HONRA DE S. SEBASTIÃO – 

FREGUESIA DE FERMENTÕES – Presente para ratificação o 

despacho do Presidente da Câmara, datado de 12 de Janeiro de 2004, que 

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

Festa em Honra de S. Sebastião, da freguesia de Fermentões, a realizar 

entre os dias 17 e 25 de Janeiro de 2004, com a colocação de 2 contadores 

de 3x60 amperes. DELIBERADO RATIFICAR POR 

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

SUBSÍDIOS – FESTAS EM HONRA DE NOSSA SENHORA DO 

ROSÁRIO – FREGUESIA DE PONTE – Presente um ofício da 

Confraria de Nossa Senhora do Rosário, freguesia de Ponte, solicitando 

autorização para ligação à rede de iluminação pública das ornamentações 

das Festas em Honra de Nossa Senhora do Rosário, a realizar entre os 

próximos dias 5 e 9 de Maio, com a colocação de 4 contadores de 60 

amperes. DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, DEFERIR O 

PEDIDO. ------------------------------------------------------------------------------ 

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU POR UNANIMIDADE 

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

PELAS 11:10 HORAS O PRESIDENTE DA CÂMARA DEU POR 

ENCERRADA  A  REUNIÃO,  DE  QUE,  PARA  CONSTAR,  SE 
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LAVROU A PRESENTE ACTA. ----------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


