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ACTA 

Aos cinco dias do mês de Fevereiro 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) – Defendeu que as Juntas de 

Freguesia desempenham um papel importantíssimo pois são o olhar mais 

próximo sobre a realidade que muitas vezes está física e psicologicamente 

longe, sustentando que quem governa o município tem que olhar para elas 

como fautoras de bem estar e de vigilância permanente e atenta sobre a 

realidade. Assim, disse que havia um conjunto de competências que 

deviam ser delegadas nas Juntas de Freguesia, pelo que apresentou 

propostas para serem agendadas na próxima reunião de Câmara. b) – 

Disse considerar caluniosas as afirmações proferidas pelo Presidente da 

Câmara no âmbito de declarações ao jornal “PÚBLICO”, do passado dia 

27 de Janeiro de 2004, onde foi afirmado que o Partido Social Democrata 

local teria montado uma estratégia, com o apoio do poder central, para 

“denegrir a autarquia no caso do Estádio D. Afonso Henriques”, bem 

como que o Partido Social Democrata tentou “influenciar a opinião 

pública e pressionar o poder central para criar problemas ao município na 

questão da propriedade do Estádio”. c) – Pediu que fosse dada resposta ao 
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requerimento apresentado há um mês sobre a EB 2,3 de Abação. 2 – 

Vereador Carlos Vasconcelos – a) – Pediu esclarecimentos sobre uma 

notícia que veio a público transmitida por uma estação de televisão, 

relacionada com uma indemnização entregue a um caseiro pela 

expropriação de um terreno na Zona das Hortas à empresa “Inobloco”; 3 

– Vereador Belmiro Jordão – a) – Fez a leitura, em voz alta, da seguinte 

declaração, para constar da acta: “Os vereadores do Partido Social-

Democrata foram surpreendidos, no final da semana passada, por 

declarações proferidas pelo Senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal 

de Guimarães, falando na qualidade de Presidente do Conselho de 

Administração da Vimágua, que são altamente ofensivas da nossa honra, 

idoneidade e dignidade pessoal. Não admitimos que quem quer que seja 

nos insulte na praça pública apelidando-nos de “cambada de aldrabões” ou 

de “pulhas”. Na política não vale tudo. O combate político tem regras. A 

primeira dessas regras é a boa educação e o respeito pelas pessoas, pelo seu 

passado e pelo seu presente. Nenhuma desorientação política justifica o 

insulto. Os vereadores do Partido Social Democrata defenderão a sua 

honra e dignidade até às últimas consequências e forçarão sempre todos 

aqueles que nos ofendem pessoalmente a esclarecer as suas afirmações no 

local próprio. Esse local próprio, num Estado de Direito, são os tribunais e 

dessa defesa não abdicaremos.” 4 – Vereador António Salgado Almeida 

– a) – Questionou a atitude da Administração Regional de Saúde de Braga 

ao ponderar deslocar o Médico de Saúde Pública do Centro de Saúde das 

Taipas para o Centro de Saúde de Urgezes; b) – Comentou uma a obra de 

recuperação de uma vivenda na Avenida General Humberto Delgado, 

perguntando se o projecto contemplava uma árvore implantada no centro 

de uma entrada de garagem; c) – Disse não reconhecer a este Governo 

qualquer autoridade para criticar a violência registada aquando do jogo de 
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futebol entre o Vitória de Guimarães e o Boavista, uma vez que foi o 

mesmo Governo que se associou aos restantes países presentes no Iraque, 

sendo por isso co-responsável pela violência que aconteceu e continua a 

acontecer naquele País; 5 – Vereador António Castro – a) – A propósito 

das suas declarações sobre o assunto dos concursos da VIMÁGUA, disse 

que mantinha tudo o que havia dito como Presidente do Conselho de 

Administração da empresa, esclarecendo, contudo, que as suas declarações 

eram dirigidas a todos aqueles que, através da divulgação de informações 

caluniosas, puseram em causa o bom nome da empresa e de quem a 

administra; 6 – Presidente da Câmara – Sobre as intervenções feitas, 

esclareceu: a) – No que diz respeito à árvore alegadamente implantada no 

centro de uma entrada de garagem, incumbiu o Vereador Armindo Costa e 

Silva de verificar o que se passava; b) – Quanto à deslocação do médico de 

saúde pública do Centro de Saúde das Taipas para o Centro de Saúde de 

Urgezes, disse que tanto a Câmara Municipal de Guimarães como a Junta 

de Freguesia de Caldelas irão acompanhar todo o processo; c) – Quanto à 

declaração lida pelo Vereador Belmiro Jordão disse que tanto o Presidente 

da Câmara como os Vereadores eleitos pelo Partido Socialista não se 

sentiam desorientados e as suas reacções eram o resultado de constantes 

provocações. d) - Sobre a notícia transmitida sobre o Parque das Hortas, 

disse que, no final da reunião, o Sr. Eng.º Fernando Machado, 

representante da empresa “Inobloco”, viria prestar esclarecimentos; e) – 

Quanto às declarações prestadas, disse que o Partido Social Democrata 

tinha feito um aproveitamento político da questão do Estádio D. Afonso 

Henriques para fragilizar a Câmara de Guimarães. ------------------------------ 

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

O Presidente da Câmara deu as seguintes informações: 1 – Dos artigos 

referentes à cidade e ao concelho de Guimarães publicados na edição n.º 
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135 da Revista “Viajar”, na 2.ª quinzena de Janeiro de 2004; 2 – Da 

informação sobre o estudo comparativo de habitação degradada e 

habitação construída (fogos devolutos) em Portugal; 3 – Da informação do 

Senhor Secretário de Estado da Administração Interna de que estará 

resolvida a questão do terreno necessário à construção da Sub-Extensão de 

Saúde de Ponte; 4 – Das diligências assumidas e colaboração prestada pela 

Câmara Municipal no âmbito do trágico acontecimento que vitimou o 

atleta do Benfica, Miklos Fehér, no decorrer do desafio de futebol entre 

aquele Clube e o Vitória Sport Clube. --------------------------------------------- 

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

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

1 – Da seguinte informação do Departamento de Obras Municipais: 

“Feira das Taipas – Trabalhos a Mais – Estando em curso a 

empreitada referida em título constatou-se que, durante a execução dos 

trabalhos referentes às fundações dos edifícios e muros, o terreno não 

garantia as tensões de segurança relativas ao tipo de solução adoptada em 

projecto. Constatou-se, ainda, que, após movimentações de máquinas no 

local, em parte do recinto da feira, o terreno apresenta-se com 

características geotécnicas de menor qualidade para além do seu nível 

freático se apresentar bastante elevado, pelo que se solicitou parecer aos 

projectistas no sentido de definirem qual a solução a adoptar nestes casos. 

Conforme seu parecer datado de 5 de Janeiro de 2004 a solução a adoptar 

para resolução do problema relativa às fundações dos edifícios e muros 

passará por “…execução de uma fundação em betão ciclópico na base das 

sapatas…. Com 1,50 m de profundidade”. A solução a adoptar para a 

resolução do problema relativo às características geotécnicas de menor 

qualidade para além do seu nível freático se apresentar bastante elevado 

passará por “…execução de um colchão drenante…….base de material de 
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granulometria (tout-venant).” (Doc. I). Constatou-se, também, que o 

projecto de execução não previa a ligação do saneamento da moradia I à 

rede pública, no entanto, de acordo com o “acordo de cedência” existente 

entre o proprietário e a autarquia, esta comprometeu-se a executar a 

referida ligação, conforme definido na alínea b) do ponto 5 do referido 

acordo de cedência (DOC. 2). Da execução destes trabalhos resultará uma 

lista de trabalhos a mais no valor de € 117.803,06 (cento e dezassete mil 

oitocentos e três euros e seis cêntimos) + IVA, para a qual se propõe a sua 

aprovação, nos termos do n.º 1 do artigo 26.º do D.L. 59/99, de 2 de 

Março, uma vez que tais trabalhos não podem ser técnica e 

economicamente separados do contrato inicial da empreitada e são 

estritamente necessários ao seu acabamento. Mais se propõe que seja 

concedida uma prorrogação de 30 dias para a execução destes trabalhos.” 

Esta despesa está cabimentada na unidade orgânica 03. e na unidade 

económica 07.01.04.13; 2 – Do despacho do Presidente da Câmara, datado 

de 21 de Janeiro de 2004, que aprovou a alteração número dois ao 

Orçamento, Plano de Actividades e Plano de Investimentos da Câmara 

Municipal de Guimarães, para o ano de 2004, que se dá aqui por 

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

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

CÂMARA – ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE CÂMARA 

REALIZADA EM 22 DE JANEIRO DE 2004. DELIBERADO 

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

OBRAS PÚBLICAS – DESNIVELAMENTO DO NÓ DO 

CASTANHEIRO – ERROS E OMISSÕES – Presente a seguinte 

informação do Departamento de Obras Municipais: “Tendo sido 

reclamado pelo empreiteiro adjudicatário da obra "Desnivelamento do Nó 

do Castanheiro" trabalhos referentes a Erros e Omissões conforme lista 
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apresentada em 13.8.03 (num valor total de € 166 556,15), foi solicitado 

aos projectistas informação sobre a mesma a qual mereceu numa 1ª fase a 

não concordância destes. Na sua sequência realizaram-se várias reuniões 

entre as partes intervenientes no sentido de se encontrar um acordo 

referente ao que consideramos serem as justas reclamações do empreiteiro. 

Daí resultou uma nova lista de erros e omissões em conformidade com o 

parecer emitido pelo projectista, que continua a não coincidir na sua 

totalidade com aquela que o empreiteiro julga ser aquela a que tem direito. 

No entanto e dado para já não haver acordo na lista definitiva de erros e 

omissões a aprovar e para que este processo não se prolongue demasiado 

no tempo propõe-se a aprovação da lista anexa, no valor global de € 67 

747,33 (sessenta e sete mil setecentos e quarenta e sete euros e trinta e três 

euros) correspondendo € 3 356,83 (três mil trezentos e cinquenta e seis 

euros e oitenta e três cêntimos) a erros e € 64 390,50 (sessenta e quatro mil 

trezentos e noventa euros e cinquenta cêntimos) a omissões, numa 

percentagem relativa de 6,58 % em relação ao valor da adjudicação. Ficará 

no entanto em aberto a possibilidade de o empreiteiro adjudicatário vir a 

reclamar relativamente a trabalhos não considerados nesta lista, por não 

terem parecer favorável do projectista, o que a acontecer se propõe desde 

já seja pedido um parecer técnico a uma entidade exterior e independente a 

este processo no sentido de arbitrar as questões ainda pendentes.” Esta 

despesa está cabimentada na unidade orgânica 03. e na unidade económica 

07.03.03. DELIBERADO APROVAR POR MAIORIA. Abstiveram-se 

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

Vidal. ------------------------------------------------------------------------------------ 

OBRAS PÚBLICAS – DESNIVELAMENTO DO NÓ DO 

CASTANHEIRO – TRABALHOS A MAIS – Presente a seguinte 

informação do Departamento de Obras Municipais: “No decurso da obra 
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verificou-se o aparecimento de situações imprevistas para as quais houve 

necessidade de encontrar soluções que permitissem prosseguir com aquele 

que era o objectivo desta empreitada: o desnivelamento do Nó do 

Castanheiro nos propostos inicialmente definidos. Destas situações 

resultou a necessidade imperiosa de executar trabalhos adicionais. Estes 

trabalhos foram sempre definidos em parceria com o projectista, por 

forma a definir a solução mais adequada., técnica e economicamente, e 

correspondem fundamentalmente a: 1. Alteração da junta de dilatação - 

A junta de dilatação prevista em projecto, Algaflex T50, embora pudesse 

ser uma opção correcta, poderia vir a dar problemas uma vez que se prevê 

que o tabuleiro tenha contracções da ordem de 3,1 mm que só seriam 

absorvidas pela dita junta se fosse colocada excentricamente (e não 25 mm 

para contracções e 25 mm para dilatações). Não havendo unanimidade 

entre os técnicos quanto a esta situação (excentricidade ou não), optou-se, 

por segurança, pela alteração para uma junta que permitisse contracções de 

3,75 mm - Algaflex T75. 2. Execução de poço - No local onde o projecto 

previa a execução de um poço para condução das águas pluviais a uma 

cota inferior à da passagem inferior, existia, como se viu mais tarde, um 

enorme maciço rochoso. As estacas foram executadas mas foi impossível 

fazer o poço. Para fazer uma caixa noutro local seria necessário fazer 

novas estacas o que teria custos muito altos. Assim sendo optou-se pela 

solução, aceite pelo projectista, da execução do poço com argolas 

reforçadas. 3. Reforço da armadura no tabuleiro - A pedido do 

projectista foram reforçados os estribos do tabuleiro com ferro de Ø10 

afast. 30cm (ver desenhos anexos). 4. Alargamento da laje de nível em 

1,5m - Uma diferença entre os projectos de Arquitectura e de Betão levou 

a que houvesse um erro na implantação desta laje de cerca de 85 cm. 

(executada com 4,15 e não 5,0 m). É certo alguma bibliografia indica a 
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largura mínima 5,0 m e outros autores 5,5 m (para o raio em causa). Daí, 

dado que seria necessário fazer demolições para fazer o alargamento, 

optou-se por fazer o alargamento para 5,5 m (e não 5,0 m). Este custo vem 

da necessidade de acrescentar torres de escoramento de grande altura (7 m 

- na zona da passagem inferior). 5. Execução de conduta Ø800 para 

escoamento de mina. - A execução desta conduta (não prevista em 

projecto) ficou a dever-se à necessidade de garantir o escoamento de uma 

mina (em granito com cerca de 80 x 80 cm) - ver desenho anexo - cuja 

existência se desconhecia e que a construção da Passagem Inferior veio 

"cortar". Optou-se por ligar à rede que foi executada para a obra (conduta 

de Ø1000 em aço inox). 6. Escavação em rocha - Um relatório geológico 

preliminar, da empresa Geo-Rumo indicava a possibilidade de "existência 

disjunções esferoidais graníticas (bolas)" e outros afloramentos graníticos 

que era impossível, com as sondagens feitas, conhecer com rigor. Os 

projectistas estimaram um valor de 186 m3 que veio a revelar-se 

insuficiente. Apresentam-se em anexo as medições descriminadas. 7. 

Trabalhos preparatórios -  A proposta de concurso do empreiteiro 

contemplava, em termos de trânsito, apenas a manutenção do sentido 

Guimarães / Sto Tirso (circular) e Estação / Guimarães. Durante a fase 

inicial da obra a Câmara Municipal de Guimarães solicitou o empreiteiro 

para que a via correspondente ao sentido Santo Tirso/Guimarães se 

mantivesse em funcionamento tanto tempo quanto possível. Para tal 

houve que proceder à execução de pavimentações na zona dos separadores 

- ver desenho anexo. 8. Escavação/aterro - As medições que se 

apresentam no Projecto não estão correctas. Veio a detectar-se que não foi 

medido nenhum aterro ou escavação relativo às estruturas, i.e apenas foi 

medido o movimento de terras relativo à contenção por estacas, não se 

considerando nenhuma das escavações/aterros necessárias à execução das 
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estruturas de betão (sapatas de muros, aterros em muros, abertura de +1,5 

na passagem inferior para execução de cinta em betão armado, etc...). 

Sendo este um trabalho por série de preços o empreiteiro não terá 

indicado este "erro" no seu pedido de Erros e Omissões. Propõe-se assim 

a aprovação desta lista de trabalhos adicionais no valor global de 

€35.762,16 (trinta e cinco mil setecentos e sessenta e dois euros e dezasseis 

cêntimos) + IVA, correspondendo a uma percentagem de 3,47% em 

relação ao valor da adjudicação, conforme mapa de medições e orçamento 

que se anexa.” Esta despesa está cabimentada na unidade orgânica 03. e na 

unidade económica 07.03.03. DELIBERADO APROVAR POR 

MAIORIA..Abstiveram-se os Vereadores Rui Vítor Costa, Carlos 

Vasconcelos, Belmiro Jordão e Ana Vidal. ---------------------------------------- 

Pelas 10:40 horas ausentou-se o Vereador António Castro. -------------- 

PARQUE DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA / PÓLO DO AVE. 

CONSTITUIÇÃO DA SOCIEDADE GESTORA E SUBSCRIÇÃO 

DE CAPITAL (AVEPARK – PARQUE DE CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA, SA) – Presente a seguinte proposta: “A Associação do 

Parque de Ciência e Tecnologia do Porto (APCTP) foi constituída em 

1991, na sequência da Resolução do Conselho de Ministros nº 26/91, de 

12 de Julho, e à qual foi conferido o estatuto de utilidade pública em 

Dezembro de 1994 (Diário da República, II série, nº 302, de 31 de 

Dezembro de 1994). Trata-se de uma Associação sem fins lucrativos, cujo 

objecto social é a promoção, o projecto e a instalação do Parque de 

Ciência e Tecnologia do Porto, tendo como associados, para além das 

Autarquias Locais, as principais Universidades do Norte do País, empresas 

privadas de média e grande dimensão e as Associações empresariais 

representativas do tecido económico (como a Associação Empresarial de 

Portugal e a Associação Industrial do Minho), entre outros. O Parque de 
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Ciência e Tecnologia do Porto, de harmonia com o respectivo 

Regulamento, tem como objectivo central a promoção da interacção 

sinergética entre as comunidades científico-tecnológica e empresarial, com 

vista à criação de um clima favorável à inovação e à constituição de 

empresas de base tecnológica, que a localização num mesmo espaço físico, 

com características paisagísticas e ambientais muito cuidadas, propicia de 

forma comprovada. Os Pólos que integram o Parque de Ciência e 

Tecnologia do Porto e as respectivas sociedades gestoras são o Pólo do 

Ave (AVEPARK), o Pólo da Feira (PORTUSPARK) e o Pólo da Maia 

(TECMAIA). Este processo tem vindo a aguardar decisões políticas ao 

longo dos anos, as quais têm vindo a ser adiadas, sendo que, no caso do ao 

Pólo do Ave, já foram executadas grande parte das obras de infra-

estruturas que é necessário rentabilizar. Na sequência do empenhamento 

que a Autarquia sempre dispensou a este assunto, ditado pela inequívoca e 

determinante vocação do Pólo para promover e catalisar a diversificação 

das empresas e do emprego, bem como a qualificação da região num 

contexto de crescente concorrência internacional, e tendo sido colocada a 

questão à Câmara Municipal de Guimarães sobre a sua disponibilidade 

para assumir, de uma forma mais directa, a gestão do Pólo do Ave, não 

poderíamos ter outra postura senão a de continuar a prestar incondicional 

apoio ao desenvolvimento do Pólo, o que determina que as 

responsabilidades do Município sejam alargadas e reforçadas. Após 

realização das necessárias reuniões com as diversas entidades envolvidas, 

está agora o processo em condições de ser instruído com vista à 

constituição da sociedade gestora do parque de Ciência e Tecnologia – 

Pólo do Ave, sociedade anónima com a designação social de AVEPARK – 

PARQUE DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, SA, adiante designada 

abreviadamente por AVEPARK, SA. Assim, proponho que a Câmara 
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Municipal aprove submeter à Assembleia Municipal a constituição da 

Sociedade AVEPARK – PARQUE DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, 

SA, de acordo com as minutas do contrato social e do acordo parassocial 

em anexo. O capital social da AVEPARK, SA é de € 500.000,00 

(quinhentos mil euros), e divide-se em 500.000 acções de valor nominal de 

€ 1,00 (um euro), subscrevendo a Câmara Municipal de Guimarães o 

montante global de € 255.000,00 (duzentos e cinquenta e cinco mil euros), 

correspondente a 51% do total do capital social. De acordo com a referida 

programação, constante do art.º 4º do contrato social, bem como da parte 

que corresponde a cada accionista, a Câmara Municipal procederá à 

subscrição de capital da seguinte forma: € 153.000 (cento e cinquenta e três 

mil euros), com a celebração da escritura de constituição da sociedade; 

€51.000 (cinquenta e um mil euros), até 30 de Junho de 2004; €51.000 

(cinquenta e um mil euros), até 31 de Dezembro de 2004.” As minutas do 

contrato social e do acordo parassocial dão-se aqui por reproduzidas e 

ficam arquivadas em pasta anexa ao livro de actas. DELIBERADO, POR 

UNANIMIDADE, APROVAR E SUBMETER À APROVAÇÃO DA 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL. 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 votando favoravelmente este ponto entendem produzir as 

seguintes considerações: 1 - Este projecto é, do nosso ponto de vista, a 

nossa principal arma económica para um desenvolvimento sustentado de 

Guimarães, assente em pilares diferentes daqueles que fundaram a nossa 

indústria tradicional; 2 - Um projecto com 12 anos: de 1992 a 1995 

lançaram-se os alicerces fundamentais; de 1995 até 2002 foi o quase 

desaparecimento do projecto e finalmente a partir de 2002 levantou-se e 

concretizou-se aquilo que havia sido pensado de início; 3 - Gostaríamos de 
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destacar o nome de duas pessoas que ficam, pela positiva, ligadas a este 

projecto o Prof. Vasco Lynce e o Prof. Emídio Gomes. Estes dois homens 

foram incansáveis na concretização deste e de outros pólos tecnológicos 

que hoje fazem parte de um quadrilátero empresarial e tecnológico que 

deverá trabalhar em ligação com o AvePark (PortusPark na Feira, ainda em 

formação; TecMaia em funcionamento e UP-Tec no Porto, ainda em fase 

de estudo, que se destinará a servir de incubadora de empresas para os 

outros três pólos). A eles a nossa gratidão por defenderem Guimarães; 4 - 

De destacar ainda a frontalidade que o Sr. Presidente da Câmara Municipal 

de Guimarães sempre teve para quem pôs em causa, entre 1995 e 2002, 

este projecto que agora nasce; 5 - Em boa hora este Governo, além de 

todo o investimento público, permitiu que a Câmara Municipal de 

Guimarães detivesse a maioria de capital (51%) da sociedade gestora que 

tem, como sabemos, um fortíssimo activo em termos de presente e de uma 

enorme potencialidade futura; 6 - Sem se constituir como o “remédio para 

todos os males”, nomeadamente os decorrentes do aumento do 

desemprego, é um estímulo fundamental na nossa economia através da 

captação de forte investimento na área tecnológica e, ao mesmo tempo, 

pela participação da Universidade e entidades empresariais, bem como o 

PCT-P, que certamente criarão condições para o aparecimento de novos 

investimentos de índole local e nacional que apostem na inovação, na 

qualidade dos recursos humanos e diversifiquem o tecido industrial 

vimaranense; 7 - Assim, estamos certos, os futuros órgãos da sociedade 

gestora entendam a importância deste Parque de Ciência e Tecnologia e 

saibam desenvolvê-lo convenientemente.” --------------------------------------- 

PROTOCOLOS - PROTOCOLO A CELEBRAR COM A CASA DO 

POVO DE CREIXOMIL – CENTRO DE ACTIVIDADES DE 

TEMPOS LIVRES - OCUPAÇÃO TEMPORÁRIA DE TERRENO 
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– Presente a seguinte proposta: “A Casa do Povo de Creixomil, Instituição 

Particular de Solidariedade Social, com sede na Rua dos Cuteleiros, 

freguesia de Creixomil, deste concelho, apresentou junto das entidades 

competentes um projecto para construção de um equipamento social 

destinado a creche, jardim-de-infância e ATL, projecto esse que se 

encontra já devidamente aprovado pela Segurança Social e pelo Ministério 

da Educação, mas cujo financiamento não foi ainda incluído em PIDDAC. 

Assim, pretende a Casa do Povo de Creixomil criar, desde já, um Centro 

de Actividades de Tempos Livres (CATL) por forma a colmatar as 

carências notórias no que diz respeito à complementação de horários e 

ocupação dos tempos livres das crianças e jovens da freguesia de 

Creixomil, designadamente dos que frequentam a escola EB1 do Alto da 

Bandeira e a escola EB2,3 D. Afonso Henriques. Para o efeito, solicita 

autorização da Câmara Municipal para ocupar uma área de cerca de 550m2 

do logradouro da escola EB1 Alto da Bandeira, a fim de ali instalar, 

provisoriamente, pavilhões pré-fabricados destinados à criação do CATL. 

Tendo em consideração o objectivo social que se pretende atingir e dado 

que o Agrupamento de Escolas D. Afonso Henriques não vê qualquer 

inconveniente na ocupação do referido terreno, proponho, ao abrigo da 

alínea b), n.º 4, do artigo 64º e do artigo 67º da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro, alterada e republicada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, 

que a Câmara delibere aprovar a referida ocupação, a título precário e 

provisório, por parte da Casa do Povo de Creixomil, nos moldes do 

Protocolo cuja minuta se anexa. A minuta do Protocolo dá-se aqui por 

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

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

PROTOCOLOS – PÓLO DE FORMAÇÃO CONTÍNUA PARA 

ADOVOGADOS, EM GUIMARÃES – PROTOCOLO A 
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CELEBRAR COM A DELEGAÇÃO DA ORDEM DOS 

ADVOGADOS DA COMARCA DE GUIMARÃES – Presente a 

seguinte proposta: “A relação estreita que, desde 1990, esta Câmara 

Municipal tem mantido com a Delegação de Guimarães da Ordem dos 

Advogados tem proporcionado aos cidadãos vimaranenses um conjunto 

de serviços vocacionados para a defesa dos seus interesses, relação essa 

que é reveladora da prossecução do interesse público, que ambas 

instituições procuram. Refira-se, como exemplos, a instalação, à época 

pioneira em Portugal, do Gabinete de Consulta Jurídica, em Novembro de 

1990 e a criação, em Fevereiro de 1993, da Comissão de Protecção de 

Menores. Por ofício datado de 15 de Janeiro último, aquela Delegação 

informa que, na sequência das mudanças introduzidas pelos actuais órgãos 

da Ordem no sistema de acesso à profissão e de formação dos advogados, 

foi criada uma Comissão Nacional de Formação, através da qual a Ordem 

se obriga a ministrar regularmente cursos de formação para advogados e 

advogados estagiários. Tais cursos têm vindo a ser organizados a nível 

distrital, tendo a Delegação de Guimarães tomado a iniciativa de promover 

tais cursos em Guimarães, o primeiro caso em que estes Cursos serão 

ministrados fora  das capitais de distrito. A criação deste Pólo de 

Formação Contínua para Advogados agregará, para além da comarca de 

Guimarães, as de Felgueiras, Fafe, Cabeceiras de Basto, Celorico de Basto, 

Lousada, Paredes, Penafiel e Amarante, constituindo-se, assim, como um 

elemento potenciador da afirmação regional de Guimarães. Acresce que, 

dependendo do número de inscrições, estas acções de formação, 

ministradas por juristas de mérito reconhecido, poderão ser abertas a 

outros profissionais, sendo que tais cursos, em princípio dois por ano, 

serão tendencialmente gratuitos, praticando-se uma propina destinada a 

cobrir somente custos administrativos. Neste contexto, e considerando 
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que estes cursos funcionarão em horário pós-laboral, entre as 17h30 e as 

19h30, carecendo de uma sala com, no mínimo, 60 lugares de capacidade, 

a Delegação de Guimarães da Ordem dos Advogados vem solicitar à 

Câmara Municipal de Guimarães a disponibilização do auditório do 

Complexo Multifuncional de Couros para este efeito. Considerando os 

fundamentos expressos nesta solicitação, que se revestem de grande 

interesse para o Município, bem como o interesse social inerente ao 

aperfeiçoamento profissional contínuo dos advogados, proponho que se 

autorize a utilização do Auditório referido, de acordo com calendarização a 

estabelecer oportunamente. Quanto às condições de cedência, tendo em 

vista que não existe ainda Regulamento de utilização das várias valências 

do Centro de Apoio à Juventude, que este Pólo iniciaria as suas funções já 

no próximo mês de Fevereiro, e que estas acções têm efectivamente 

interesse público, não prosseguindo o lucro, mais se propõe que esta 

cedência seja provisoriamente gratuita, até à aprovação de Regulamento de 

taxas de utilização do referido Auditório, e se aprove o Protocolo a 

celebrar, de acordo com a minuta em anexo.” A minuta do Protocolo dá-

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

O Vereador Carlos Vasconcelos não participou na discussão e na votação 

do assunto. O Vereador Carlos Vasconcelos não participou na 

discussão e na votação da proposta. DELIBERADO APROVAR 

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

REGULAMENTOS - REGULAMENTO MUNICIPAL DE 

PROTECÇÃO DE DIREITOS COMERCIAIS RELATIVOS AO 

UEFA EURO 2004 – Presente a seguinte proposta: “No âmbito da 

realização em Portugal da fase final do Campeonato Europeu de Futebol 

de 2004, para a qual o Estádio D. Afonso Henriques foi um dos 

seleccionados para acolher dois dos jogos que a constituem, a cidade de 
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Guimarães celebrou, com a UEFA – Union des Associations Européennes 

de Football, um protocolo de colaboração com vista a garantir o sucesso 

do Evento e a promoção de Guimarães junto da vasta audiência que 

acompanhará. Nesse Protocolo, assumimos o compromisso de tomar as 

medidas necessárias para garantir, na área do nosso concelho, a protecção 

dos direitos comerciais inerentes àquele evento, entre os quais se incluem 

naturalmente os direitos de Parceiros Comerciais da UEFA. É nessa 

perspectiva que se insere o presente Projecto de Regulamento que visa 

proibir, na área de intervenção do concelho de Guimarães, a afixação, 

inscrição ou difusão, por qualquer meio, de mensagens publicitárias que, 

de forma directa ou indirecta, façam supor a intenção de efectuar a 

respectiva associação ao UEFA EURO 2004 TM, com o objectivo de 

fazer publicidade ou de usufruir de benefícios promocionais do evento. 

Atendendo à especificidade do Evento e dos interesses comerciais a ele 

inerentes, os quais importa proteger, exige um tratamento particular que se 

consubstancia no Regulamento cujo projecto ora se submete a apreciação 

da Câmara Municipal.” O referido Regulamento dá-se aqui por 

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

DELIBERADO, POR MAIORIA, APROVAR E SUBMETER À 

APROVAÇÃO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL. Votou contra o 

Vereador António Salgado Almeida.----------------------------------------------- 

TOPONÍMIA – FREGUESIA DE VERMIL – Presente uma proposta 

de toponímia para a freguesia de Vermil, 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 FIGUEIREDO – Presente uma 

proposta de toponímia para a freguesia de Figueiredo, que mereceu 
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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 SANDE VILA NOVA – Presente 

uma proposta de toponímia para a freguesia de Sande Vila Nova, que 

mereceu 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 DA COSTA – Presente uma proposta 

de toponímia para a freguesia da Costa, que mereceu 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 CANDOSO S. TIAGO -  Presente 

uma proposta de toponímia para a freguesia de Candoso S. Tiago, que 

mereceu 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. ------------------------------------------------------------------ 

Pelas 10:45 horas regressou o Vereador António Castro. ----------------- 

EDUCAÇÃO – ESCOLAS – TRANSFERÊNCIA DE ENCARGOS 

PARA COMUNICAÇÕES – ANO CIVIL DE 2004 - Presente a 

seguinte proposta: “Algumas Juntas de Freguesia do Concelho de 

Guimarães ao assumirem a competência de “Fornecer material de limpeza 

e de expediente às escolas do 1º ciclo do ensino básico e estabelecimentos 

de educação pré-escolar.”, conforme estabelecido na alínea e), do n.º 6, 

art.º 34º, da lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada e republicada pela 
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Lei n.º 51-A/2002, de 11 de Janeiro, ofereceram resistência em assumir as 

despesas com o telefone, alegando que o mesmo estava em nome da 

Câmara Municipal de Guimarães. Entretanto, um parecer emitido pela 

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte 

(CCDRN) faz coincidir o fornecimento de material de expediente com a 

rubrica material de escritório do novo classificador económico das receitas 

e das despesas das Autarquias Locais, excluindo a rubrica comunicações do 

conceito de expediente expresso na lei supra mencionada. Suportadas 

neste parecer as mesmas Juntas de Freguesia recusam assumir as despesas 

de telefone das escolas do 1º ciclo da respectiva freguesia. Um estudo 

atento dos normativos legais em vigor no que respeita às competências das 

Autarquias Locais, Câmaras e Juntas de Freguesia, não se lê expressamente 

a competência de assunção de despesas com comunicações. Pelo que se 

diligenciou já junto da CCDRN uma aclaração face ao parecer supra 

referido, visto que, tal competência não está, por lei, cometida às Câmaras 

Municipais ( art.º 64º da mesma Lei). Independentemente da melhor 

clarificação do assunto, resulta que a algumas escolas foi criada uma 

situação problemática em matéria de financiamento para as despesas de 

comunicações que deve ser ultrapassada na salvaguarda do melhor 

funcionamento de instituições tão fulcrais para o nosso desenvolvimento. 

Finalmente, e no caso de a CCDRN vir a pronunciar-se no sentido de que 

esta competência é das Juntas de Freguesia, será apresentada a esta Câmara 

Municipal nova proposta, com vista à revogação da presente, nos termos 

do disposto nos artsº 142º e 144º do C.P.A (Código de Procedimento 

Administrativo). Assim, propõe-se que a Câmara, a bem da Educação, área 

que elegeu como fundamental em matéria de investimento assuma as 

despesas com comunicações oficiais dos estabelecimentos de educação 

pré-escolar e das escolas do 1º ciclo do ensino básico, através da atribuição 
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das verbas constantes da lista anexa, aos Agrupamentos de Escolas.” A 

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

livro de actas. 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 nas listas do Partido Social Democrata votando favoravelmente este 

ponto entendem tecer as seguintes considerações sobre a forma 

deselegante, desajustada e prepotente como o Partido Socialista tratou a 

questão do pagamento telefónico às escolas do 1º ciclo do ensino básico e 

ensino pré-escolar: 1 – O Partido Socialista não tem respeitado o excelente 

trabalho das Juntas de Freguesia, tendo recentemente, ao contrário do que 

sucedia, recusar-se a pagar as verbas para fornecimento de materiais de 

limpeza e expediente às Escolas EB1 e do Pré-Escolar do concelho de 

Guimarães, que hoje representam despesas muito grandes para o já 

depauperado orçamento daquelas autarquias; 2 - Os eleitos do Partido 

Socialista comunicaram às Juntas esse facto sem cuidar de lhes reforçar as 

verbas para fazer face a essa nova situação; 3 - Para compor o ramalhete da 

insensibilidade pelo labor das Juntas de Freguesia veio o Senhor Presidente 

da Câmara Municipal de Guimarães oficiar as juntas no sentido de serem 

elas a pagar as comunicações, através duma interpretação muito pessoal 

que apontava para estas despesas como “despesas de expediente”; 4 - Para 

cúmulo oficiou a Portugal Telecom para cobrar essas despesas às Juntas de 

Freguesia e, inacreditavelmente, a empresa fê-lo; 5- Desse modo, e 

ultrapassando um protocolo entre a Câmara Municipal de Guimarães e a 

empresa, esta, olhando aos seus interesses particulares, passou, desta vez, a 

cobrar a Assinatura Mensal, tendo as contas telefónicas disparado para 

valores 3 vezes maiores que os valores habitualmente cobrados; 6- Perante 

tal situação as Juntas protestaram de forma enérgica, que nós apoiámos, e 
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o Partido Socialista foi obrigado a recuar nesta atitude inqualificável e 

injusta; 7- É isso que hoje se vota: a reposição de uma situação que nunca 

deveria ser “atropelada” da forma que o foi e contra o interesse público.” - 

EDUCAÇÃO – ESCOLAS – PROTOCOLO PARA 

FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA EB1 DE 

FERMENTÕES – MOTELO – ANO LECTIVO 2003/2004 – 

Presente a seguinte informação dos Serviços de Educação: “Como é do 

conhecimento superior, em reunião de Câmara de 25 de Setembro de 

2003, foi aprovado um Protocolo com a casa do Povo de Fermentões para 

o fornecimento de refeições a 90 alunos que frequentam a EB1 de 

Fermentões – Motelo. De acordo com o ofício enviado pelo Agrupamento 

de Fermentões, foram recentemente transferidos para o estabelecimento 

de ensino acima mencionado um grupo de 9 alunos, em resultado da 

atribuição de habitações sociais da CASFIG. Dado que se trata de alunos 

carenciados, solicita-nos aquele Agrupamento a possibilidade de o 

Protocolo com a Casa do Povo de Fermentões ser alterado no sentido de 

incluir mais 9 alunos do escalão A, a beneficiar do serviço de refeições. 

Perante o exposto, propomos a alteração do Protocolo com a Casa do 

Povo de Fermentões para o fornecimento de refeições diárias a mais 9 

alunos. Mais informamos que o custo mensal previsível passaria de € 

1.752,30 (mil setecentos e cinquenta e dois euros e trinta cêntimos) para € 

2.045,34 (dois mil quarenta e cinco euros e trinta e quatro cêntimos).” Esta 

despesa está cabimentada na unidade orgânica 07.01. e na unidade 

económica 04.07.01. DELIBERADO APROVAR POR 

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

EDUCAÇÃO – ESCOLAS – ATRIBUIÇÃO DE VERBA PARA 

LIVROS E MATERIAL ESCOLAR – AGRUPAMENTO 

PROFESSOR ABEL SALAZAR – Presente a seguinte informação dos 
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Serviços de Educação: “No seguimento do despacho superiormente 

emitido com base na informação em anexo, propomos que ao 

Agrupamento Professor Abel Salazar seja transferida uma verba para 

Livros e Material Escolar no valor de € 17,50 (dezassete euros e cinquenta 

cêntimos), relativa a um aluno do escalão B recentemente transferido do 

concelho de Braga para a EB1 de Brito – Ribeira n.º 2.” Esta despesa está 

cabimentada na unidade orgânica 07.01. e na unidade económica 04.08.02. 

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

EDUCAÇÃO – ESCOLAS – CONCESSÃO DE TRANSPORTE 

ESCOLAR – Presente para ratificação o despacho do Presidente da 

Câmara, datado de 15 de Janeiro de 2004, que concedeu transporte em 

carreira pública ao aluno Manuel Agostinho da Silva Rodrigues e 

acompanhante, matriculado na EB 1 de Longos e a frequentar o Centro de 

Acompanhamento Terapêutico e Pedagógico de Guimarães, implicando à 

Autarquia um custo anual previsível no valor de € 84,60 (oitenta e quatro 

euros e sessenta cêntimos). 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 uma informação dos Serviços de Educação 

propondo a concessão de transporte escolar à aluna Cidalina Assunção 

Vaz Mendes que está a frequentar o Plano Integrado de 

Educação/Formação na EB 2,3 de Ponte e que, por motivos familiares, 

mudou de residência de Azurém para Tagilde, implicando à autarquia um 

custo mensal no valor de € 66,50 (sessenta e seis euros e cinquenta 

cêntimos). DELIBERADO APROVAR POR UNANIMIDADE. ------ 

EDUCAÇÃO – ESCOLAS – CONCESSÃO DE TRANSPORTE 

ESCOLAR – Presente para ratificação o despacho do Presidente da 
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Câmara, datado de 23 de Janeiro de 2003, que concedeu transporte escolar 

à aluna Vânia Rafaela Sousa Pinto, matriculada no 4.º ano da Escola Nossa 

Senhora da Conceição, implicando à Autarquia um custo anual previsível 

no valor de € 144,90 (cento e quarenta e quatro euros e noventa cêntimos). 

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

CULTURA – INCENTIVO ÀS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS 

DE RAIZ POPULAR E AO APOIO À FORMAÇÃO, CRIAÇÃO, 

PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO CULTURAL NAS DIFERENTES 

ÁREAS – Presente a seguinte proposta: “No seguimento da política 

definida pela Câmara Municipal de Guimarães no que concerne ao 

incentivo às manifestações culturais de raiz popular e ao apoio à formação, 

criação, produção e divulgação cultural nas diferentes áreas, propõe-se a 

atribuição de subsídios e o estabelecimento de protocolos de colaboração 

de acordo com as seguintes propostas em anexo: Festas de interesse 

concelhio e local - € 90.100,00 (noventa mil e cem euros); Bandas Musicais 

- € 10.000,00 (dez mil euros); Grupos Folclóricos - € 15.400,00 (quinze mil 

e quatrocentos euros); Grupos de Teatro Amador - € 6.400,00 (seis mil e 

quatrocentos euros); Grupos Corais Associativos - € 5.600,00 (cinco mil e 

seiscentos euros); Grupos de Música Tradicional - € 800,00 (oitocentos 

euros); Academia de Música Valentim Moreira de Sá - € 2.000,00 (dois mil 

euros); Escolas de Música - € 6.250,00 (seis mil duzentos e cinquenta 

euros). Total - € 136.550,00 (cento e trinta e seis mil quinhentos e 

cinquenta euros).” Esta despesa está cabimentada na unidade orgânica 

07.01. e na unidade económica 04.07.01. As referidas propostas dão-se 

aqui por reproduzidas e ficam arquivadas em pasta anexa ao livro de actas. 

DELIBERADO APROVAR POR UNANIMIDADE. Os Vereadores 

Alberto Oliveira e Carlos Vasconcelos não participaram na discussão 

e na votação da proposta. --------------------------------------------------------- 



G
U
IMA

S
A
E

R

CÂMARA MUNICIPAL DE GUIMARÃES 
ACTA Nº 3   Fls. __________ 
REUNIÃO ORDINÁRIA DE 5 DE FEVEREIRO DE 2004                                                                   
 

 

 

 

 
                  ___________________ 

 
                  ___________________ 

CULTURA – AGRUPAMENTO OLIVEIRA DO CASTELO - 

Presente um ofício do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Castelo 

dando conhecimento que, no âmbito das comemorações do 24 de Junho, 

irão organizar, através do seu Projecto “Aprender com Arte” um cortejo 

histórico. Assim, solicitam um apoio da Câmara Municipal no valor de € 

1.000,00 (mil euros) destinado a custear as despesas com a execução dos 

fatos que os alunos irão vestir no referido cortejo. DELIBERADO, POR 

UNANIMIDADE, DEFERIR O PEDIDO. Os Vereadores Rui Vítor 

Costa, Carlos Vasconcelos, Belmiro Jordão e Ana Vidal apresentaram a 

seguinte declaração de voto: Os Vereadores Rui Vítor Costa, Carlos 

Vasconcelos, Belmiro Jordão e Ana Vidal apresentaram a seguinte 

declaração de voto: “Os vereadores eleitos na lista do Partido Social 

Democrata votaram favoravelmente os pontos 20, 22 a 28 e 31 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 
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controlo interno para a atribuição de subsídios.” -------------------------------- 

SUBSÍDIOS AOS CLUBES DESPORTIVOS – ÉPOCA 2003 / 2004  

– Presente a seguinte proposta: “Na sequência do propósito assumido pela 

Câmara Municipal nos últimos anos de conceder apoios aos clubes e 

associações desportivas, principalmente os que apostam na formação de 

jovens, assentes em critérios de justiça, rigor e equidade, propõe-se a 

atribuição de Subsídios aos Clubes Desportivos do nosso Concelho para a 

época 2003 / 2004, de acordo com a seguinte tipologia e montantes: A. 

ESCOLAS DE FORMAÇÃO - Subsídio de € 5.000 (cinco mil euros), 

por cada modalidade. B. CLASSES JOVENS - Modalidades – Andebol, 

basquetebol, voleibol, futebol de 11, futebol de salão, hóquei em patins. 

Subsídios: competições de âmbito local – € 375 (trezentos e setenta e cinco 

euros); competições de âmbito regional – € 550 (quinhentos e cinquenta 

euros); competições de âmbito nacional – € 750 (setecentos e cinquenta 

euros). Excepções: nas modalidades de natação, ciclismo, desporto para 

deficientes, pesca desportiva, BTT, xadrez, ténis e pólo aquático, os clubes 

recebem um apoio de € 550 (quinhentos e cinquenta euros) por cada 

equipa em cada escalão ou 50 euros por cada atleta quando, num escalão, o 

número de atletas for inferior a nove. Atletismo - O Atletismo foi uma 

modalidade com grande expressão em Guimarães mas, nos últimos anos, 

tem-se registado um decréscimo no número de praticantes, e de eventos 

desportivos. Assim, pretende a Câmara Municipal de Guimarães criar 

vários incentivos a esta modalidade, de forma a que nos próximos anos 

surjam novos valores, que projectem Guimarães e contribuam para a 

diversificação da actividade desportiva no Concelho. A construção da Pista 

de Atletismo já constitui um importante contributo a médio prazo para 

relançar a modalidade nas suas mais variadas vertentes, pelo que se torna 

necessário reformular os apoios a esta modalidade, de forma a reverter a 
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actual tendência. Serão criados vários incentivos para os clubes, com 

destaque para o reforço do subsídio à actividade federada que verá 

aumentado para o dobro o montante atribuído na época transacta. A 

formação técnica para os vários agentes envolvidos na modalidade, será 

também uma realidade durante o corrente ano. As Disciplinas Técnicas do 

Atletismo que actualmente não têm qualquer expressão no universo 

desportivo Vimaranense, serão uma das prioridades a ter em conta nos 

próximos anos, podendo futuramente dispor de apoios diferenciados em 

relação ao Cross ou à Estrada. Na Tabela de Taxas da Câmara Municipal, 

no que se refere às Instalações Desportivas, foram criados vários 

incentivos para facilitar a acesso dos atletas à Pista de Atletismo, 

destacando a criação de uma Escola de Atletismo na Pista de Atletismo, 

que terá à disposição um Técnico ligado à modalidade, devendo os clubes 

desportivos ou os clubes Escola formalizarem a sua inscrição na Tempo 

Livre. Assim, neste sentido, propõe-se um subsídio de 100 euros por cada 

jovem atleta federado. C. SÉNIORES - Inatel (futebol e atletismo) e 

futebol feminino federado – subsídio de 300 euros. D. FUTEBOL 

POPULAR - Na sequência do estabelecido nos últimos anos, mantemos a 

atribuição de um subsídio geral à Associação de Futebol Popular de 

Guimarães, que o utilizará exclusivamente no pagamento das arbitragens 

dos jogos. O subsídio a atribuir será no valor de 25.000 euros, servindo 

para custear as arbitragens nos jogos dos campeonatos da 1ª e 2ª Divisão, 

Juniores, Taça Cidade Berço, Super Taça e troféus de final da época, 

conforme documento comprovativo da despesa enviado pela Associação 

de Futebol Popular de Guimarães. E. DESPORTOS INDIVIDUAIS - 

Títulos Desportivos - Os subsídios aos atletas naturais ou residentes no 

Concelho de Guimarães, com idade inferior a 25 anos, mediante prova 

documental de participação e conquista do feito, deverão ser atribuídos 
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aos Clubes que representam, ficando escalonados da seguinte forma: - 

Título Regional – 250 euros - - Título Nacional – 500 Euros - Título 

Internacional – 750 Euros. F. ACTIVIDADE ESPECÍFICA - No 

âmbito da actividade especifica, pretende-se apoiar a diversificação de 

modalidades e a afirmação dos Clubes do Concelho nos primeiros 

patamares das principais competições nacionais. Para além do futebol, o 

andebol, o voleibol, o basquetebol e a natação são, indiscutivelmente, 

grandes modalidades nacionais onde a afirmação da Cidade é importante, e 

onde a nossa presença representa uma mais valia desportiva marcante. O 

Desportivo Francisco de Holanda no andebol, o Basket Clube de 

Guimarães no basquetebol, o Vitória Sport Clube no voleibol e natação, a 

Casa do Povo de Fermentões no Andebol, Voleibol e Atletismo, e a 

Associação Recreativa e Desportiva Gémeos Castro no Atletismo, estão a 

disputar na presente época os principais Campeonatos Nacionais destas 

modalidades, e em alguns casos poderão participar nas provas europeias 

em representação do nosso País. Na concretização da política desportiva, 

atrás enunciada, proponho: Que a Câmara Municipal conceda subsídios 

extraordinários aos seguintes clubes: Desportivo Francisco de Holanda, 

Basket Clube de Guimarâes, Vitória Sport Clube (Secção de Voleibol), 

Associação Recreativa e Desportiva Gémeos Castro, Vitória Sport Clube 

(Secção de Natação) e Casa do Povo de Fermentões no valor de 25.000 

euros cada, como forma de apoio às suas participações nessas 

competições. GENÉRICO - O pagamento dos subsídios será processado 

após requerimento dos clubes ou atletas interessados, que deverão fazer 

prova da sua participação nas modalidades, campeonatos ou competições 

respectivos, bem como do número de atletas inscritos por cada escalão, 

através de declaração confirmativa emanada das respectivas associações ou 

federações. Projecções realizadas a partir dos anos anteriores permitem 
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concluir que a aprovação da presente proposta significará a atribuição de 

um montante total que rondará os 250.000 euros. Em anexo, junta-se 

grelha relativa às várias modalidades de subsídio a atribuir.” Esta despesa 

está cabimentada na unidade orgânica 07.01. e na unidade económica 

04.07.01. A grelha relativa às várias modalidades de subsídio a atribuir dá-

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

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

SUBSÍDIOS – CENTRO SOCIAL DA PARÓQUIA DE 

POLVOREIRA – MOBILIÁRIO PARA SALA DE JARDIM DE 

INFÂNCIA – Presente um ofício do Centro Social da Paróquia de 

Polvoreira dando conhecimento que, devido ao elevado número de 

crianças a frequentar aquele Centro no ensino pré-escolar, solicitaram à 

Segurança Social apoio para a abertura de uma sala de Jardim-de-infância, 

pedido esse que foi deferido. Neste momento, encontram-se em fase de 

conclusão das obras, necessitando de ajuda para a aquisição de mobiliário. 

Assim, solicitam o seguinte apoio à Câmara Municipal: mobiliário para a 

sala, material didáctico; mobiliário de refeitório e parque infantil. Os 

Serviços de Educação informam que o equipamento solicitado pela 

Instituição para apetrechamento de uma sala de jardim-de-infância tem um 

custo previsível no valor de € 33.000,00 (trinta e três mil euros), assim 

discriminado: mobiliário - € 4.500,00 (quatro mil e quinhentos euros); 

material didáctico - € 4.000,00 (quatro mil euros); parque infantil - € 

24.500,00 (vinte e quatro mil e quinhentos euros). Propõe-se a concessão 

de um apoio de 50% do valor total referido. Esta despesa está cabimentada 

na unidade orgânica 07.01. e na unidade económica 08.07.01. 

DELIBERADO APROVAR POR UNANIMIDADE. Os Vereadores 

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

apresentaram a seguinte declaração de voto: Os Vereadores Rui Vítor 
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Costa, Carlos Vasconcelos, Belmiro Jordão e Ana Vidal apresentaram a 

seguinte declaração de voto: Os Vereadores Rui Vítor Costa, Carlos 

Vasconcelos, Belmiro Jordão e Ana Vidal apresentaram a seguinte 

declaração de voto: “Os vereadores eleitos na lista do Partido Social 

Democrata votaram favoravelmente os pontos 20, 22 a 28 e 31 da agenda 

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

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

vereadores eleitos nas listas do Partido Social Democrata lamentam 

a ausência de mecanismos de atribuição rigorosa e transparente de 

subsídios e de apoios por parte da Câmara Municipal de Guimarães, 

tal como foi por nós proposto em reunião da Câmara Municipal de 

Guimarães de 14 de Fevereiro de 2002 (nomeadamente com a criação de 

programas específicos de apoio a iniciativas das associações e instituições e 

a criação de uma comissão consultiva de avaliação das referidas 

candidaturas composta, nomeadamente, por cidadãos com reconhecida 

idoneidade e competência nesta área) e chumbado pelos vereadores eleitos 

nas lista do Partido Socialista, apesar do Sr. Presidente da Câmara 

Municipal de Guimarães ter reconhecido a necessidade de alterar as regras 

de atribuição de subsídios e apesar do relatório de auditoria do Tribunal de 

Contas nº6/2003 ter considerado como “pouco fiável”o sistema de 

controlo interno para a atribuição de subsídios.” -------------------------------- 

SUBSÍDIOS – SOCIEDADE MARTINS SARMENTO – MUSEU 

DA CULTURA CASTREJA, RECUPERAÇÃO DA CITÂNIA DE 

BRITEIROS E CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA CASA DE 

ACOLHIMENTO E APOIO - Presente um ofício da Sociedade Martins 

Sarmento dando conhecimento da sua candidatura aos Fundos 

Comunitários a fim de poder concretizar a instalação do Museu da Cultura 

Castreja, terminar a recuperação da Citânia de Briteiros e construir uma 
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nova Casa de Acolhimento e Apoio. Os dois primeiros objectivos já se 

encontram concluídos, estando já iniciados os trabalhos da Casa de 

Acolhimento e Apoio, cuja inauguração está prevista para Setembro 

próximo. O valor total das obras ascende a € 1.632.726,83 (um milhão 

seiscentos e trinta e dois mil setecentos e vinte e seis euros e oitenta e três 

cêntimos), dos quais a Sociedade Martins Sarmento é responsável por 

25%, ou seja, € 408.181,71 (quatrocentos e oito mil cento e oitenta e um 

euros e setenta e um cêntimos), sendo que, neste momento já estão pagos 

€ 328.183,44 (trezentos e vinte e oito mil cento e oitenta e três euros e 

quarenta e quatro cêntimos). Assim, solicitam o apoio possível por parte 

da Câmara Municipal de Guimarães. Propõe-se a concessão de um apoio 

no valor de € 25.000,00 (vinte e cinco mil euros), a pagar durante o ano de 

2004. DELIBERADO APROVAR POR UNANIMIDADE. Os 

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

Vidal apresentaram a seguinte declaração de voto: Os Vereadores Rui 

Vítor Costa, Carlos Vasconcelos, Belmiro Jordão e Ana Vidal 

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

lista do Partido Social Democrata votaram favoravelmente os pontos 20, 

22 a 28 e 31 da agenda desta reunião, na medida em que os dados 

disponíveis apontam para uma apreciação favorável dessas matérias. Não 

obstante o sentido de voto, os vereadores eleitos nas listas do Partido 

Social Democrata lamentam a ausência de mecanismos de 

atribuição rigorosa e transparente de subsídios e de apoios por parte 

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

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

(nomeadamente com a criação de programas específicos de apoio a 

iniciativas das associações e instituições e a criação de uma comissão 

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

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

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

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

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

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

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

SUBSÍDIOS – UNAGUI – COOPERATIVA SOCIAL E 

CULTURAL DE GUIMARÃES, CRL (UNIVERSIDADE DO 

AUTODIDACTA E DA TERCEIRA IDADE) – SUBSÍDIO PARA 

AS ACTIVIDADES DE 2004 – Presente um ofício da UNAGUI 

solicitando apoio para as realizações culturais que tencionam levar a cabo 

no presente ano, nomeadamente a Semana Aberta, a decorrer no próximo 

mês de Junho. Propõe-se a concessão de um apoio no valor de € 500,00 

(quinhentos euros). Esta despesa está cabimentada na unidade orgânica 

07.01. e na unidade económica 04.07.01. DELIBERADO APROVAR 

POR UNANIMIDADE. Os Vereadores Rui Vítor Costa, Carlos 

Vasconcelos, Belmiro Jordão e Ana Vidal apresentaram a seguinte 

declaração de voto: Os Vereadores Rui Vítor Costa, Carlos Vasconcelos, 

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

“Os vereadores eleitos na lista do Partido Social Democrata votaram 

favoravelmente os pontos 20, 22 a 28 e 31 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 
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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 – CASA DO POVO DE BRITEIROS – ATRIBUIÇÃO 

DE SUBSÍDIO – Presente um ofício da Casa do Povo de Briteiros dando 

conhecimento da construção de instalações polivalentes para apoio da 

população de Briteiros S. Salvador nas áreas cultural e social. Com o apoio 

do Governo e desta Câmara Municipal foi já possível à Casa do Povo de 

Briteiros a construção e equipamento do Centro Cultural, composto de 

salão para convívios, reuniões e acções culturais, bem como de duas salas 

para o Grupo Folclórico e outras onde funciona o ATL, frequentado por 

98 crianças. No entanto, e apesar de todos os apoios concedidos, a Casa 

do Povo de Briteiros S. Salvador teve de recorrer a empréstimos e créditos 

dos fornecedores, no valor de mais de € 75.000,00 (setenta e cinco mil 

euros). Para além destas valências têm, ainda, dois projectos preparados 

para criação de uma creche para 35 crianças e um Centro de Dia para 20 

idosos com quartos de acolhimento temporário, tendo o projecto de 

creche sido candidatado a apoio comunitário em Dezembro passado. 

Assim, solicitam um apoio da Câmara Municipal de Guimarães no valor de 

€ 25.000 (vinte e cinco mil euros) destinado às instalações e equipamento 

das valências que estão em funcionamento, bem como para os novos 
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projectos que têm em mãos. Propõe-se a concessão de um apoio no valor 

de € 25.000 (vinte e cinco mil euros) a pagar após verificação do 

funcionamento dos vários serviços sociais por parte da Divisão de Acção 

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

unidade económica 08.07.01. DELIBERADO APROVAR POR 

UNANIMIDADE. Os Vereadores Rui Vítor Costa, Carlos Vasconcelos, 

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

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

Ana Vidal apresentaram a seguinte declaração de voto: “Os vereadores 

eleitos na lista do Partido Social Democrata votaram favoravelmente os 

pontos 20, 22 a 28 e 31 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  –  ESTABELECIMENTO PRISIONAL REGIONAL 
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DE GUIMARÃES – Presente um ofício do Estabelecimento Prisional 

Regional de Guimarães dando conhecimento que o ensino, naquele 

Estabelecimento Prisional, tem vindo progressivamente a alargar o âmbito 

da sua intervenção, permitindo uma maior e mais diversificada oferta a 

todos os reclusos que pretendam iniciar ou prosseguir estudos. No ano 

lectivo em curso, deram início ao 3.º Ciclo do Ensino Recorrente criando 

mais um espaço onde se pode, de forma empenhada, enriquecer a vida dos 

que, por motivos “menos felizes” estão detidos no referido 

Estabelecimento Prisional. Assim, e de acordo com as exigências 

programáticas, solicitam a oferta de material escolar. Considerando a 

estreita colaboração entre a Câmara Municipal de Guimarães e o 

Estabelecimento Prisional a vários níveis, considerando também que o 

apoio solicitado se destina à aquisição de material didáctico para as 

actividades lectivas ministradas aos reclusos, no sentido de lhes 

proporcionar as melhores condições para o seu enriquecimento pessoal, na 

área da educação, propõe-se a atribuição de um subsídio de € 150,00 

(cento e cinquenta euros). Esta despesa está cabimentada na unidade 

orgânica 07.01. e na unidade económica 08.07.01. DELIBERADO 

APROVAR POR UNANIMIDADE. Os Vereadores Rui Vítor Costa, 

Carlos Vasconcelos, Belmiro Jordão e Ana Vidal apresentaram a seguinte 

declaração de voto: Os Vereadores Rui Vítor Costa, Carlos Vasconcelos, 

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

“Os vereadores eleitos na lista do Partido Social Democrata votaram 

favoravelmente os pontos 20, 22 a 28 e 31 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 
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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 – ASSOCIAÇÃO DE DADORES BENÉVOLOS DE 

SANGUE DE GUIMARÃES – Presente um ofício da Associação de 

Dadores Benévolos de Sangue de Guimarães solicitando apoio da Câmara 

Municipal para a aquisição de material informático usado (um 

computador) destinado à recolha de sangue, no valor de € 210.80,00 

(duzentos e dez euros e oitenta cêntimos). Propõe-se a concessão de um 

apoio no valor de e 120,00 (cento e vinte euros). Esta despesa está 

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

DELIBERADO APROVAR POR UNANIMIDADE. Os Vereadores 

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

apresentaram a seguinte declaração de voto: Os Vereadores Rui Vítor 

Costa, Carlos Vasconcelos, Belmiro Jordão e Ana Vidal apresentaram a 

seguinte declaração de voto: “Os vereadores eleitos na lista do Partido 

Social Democrata votaram favoravelmente os pontos 20, 22 a 28 e 31 da 

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

para uma apreciação favorável dessas matérias. Não obstante o sentido de 
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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 – UNIÃO DESPORTIVA DE AIRÃO – Presente a 

seguinte proposta: “A União Desportiva de Airão, colectividade com sede 

em Airão Santa Maria, concluiu, recentemente, o processo de registo do 

seu Campo de Jogos como sua propriedade, o que permitiu licenciar todo 

um conjunto de beneficiações que pode então iniciar e estão em conclusão 

de execução. A anterior situação de não proprietário não permitiu a esta 

colectividade beneficiar de apoios municipais significativos para a 

edificação das suas estruturas desportivas, como sucedeu com outros 

clubes com a mesma inserção social e prática desportiva de formação. 

Nestes termos, mesmo considerando a diferente situação do Orçamento 

municipal que não permite uma política alargada de apoios às obras de raiz 

das Associações desportivas, como era prática em anos anteriores, 

proponho, a título excepcional, a concessão de um subsídio de € 10.000,00 
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(dez mil euros) à União Desportiva de Airão, como apoio às obras 

realizadas no seu Campo de Jogos, a pagar mediante autos de medição das 

mesmas.” DELIBERADO APROVAR POR UNANIMIDADE. Os 

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

Vidal apresentaram a seguinte declaração de voto: Os Vereadores Rui 

Vítor Costa, Carlos Vasconcelos, Belmiro Jordão e Ana Vidal 

apresentaram a seguinte declaração de voto: Os Vereadores Rui Vítor 

Costa, Carlos Vasconcelos, Belmiro Jordão e Ana Vidal apresentaram a 

seguinte declaração de voto: “Os vereadores eleitos na lista do Partido 

Social Democrata votaram favoravelmente os pontos 20, 22 a 28 e 31 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 – CLUBE RECREATIVO DE CANDOSO – Presente a 
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seguinte proposta: “Solicita o Clube Recreativo de Candoso, sedeado em 

Candoso S. Martinho, que a Câmara Municipal assuma a despesa 

relacionada com o aumento do diâmetro do ramal de abastecimento de 

água do respectivo pavilhão desportivo, intervenção justificada pela 

instalação de um novo sistema de aquecimento de água, servindo os 

balneários, e que necessita de um maior débito, de forma a satisfazer o 

grande número de utentes, incluindo crianças, que frequentam o referido 

equipamento. De acordo com documento da Vimágua, EIM, o custo da 

intervenção ascende a € 209,87 (duzentos e nove euros e oitenta e sete 

cêntimos). Assim, atendendo ao custo e aos objectivos da intervenção, 

proponho que a Câmara aceda ao pedido formulado, assumindo 

directamente aquela despesa. 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 nas listas do Partido Socialista 

Democrata votaram favoravelmente este ponto da ordem de trabalhos 

apesar de continuarem a acreditar que as questões relativas à água e 

saneamento no concelho de Guimarães deveriam ser analisadas de uma 

forma integrada e não casuística como é feita. Até nas comparticipações 

relativas a aumento do diâmetro do ramal isto se verifica…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 – FEDERAÇÃO DE KARATÉ E DESPORTOS DE 

COMBATE DE PORTUGAL – CAMPEONATO REGIONAL DE 
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KARATÉ – LIGHT CONTACT - UTILIZAÇÃO DO PAVILHÃO 

AURORA CUNHA - Presente um ofício da Federação de Karaté e 

Desportos de Combate de Portugal dando conhecimento da realização, no 

próximo dia 3 de Abril, na cidade de Guimarães, da primeira prova oficial 

inserida no calendário de actividades da época desportiva que decorre, o 

Campeonato Regional de Karaté Light Contact, no escalão júnior (15/16 

anos) – classe A e classe C. Esta competição contará com a participação 

dos alunos da academia da freguesia de Vermil, alguns dos quais titulares 

da época desportiva anterior. Assim, solicitam a cedência do Pavilhão 

Aurora Cunha, no próximo dia 3 de Abril, das 14:00 h até às 24:00 h. 

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

SUBSÍDIOS - MOTOR CLUBE DE GUIMARÃES - 

ORGANIZAÇÃO DE UMA ETAPA DO MUNDIAL DE 

ENDURO – Presente a seguinte proposta: “Através de ofício dirigido ao 

Presidente da Câmara Municipal, informa-nos o Motor Clube de 

Guimarães que foi nomeado pela Federação Internacional de 

Motociclismo para acolher e organizar uma etapa do Campeonato do 

Mundo de Enduro 2004, a realizar no próximo mês de Março. Tratando-se 

de uma prova mundial envolvendo competidores profissionais, deve-se, 

desde logo, registar com satisfação a capacidade que a Associação de 

Guimarães vem demonstrando, que, certamente, esteve na base do sucesso 

da pretensão de trazer para o nosso Concelho uma iniciativa que 

movimenta, entre concorrentes, equipas de apoio, jornalistas e 

espectadores, alguns milhares de pessoas. A prova contará com 100 a 125 

pilotos, na sua maioria italianos, dinamarqueses, franceses, suecos e 

finlandeses, estimando-se que cada piloto seja acompanhado por uma 

equipa nunca inferior a 5 elementos, pelo que, se considerarmos 

igualmente a comunicação social e o público, é muito provável que esta 
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realização esgote a capacidade hoteleira de Guimarães. Em termos de 

cobertura, estão já contratados “directos” com a RTP e reportagens com a 

Eurosport e vários outros canais nacionais europeus. A etapa a realizar em 

Guimarães terá o seu centro organizativo e logístico no exterior e no 

interior do Pavilhão Multiusos, onde a organização se propõe igualmente 

promover a EXPO Enduro, com entrada livre, e espaço disponível para 

instalação de stand promocional da Zona de Turismo de Guimarães. Em 

resumo, para além do manifesto interesse desportivo, importa destacar a 

importância deste acontecimento para a economia e a promoção de 

Guimarães, motivo pelo qual entendemos ser de prestar à entidade 

organizativa que, recorde-se, é uma associação sem fins lucrativos, um 

apoio técnico, logístico e financeiro que contribua de forma substantiva 

para o sucesso da prova. Nesta conformidade, proponho que a Câmara 

Municipal disponibilize os seguintes apoios: - Cedência de dois outdoors; - 

Oferta de prospectos turísticos e brindes para 250 pessoas; - Instalação de 

5 pontos de electricidade no Parque do Multiusos (Padock); - Instalação de 

3 pontos de água no Parque do Multiusos (Padock); - Cedência de 100 

grades; - Cedência de 30 vasos; - Cedência e preparação de um terreno, 

anexo à Pista de Atletismo, para treinos e realização de uma “Especial 

Cronometrada”; - Pequenos arranjos nos sanitários do Comp. Desportivo 

de Souto Sta. Maria; - Oferta de 24 Troféus da Cidade; - Subsídio de € 

5.000 (cinco mil euros).” Esta despesa está cabimentada na unidade 

orgânica 07.01. e na unidade económica 04.07.01. DELIBERADO 

APROVAR POR UNANIMIDADE. Os Vereadores Rui Vítor Costa, 

Carlos Vasconcelos, Belmiro Jordão e Ana Vidal apresentaram a seguinte 

declaração de voto: “Os vereadores eleitos na lista do Partido Social 

Democrata votaram favoravelmente os pontos 20, 22 a 28 e 31 da agenda 

desta reunião, na medida em que os dados disponíveis apontam para uma 
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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 – IRMANDADE DE S. TORCATO – FEIRA 

FRANCA DOS 27 – Presente um ofício da Irmandade de S. Torcato 

dando conhecimento da realização, no próximo dia 27 de Fevereiro, da 

secular e bem conhecida Feira Franca dos 27. Assim, solicitam o apoio 

possível da Câmara Municipal. DELIBERADO, POR 

UNANIMIDADE, AUTORIZAR A REALIZAÇÃO DA FEIRA 

FRANCA. ------------------------------------------------------------------------------ 

SUBSÍDIOS – FESTAS DE NOSSA SENHORA DA BOA MORTE 

– FREGUESIA DE BRITEIROS S. SALVADOR – Presente um ofício 

da Comissão de Festas de Nossa Senhora da Boa Morte, freguesia de 

Briteiros S. Salvador, solicitando autorização para ligação à rede de 

iluminação pública das ornamentações das referidas Festas, a realizar entre 

os dias 18 e 29 de Março de 2004, com a colocação de 2 quadros de 3x40 
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amperes e de 1 quadro de 3x60 amperes. DELIBERADO APROVAR 

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

SUBSÍDIOS – FESTAS DE S. JOÃO – FREGUESIA DE PONTE – 

Presente um pedido da Comissão de Festas de S. João, freguesia de Ponte, 

solicitando autorização para ligação à rede de iluminação pública das 

ornamentações da referida Festas, a realizar entre os próximos dias 20 e 24 

de Junho, com a colocação de 3 quadros de 3x60 amperes. 

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

SUBSÍDIOS – FESTAS EM HONRA DE S. BRÁS – FREGUESIA 

DE SELHO S. JORGE – Presente para ratificação o despacho do 

Presidente da Câmara, datado de 19 de Janeiro de 2004, que autorizou a 

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

Honra de S. Brás, freguesia de Selho S. Jorge, entre os próximos dias 7 e 8 

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

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

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU POR UNANIMIDADE 

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

PELAS 10:55 HORAS O PRESIDENTE DA CÂMARA DEU POR 

ENCERRADA A REUNIÃO, DE QUE, PARA CONSTAR, SE 

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

 

 

 

 

 

 

 

 


