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ACTA 

Aos vinte e quatro dias do mês de Fevereiro do ano de dois mil e cinco, no 

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

Excelentíssimos Senhores: Presidente da Câmara – António Magalhães da 

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

Salgado, Armindo José Ferreira da Costa e Silva, Alberto Teixeira de 

Oliveira, Rui Vítor Poeiras Lobo da Costa, Carlos Manuel Amaral 

Vasconcelos, Belmiro Jordão, Ana Gonçalves da Silva Vidal e António 

José Salgado Almeida. ---------------------------------------------------------------- 

Não compareceu a Vereadora Francisca Maria da Costa Abreu, cuja falta 

foi considerada justificada. ----------------------------------------------------------- 

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

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

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

1 – Vereador Rui Vítor Costa – a) – Mencionou, com pesar, o súbito e 

inesperado desaparecimento do Sr. José Ferreira, Presidente da Junta de 

Freguesia de S. Sebastião, que faleceu na noite passada; b) – Disse ser 

fundamental que, de acordo com o Decreto-Lei n.º 206/2004, de 19 de 

Agosto, o Hospital Nossa Senhora da Oliveira venha a ser considerado 

“hospital com ensino universitário”, pelo que as forças cívicas e políticas 

desta cidade e concelho devem estar cientes da importância desse mesmo 

reconhecimento e empenhar-se seriamente nesse desiderato. Concluiu, 

referindo que a importância de se classificar o Hospital Nossa Senhora da 

Oliveira com ensino universitário tinha implicações importantes, tanto 

para a instituição como para a cidade, permitindo a fixação de quadros 

médicos de qualidade no Hospital e em Guimarães, reconhecimento das 

carreiras médicas, financiamentos adicionais ao nível do equipamento e ao 

nível do corpo médico e qualidade dos serviços prestados; 2 – Vereador 



 

 

 
 

ACTA Nº 4   Fls. __________ 
REUNIÃO ORDINÁRIA DE 24 DE FEVEREIRO DE 2005 
 

 

 

 

 

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

aos investimentos na área da Educação na freguesia de Urgezes; 3 – 

Vereador António Salgado Almeida – a) – Alertou para a situação do 

Munícipe José Machado, residente na freguesia de Ronfe, que, desde 1999, 

se depara com uma situação de descarga de águas pluviais e residuais no 

seu terreno, que se terá agravado com a pavimentação de um acesso 

alegadamente privado; b) – Alertou para a existência de ramagem 

espalhada em matas do concelho, após o abate de árvores, o que pode 

provocar situações de incêndio; 4 – Vereador Alberto Oliveira – a) – 

Relativamente à situação do Munícipe José Machado, na freguesia de 

Ronfe, esclareceu que o que tinha sido pavimentado era uma servidão de 

acesso e que a situação em causa resultava de um conflito entre vizinhos, 

provocada pela queda de um muro, cuja resolução é da competência dos 

Tribunais; 5 - Presidente da Câmara – Sobre as intervenções feitas, 

esclareceu: a) – Quanto aos investimentos em Educação na freguesia de 

Urgezes disse que não poderia, de imediato, prestar tal informação, visto 

não estar munido, nesta reunião, dos respectivos elementos; b) – Sobre a 

questão do ensino universitário no Hospital Nossa Senhora da Oliveira 

disse que tem acompanhado o processo, acrescentando que a Câmara 

Municipal de Guimarães estava disponível para colaborar, se necessário. --- 

--------------------------------- DELIBERAÇÃO ---------------------------------- 

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

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

VOTO DE PESAR PELO FALECIMENTO DE JOSÉ FERREIRA 

– Presente a seguinte proposta: “A Câmara Municipal de Guimarães 

manifesta o seu mais profundo pesar pela morte de José Ferreira, 

Presidente da Junta de Freguesia de S. Sebastião. Estamos certos que 

podemos e devemos associar a este sentimento todo um Concelho que lhe 
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será para sempre reconhecido pelos serviços prestados como Presidente da 

Junta de Freguesia de S. Sebastião, desde 1990. Efectivamente, José 

Ferreira soube merecer a confiança dos seus concidadãos que, de forma 

consecutiva, o elegeram democraticamente para liderar os destinos da sua 

Freguesia, em reconhecimento da conduta de dedicação, empenho e 

sentido institucional com que os representou, quer enquanto Presidente da 

Junta, quer na Câmara e Assembleia Municipais de Guimarães. Deste 

modo, enquanto titulares de cargos públicos, cumpre-nos prestar 

homenagem a José Ferreira pelo inestimável contributo para o reforço e 

dignificação da democracia e da política que o seu exemplo de serviço 

público construiu. O seu desaparecimento deixa o Município de 

Guimarães mais pobre, e o seu percurso público constitui certamente um 

exemplo para todos aqueles que, nas Autarquias Locais, escolherem a 

actividade política como forma de intervenção. Nesta hora de 

consternação, a Câmara Municipal de Guimarães endereça sentidas 

condolências aos Órgãos representativos da Freguesia de S. Sebastião e, 

muito especialmente, à Família enlutada”. DELIBERADO APROVAR 

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

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

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

informação: “Processo de Inquérito relativo ao Estádio D. Afonso 

Henriques – Tenho a informar a Câmara Municipal que me foi deduzida 

acusação no âmbito do Inquérito acima referenciado. Na sequência do 

aconselhamento jurídico que me foi transmitido pelo Advogado 

constituído neste processo, foi requerida abertura de instrução. Tal como 

afirmei nas restantes ocasiões em que fui constituído arguido na qualidade 

de Presidente desta Câmara Municipal, e posteriormente ilibado, volto 

agora a afirmar que aguardarei, serenamente, o desenvolvimento do 
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processo e manterei silêncio sobre esta questão, enquanto a mesma se 

mantiver na esfera judicial.”; 2 – Da seguinte informação do 

Departamento de Serviços Urbanos e Ambiente: “Financiamento de 

acções no domínio da Segurança Rodoviária – Iluminação de 

passagens de peões na Cidade de Guimarães – Ma sequência da 

candidatura de iluminação de passagem de peões na Cidade de Guimarães, 

abrangendo as freguesias de Urgezes, Creixomil, S. Paio, Azurém, Oliveira 

do Castelo e Mesão Frio, foi efectuada, no passado dia 21 do corrente mês, 

a ligação das respectivas luminárias à rede pública. Esta medida visa: 

incrementar a segurança da circulação pedonal pelo contraste positivo dos 

peões relativamente ao fundo; constituir zonas especialmente iluminadas e 

diferenciadas da restante iluminação pública; criar elementos dissuasores 

nas vias que garantem a ligação do centro urbano aos vários nós da circular 

urbana.”; 3 - Da seguinte informação do Departamento de Serviços 

Urbanos e Ambiente: “Financiamento de acções no domínio da 

Segurança Rodoviária – Na sequência da candidatura mencionada em 

epígrafe informamos que foi colocado em funcionamento, no passado dia 

18 do corrente mês, o sistema semafórico de detecção dos excessos de 

velocidade praticados pelos veículos que transitam na Variante das Taipas, 

freguesia de Caldelas, associado à regulação do acesso pelas vias 

secundárias e protecção à travessia de peões.”; 4 – Do ofício da CP – 

Porto remetendo informação sobre a procura de serviço ferroviário nos 

apeadeiros de Cuca, Pereirinhas e Nespereira; 5 – Da informação da Zona 

de Turismo de Guimarães relativa aos resultados estatísticos do ano 2004; 

6 – Do Despacho n.º 1801/2005 do Secretário de Estado Adjunto e da 

Administração Educativa, José Manuel de Albuquerque Portocarrero 

Canavarro, publicado na II Série do Diário da República em 26 de Janeiro 

de 2005, e que determina que a Escola Secundária com 3.º Ciclo do Ensino 
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Básico da Veiga, Azurém, passe a denominar-se Escola Secundária com 3.º 

Ciclo do Ensino Básico Santos Simões; 7 – Da publicação, na Revista 

“Pública” de 20 de Fevereiro de 2005, de um artigo sobre o Cemitério 

Municipal de Monchique; 8 – Pediu aos representantes dos Partidos 

Políticos que, até ao final do mês, retirassem a propaganda política 

colocada no concelho, acrescentando que, no início do próximo mês, a 

Câmara Municipal de Guimarães procederá à recolha daquilo que não tiver 

sido retirado; 9 – Do despacho do Presidente da Câmara, datado de 17 de 

Fevereiro de 2005, que concordou com a seguinte informação do Director 

do Departamento de Serviços Urbanos e Ambiente, Arquitecto Miguel 

Frazão: “Monumento à Liberdade e à Paz – Homenagem aos Mortos 

na Guerra Colonial – Em 26 de Maio de 2004 foi constituída uma 

Comissão para preparar uma homenagem aos militares, naturais de 

Guimarães, que perderam a vida em combate nas antigas Províncias 

Ultramarinas, constituída pelo Sr. Presidente, pelos antigos combatentes 

Srs. Júlio Mendes, Arnaldo Lima Ribeiro, João Ribeiro António, Manuel 

das Neves Antunes, José Alberto Freitas Soares e por mim próprio, cujo 

ponto alto consistirá na construção de um monumento alusivo à liberdade 

e à paz. Era, portanto, necessário escolher um local e um escultor para o 

monumento, tendo sido consensual que o primeiro seria junto à Estação 

de Caminhos-de-ferro, pela simbologia que envolve, já que, “foi, para 

alguns, o último local que pisaram quando deixaram Guimarães”. De igual 

modo, a escolha do escultor, depois de ouvida a opinião da Sr.ª Vereadora 

do Pelouro da Cultura, Dr.ª Francisca Abreu, bem assim com de 

especialistas na matéria, recaiu consensualmente em Paulo Neves, autor 

reconhecido, de vasto curriculum, com obras e, espaços públicos de 

inúmeros concelhos do país e até no estrangeiro, figurativas e com forte 

carga simbólica, absolutamente adequadas ao fim em vista. Note-se que 
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outros autores da mesma craveira, cuja obra conhecemos e reconhecemos 

como eventualmente passível de se enquadrar nesta encomenda, têm já 

obra feita em Guimarães, como é o caso, entre outros, de José de 

Guimarães, João Cutileiro, Francisco Simões, Clara Meneres ou Irene 

Vilar, pelo que se perderia originalidade e novidade na escolha. Assim, 

contactado o escultor Paulo Neves, prontificou-se a fazer uma maqueta, 

que já entregou e que mereceu a aprovação e o aplauso da Comissão, do 

sector da cultura, dos peritos consultados e da generalidade das pessoas 

que a têm visto, por se enquadrar perfeitamente, quer no espírito da 

homenagem que se pretende fazer, quer no local a que se destina. 

Grosseiramente, poderemos dizer que a escultura é em forma de obelisco 

em mármore de Estremoz, com cerca de um metro de largura por seis de 

altura, representando a metade inferior a torre de menagem do Castelo e, 

portanto, Guimarães, e a parte superior um anjo, da liberdade, da paz. Na 

base serão inscritos nomes próprios, de forma aleatória mas representativa 

de quem chega e de quem parte. O custo previsto, sem o transporte e a 

colocação, que ficarão a cargo dos serviços do Município, é de 

aproximadamente €27.500,00 (vinte e sete mil e quinhentos euros), o que é 

sensivelmente inferior aos preços normalmente praticados no mercado. 

Assim, proponho que, ao abrigo do n.º 1, alínea d) do art.º 86 do Decreto-

Lei 197/99, a execução do Monumento à Liberdade e à Paz seja 

adjudicada ao Escultor Paulo Neves, pelo valor de €27.500,00 (vinte e sete 

mil e quinhentos euros); 10 – De uma carta remetida a Sua Excelência o 

Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Administração Interna, Dr. 

Paulo Pereira Coelho, lamentando que não tivesse sido aberto concurso 

para a construção do novo Quartel da Guarda Nacional Republicana na 

Vila de Lordelo, infra-estrutura que já integrou durante vários anos as 

dotações dos Planos de Investimentos da Administração Central 
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(PIDDAC) e que é extremamente necessária para a criação de condições 

para a acção daquela força de segurança na referida Vila; 11 – Do ofício da 

Associação Portuguesa da Imprensa Regional dando conhecimento que, na 

sequência da realização do seu Congresso na Cidade Berço do Brasil, São 

Vicente, se projectou a geminação das Cidades-Berço dos dois Países 

Irmãos (S. Vicente e Guimarães). --------------------------------------------------- 

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

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

1 – Da seguinte informação do Vereador Domingos Bragança: “Reposição 

do talude existente na envolvente da Capela do Espírito Santo, sito no 

lugar da Rechã, freguesia de Sande S. Lourenço – Proc. 22/96 - Conforme 

oportunamente se informou cerca de 95% das obras ilegais referentes ao 

processo acima identificado, haviam já sido demolidas pela própria Câmara 

Municipal. Subsistia apenas uma pequena demolição de um acesso que 

desembocava no largo da Capela do Espírito Santo e a reposição do 

terreno particular, que confronta com aquele largo, em talude e respectiva 

arborização. Os trabalhos em falta destinavam-se a repor a situação 

existente e a requalificar o local, contudo, pretendeu-se transmitir a ideia 

que havia ali obras ilegais e que a Câmara não agia. Indiferente às diversas 

tentativas de mediatização deste processo, a Câmara Municipal manteve-se 

firme no seu objectivo de repor a legalidade, objectivo esse que aliás havia 

sido fixado em comunhão de interesses com o IPAA – Instituto Português 

Património Arquitectónico. Pelo exposto, cumpre-me informar que o 

acesso foi demolido e o terreno encontra-se há já algum tempo, 

devidamente reposto em talude e arborizado. Assim, para finalizar este 

processo em consonância com as orientações fixadas pelo IPAA – 

Instituto Português Património Arquitectónico – e pela Câmara Municipal, 

falta apenas que a Confraria das Almas construa um muro em pedra no 
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limite do seu terreno, de acordo com a notificação que foi recentemente 

efectuada, a qual incluía o respectivo projecto, elaborado pela Câmara, e 

parecer favorável do IPAA - Instituto Português Património 

Arquitectónico”; 2 – Do despacho do Presidente da Câmara, datado de 7 

de Fevereiro de 2004, que aprovou a alteração número quatro ao Plano de 

Actividades, Plano de Investimentos e Orçamento da Câmara Municipal 

de Guimarães, para o ano de 2005, que se dá aqui por reproduzida e fica 

arquivada em pasta anexa ao livro de actas; 3 – Do despacho do Vereador 

Alberto Oliveira, datado de 17 de Fevereiro de 2005, que designou as 

Comissões dos concursos de empreitadas de obras públicas de valor até 

€748.196,85, de acordo com a seguinte informação do Departamento de 

Obras Municipais: “EMPREITADAS DE OBRAS PÚBLICAS DE 

VALOR ATÉ €748.196,85 (SETECENTOS E QUARENTA E OITO 

MIL CENTO E NOVENTA E SEIS EUROS E OITENTA E 

CINCO CÊNTIMOS) – DESIGNAÇÃO DA COMISSÃO DE 

ABERTURA DE CONCURSOS E DA COMISSÃO DE ANÁLISE 

DE PROPOSTAS – Na sequência da reorganização dos serviços do 

Departamento de Obras Municipais, com o provimento no cargo de Chefe 

da Divisão de Empreitadas da Eng.ª Fernanda Castro, submeto à 

consideração superior a designação de novos membros para constituírem 

as duas Comissões de acompanhamento dos concursos de obras Públicas, 

previstas no art. 60º do Decreto-Lei nº 59/99, de 2 de Março (Comissão 

de Abertura de Concurso e Comissão de Análise de Propostas). Para este 

efeito, sugiro a designação dos seguintes membros: 1 – Para constituir a 

Comissão de Abertura de Concurso, à qual compete supervisionar os 

prazos do concurso no que respeita à abertura e apresentação de 

documentação, ao acto público do concurso e à qualificação dos 

concorrentes, Efectivos: Presidente da Comissão – Chefe da Divisão de 
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Empreitadas; Secretário – Director do Departamento de Administração 

Geral; Vogal – Chefe da Secção do Departamento de Obras Municipais. 

Suplentes: Presidente da Comissão – Técnico do Departamento de Obras 

Municipais; Secretário – Técnico Superior do Departamento de 

Administração Geral; Vogal – Funcionário Administrativo do 

Departamento de Obras Municipais. 2 – Para constituir a Comissão de 

Análise de Propostas, à qual compete supervisionar as restantes fases do 

concurso designadamente a análise das propostas e a elaboração do 

Relatório com vista à adjudicação, Efectivos: Presidente da Comissão – 

Chefe da Divisão de Empreitadas; Vogal – Chefe da Divisão de Projectos 

e Planeamento Urbanístico; Vogal – Técnico do Departamento de Obras 

Municipais. Suplentes: Presidente da Comissão – Técnico do 

Departamento de Obras Municipais; Vogal – Técnico da Divisão de 

Projectos e Planeamento Urbanístico; Vogal – Técnico do Departamento 

de Obras Municipais. Será sempre respeitado o disposto no nº 4 do art. 

60º Decreto-Lei nº 59/99, de 2 de Março, concretamente que a Comissão 

de Análise de Propostas não seja constituída em mais de um terço pelos 

elementos que tenham feito parte da Comissão de Abertura de 

Concurso.” ----------------------------------------------------------------------------- 

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

CÂMARA – ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE CÂMARA 

REALIZADA EM 10 DE FEVEREIRO DE 2005. DELIBERADO 

APROVAR POR MAIORIA. Absteve-se o Presidente da Câmara. -------- 

OBRAS PÚBLICAS – EMPREITADAS DE OBRAS PÚBLICAS 

DE VALOR SUPERIOR A €748.196,85 (SETECENTOS E 

QUARENTA E OITO MIL CENTO E NOVENTA E SEIS 

EUROS E OITENTA E CINCO CÊNTIMOS) – DESIGNAÇÃO 

DA COMISSÃO DE ABERTURA DE CONCURSOS E DA 
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COMISSÃO DE ANÁLISE DE PROPOSTAS – Presente a seguinte 

informação do Departamento de Obras Municipais: “Na sequência da 

reorganização dos serviços do Departamento de Obras Municipais, com o 

provimento no cargo de Chefe da Divisão de Empreitadas da Eng.ª 

Fernanda Castro, submeto à consideração superior a designação de novos 

membros para constituírem as duas Comissões de acompanhamento dos 

concursos de obras Públicas, previstas no art. 60º do Decreto-Lei nº 

59/99, de 2 de Março (Comissão de Abertura de Concurso e Comissão de 

Análise de Propostas). Para este efeito, sugiro a designação dos seguintes 

membros: 1 – Para constituir a Comissão de Abertura de Concurso, à 

qual compete supervisionar os prazos do concurso no que respeita à 

abertura e apresentação de documentação, ao acto público do concurso e à 

qualificação dos concorrentes, Efectivos: Presidente da Comissão – Chefe 

da Divisão de Empreitadas; Secretário – Director do Departamento de 

Administração Geral; Vogal – Chefe da Secção do Departamento de 

Obras Municipais. Suplentes: Presidente da Comissão – Técnico do 

Departamento de Obras Municipais; Secretário – Técnico Superior do 

Departamento de Administração Geral; Vogal – Funcionário 

Administrativo do Departamento de Obras Municipais. 2 – Para constituir 

a Comissão de Análise de Propostas, à qual compete supervisionar as 

restantes fases do concurso designadamente a análise das propostas e a 

elaboração do Relatório com vista à adjudicação, Efectivos: Presidente da 

Comissão – Chefe da Divisão de Empreitadas; Vogal – Chefe da Divisão 

de Projectos e Planeamento Urbanístico; Vogal – Técnico do 

Departamento de Obras Municipais. Suplentes: Presidente da Comissão – 

Técnico do Departamento de Obras Municipais; Vogal – Técnico da 

Divisão de Projectos e Planeamento Urbanístico; Vogal – Técnico do 

Departamento de Obras Municipais. Será sempre respeitado o disposto no 
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nº 4 do art. 60º Decreto-Lei nº 59/99, de 2 de Março, concretamente que a 

Comissão de Análise de Propostas não seja constituída em mais de um 

terço pelos elementos que tenham feito parte da Comissão de Abertura 

de Concurso. No caso de a presente informação merecer concordância 

superior, deverá a mesma ser submetida à Câmara Municipal para 

aprovação e, consequentemente, revogação da deliberação de Câmara de 

23 de Maio de 2002 que havia aprovado a constituição das anteriores 

Comissões.” DELIBERADO APROVAR POR UNANIMIDADE. ---- 

OBRAS PÚBLICAS – BENEFICIAÇÃO DA ESTRADA 

NACIONAL 101 – 2 – ADJUDICAÇÃO E APROVAÇÃO DA 

MINUTA DO CONTRATO – Presente o Relatório Final respeitante ao 

concurso público identificado em epígrafe, bem como a correspondente 

minuta do contrato. O Relatório Final propõe que a empreitada em 

epígrafe seja adjudicada à concorrente “M. Couto Alves, S.A.”, pelo valor 

de €999.879,09 (novecentos e noventa e nove mil oitocentos e setenta e 

nove euros e nove cêntimos) + IVA, sendo o prazo de execução de 150 

dias. O relatório final e a minuta do contrato dão-se aqui por reproduzidos 

e ficam arquivados em pasta anexa ao livro de actas. DELIBERADO 

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

JUNTAS DE FREGUESIA – FREGUESIA DE CANDOSO S. 

TIAGO – AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO – Presente a seguinte 

proposta: “Nos termos da autorização concedida pela Assembleia 

Municipal em sua reunião de 10 de Dezembro de 2004, proponho que a 

Câmara autorize a Junta de Freguesia de Candoso S. Tiago a executar os 

trabalhos em título até ao montante de €110.670,10 (cento e dez mil 

seiscentos e setenta euros e dez cêntimos) + IVA à taxa de 5%, sob 

acompanhamento técnico e fiscalização dos serviços do Departamento de 

Obras Municipais.” Esta despesa está cabimentada na unidade orgânica 03 
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e na unidade económica 08.05.01.02. DELIBERADO, POR 

UNANIMIDADE, DELEGAR A EXECUÇÃO DA OBRA NA 

JUNTA DE FREGUESIA PELO VALOR DO ORÇAMENTO 

ELABORADO. ---------------------------------------------------------------------- 

JUNTAS DE FREGUESIA – FREGUESIA DE S. FAUSTINO – 

CONSTRUÇÃO DO CEMITÉRIO DE S. FAUSTINO – 2.ª FASE – 

Presente a seguinte proposta: “Nos termos da autorização concedida pela 

Assembleia Municipal em sua reunião de 10 de Dezembro de 2004, 

proponho que a Câmara autorize a Junta de Freguesia de S. Faustino a 

executar os trabalhos em título, até ao montante de €30.898,98 (trinta mil 

oitocentos e noventa e oito euros e noventa e oito cêntimos) + IVA à taxa 

de 5%, sob acompanhamento técnico e fiscalização dos serviços do 

Departamento de Obras Municipais.” Esta despesa está cabimentada na 

unidade orgânica 03 e na unidade económica 08.05.01.02. 

DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, DELEGAR A 

EXECUÇÃO DA JUNTA DE FREGUESIA PELO VALOR DO 

ORÇAMENTO ELABORADO. ------------------------------------------------ 

JUNTAS DE FREGUESIA – FREGUESIA DE BRITEIROS 

SANTA LEOCÁDIA – CONSTRUÇÃO DO NOVO CEMITÉRIO 

DE BRITEIROS SANTA LEOCÁDIA – 2.ª FASE – Presente a 

seguinte proposta: “Nos termos da autorização concedida pela Assembleia 

Municipal em sua reunião de 10 de Dezembro de 2004, proponho que a 

Câmara autorize a Junta de Freguesia de Briteiros Santa Leocádia a 

executar os trabalhos em título, até ao montante de €124.000,00 (cento e 

vinte e quatro mil euros) + IVA à taxa de 5%, sob acompanhamento 

técnico e fiscalização dos serviços do Departamento de Obras 

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

unidade económica 08.05.01.02. DELIBERADO, POR 
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UNANIMIDADE, DELEGAR A EXEUCUÇÃO DA OBRA NA 

JUNTA DE FREGUESIA PELO VALOR DO ORÇAMENTO 

ELABORADO. ---------------------------------------------------------------------- 

JUNTAS DE FREGUESIA – FREGUESIA DE SILVARES – 

EXECUÇÃO DE UM PROLONGAMENTO DE COBERTO NA 

EB1 E JARDIM-DE-INFÂNCIA DO CASQUINHO – Presente um 

ofício da Junta de Freguesia de Silvares dando conhecimento da sua 

disponibilidade para assumir a execução de um prolongamento de coberto 

na EB1 e Jardim-de-infância do Casquinho, pelo valor de €1.666,00 (mil 

seiscentos e sessenta e seis euros), sendo o prazo de execução da obra de 

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

unidade económica 08.05.01.02. DELIBERADO, POR 

UNANIMIDADE, DELEGAR A EXECUÇÃO DA OBRA NA 

JUNTA DE FREGUESIA PELO VALOR DO ORÇAMENTO 

ELABORADO. ---------------------------------------------------------------------- 

JUNTAS DE FREGUESIA – ALTERAÇÃO AO PROTOCOLO 

CELEBRADO COM A JUNTA DE FREGUESIA DE CALDELAS 

– SEGUNDO ADITAMENTO – Presente a seguinte proposta: “A 

Cláusula 3.ª do Protocolo de Delegação de Competências celebrado no dia 

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

Freguesia de Caldelas e que posteriormente foi aditado em reunião de 23 

de Dezembro de 2004, na sequência da alteração da Cláusula 1.ª, estabelece 

que a Junta de Freguesia se compromete a executar as obras até ao final do 

ano de 2004. Como a Junta de Freguesia de Caldelas só agora iniciou as 

obras, submete-se à Câmara Municipal a aprovação do segundo 

aditamento ao Protocolo de Delegação de Competências celebrado em 18 

de Março de 2004 e na sequência do qual a Cláusula 3.ª passará a ter a 

seguinte redacção: “Para a realização do objecto do presente Protocolo, 
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contido na Cláusula 1.ª, a Junta compromete-se a executar as obras até ao 

final do ano 2005.” DELIBERADO APROVAR POR 

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

JUNTAS DE FREGUESIA – FREGUESIA DE CALDELAS – 

REPARAÇÃO DO ALARME DA ESCOLA DA CHARNECA – 

Presente, para delegação de competências na Junta de Freguesia de 

Caldelas, as reparações do alarme da Escola da Charneca, ocorridas no ano 

de 2004, cujo valor importa em €618,80 (seiscentos e dezoito euros e 

oitenta cêntimos). Esta despesa está cabimentada na unidade orgânica 03 e 

na unidade económica 08.05.01.02. DELIBERADO APROVAR POR 

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

JUNTAS DE FREGUESIA – FREGUESIA DE PONTE – 

PAVIMENTAÇÃO DO RECREIO DA EB1 E JARDIM-DE-

INFÂNCIA DE IGREJA – Presente um ofício da Junta de Freguesia de 

Ponte dando conhecimento da sua disponibilidade para assumir a 

execução da obra de Pavimentação do recreio da EB1 e Jardim-de-infância 

de Igreja, pelo valor de €13.650,00 (treze mil seiscentos e cinquenta euros), 

de acordo com orçamento elaborado pelos Serviços do Departamento de 

Obras Municipais. DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, 

DELEGAR A EXECUÇÃO DA OBRA NA JUNTA DE 

FREGUESIA PELO VALOR DO ORÇAMENTO ELABORADO. - 

CASFIG, EM – RESTAURO DA CASA Nº 4, RUA Nº 3, DO 

BAIRRO DA ARCELA, CASA Nº 4 DA RUA Nº 3 – CONTRATO-

PROGRAMA /TRANSFERÊNCIA DE VERBA – Presente a seguinte 

proposta: “Na sequência de um incêndio ocorrido na Casa nº 4, da Rua nº 

3, do Bairro Municipal da Arcela, cuja gestão está a cargo da Empresa 

Municipal CASFIG, EM, a Câmara Municipal de Guimarães, na qualidade 

de proprietária, recebeu da respectiva Companhia de Seguros, no ano de 
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2000, uma indemnização no valor de €8.308,67 (1.665.739$00); Em 

seguimento do processo, a Divisão de Projectos e Planeamento 

Urbanístico (DPPU) elaborou, no ano de 2001, o respectivo projecto de 

restauro, sendo a estimativa orçamental das obras no valor de €12.473,97 

(2.500.806$00). O processo não teve andamento imediato visto um 

familiar do respectivo inquilino ter solicitado a aquisição do direito de 

superfície da habitação, tendo os respectivos serviços, após análise do 

pedido, acabado por concluir que a situação não reunia as condições que 

permitiam deferir tal pretensão, face ao disposto no Dec. Lei nº 310/88, 

de 5 de Setembro. Assim, sendo necessário proceder às obras de restauro 

daquela habitação, a DPPU actualizou aquela estimativa orçamental, cujo 

valor importa em €13.752,00 (treze mil setecentos e cinquenta e dois 

euros). Para este efeito, proponho que a Câmara Municipal aprove 

transferir para a CASFIG, EM a verba de €13.752,00 (treze mil setecentos 

e cinquenta e dois euros) destinada à realização das obras necessárias de 

harmonia com o mencionado projecto de restauro, mediante a celebração 

de um contrato-programa, cuja minuta se anexa e igualmente se submete 

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

na unidade económica 08.01.01.01. A minuta do contrato-programa dá-se 

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

DELIBERADO APROVAR POR UNANIMIDADE. O Vereador 

Domingos Bragança não participou na discussão e na votação da 

proposta. ------------------------------------------------------------------------------- 

REGULAMENTOS – ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO 

MUNICIPAL DA VENDA AMBULANTE – Presente a seguinte 

proposta: “A proliferação da venda ambulante de veículos automóveis em 

lugares públicos levou à necessidade de clarificar algumas disposições do 

Regulamento da Venda Ambulante em vigor no município de Guimarães, 
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de modo combater esta realidade, quer em termos de apreensão provisória, 

quer de contra-ordenações. Por outro lado, o regulamento data de 1984 e, 

embora na generalidade as suas disposições se mantenham actuais, algumas 

alterações se torna necessário introduzir, não só para o adaptar a algumas 

alterações legislativas entretanto publicadas, como também para prever 

expressamente a necessidade de verificação de determinados requisitos ao 

nível da venda ambulante de produtos alimentares, nomeadamente em 

viaturas, reboques ou similares, de modo a assegurar a protecção da saúde 

pública, como ainda para introduzir algumas alterações pontuais ao nível 

de contra-ordenações e coimas e de medidas provisórias, entre outras. 

Aproveita-se para consagrar expressamente no regulamento sanções 

acessórias, já previstas no regime geral das contra-ordenações, mas que 

deste modo melhor se adaptam ao tipo concreto de infracções resultantes 

do regime da venda ambulante. Assim, Ao abrigo do disposto no artigo 

241.º da Constituição da República Portuguesa, na al. a) do n.º 2 do art. 

53.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002 

de 11 de Janeiro e da Lei n.º 42/98, de 6 de Agosto, proponho a 

aprovação das seguintes alterações ao Regulamento da Venda Ambulante, 

já incluídas no documento que se anexa. 1. SÃO ALTERADOS OS 

SEGUINTES ARTIGOS: No art. 2.º é aditado um n.º 3, com a seguinte 

redacção: 3 - É proibida no exercício da venda ambulante a actividade de 

comércio por grosso. O artigo 4.º passa a ter a seguinte redacção: Artigo 

4°. - (…) 1 - A Câmara Municipal de Guimarães, a requerimento dos 

interessados, emitirá o cartão para o exercício da venda ambulante, o qual 

será válido para os locais nele indicados e para o período de um ano. 2 – 

(...). 3 - Para a concessão do cartão devem os interessados apresentar 

requerimento, em impresso próprio fornecido pelos serviços municipais, 

acompanhado dos seguintes documentos: a) Fotocópia do Bilhete de 
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Identidade; b) Fotocópia do cartão de identificação fiscal; c) Fotocópia do 

livrete e título de registo de propriedade de unidades móveis quando 

sujeitas a registo; d) No caso da venda de produtos alimentares em viatura, 

cópia do auto de vistoria elaborado pelo médico veterinário municipal dos 

veículos e/ou reboques utilizados para transporte, exposição e/ou venda 

de produtos alimentares e ficha de aptidão, prevista na legislação sobre 

segurança, higiene e saúde no trabalho; e) Impresso destinado ao registo na 

Direcção-Geral da Empresa; f) Fotocópia da declaração de início de 

actividade ou declaração de IRS; g) Uma fotografia tipo passe; h) Outros 

documentos exigíveis por legislação especial atenta a natureza do comércio 

a exercer. 4 - No caso de os interessados serem menores de 18 anos, o 

requerimento deve ainda ser acompanhado de atestado médico 

comprovativo de que foram sujeitos a prévio exame médico que ateste a 

sua aptidão para o trabalho. 5 - Nas renovações dos cartões os 

interessados apenas terão de apresentar, juntamente com o requerimento, 

os documentos referidos na alínea d) do n.º 3 do presente artigo, salvo, 

quanto ao auto de vistoria, se comprovarem ter efectuado vistoria há 

menos de um ano. 6 – (Anterior n.º 4). 7 – (Anterior n.º 5). 8 – (Anterior n.º 6). 

§ único – (…). No art. 5.º é alterada a alínea d) e aditada a alínea f), 

com a seguinte redacção: d) A afixar, de forma bem visível para o 

público, tabelas, letreiros ou etiquetas, indicando o preço dos produtos, 

géneros e artigos expostos, bem como, no caso de produtos alimentares, a 

sua origem; f) Comunicar aos serviços municipais qualquer alteração de 

residência. No art. 6.º, é aditada a alínea e) e criado um n.º 2, nos 

seguintes termos: e) Exercer a sua actividade a menos de 200 metros do 

perímetro do logradouro de estabelecimentos escolares dos ensinos básico 

e secundário, sempre que a respectiva actividade se relacione com a venda 

de bebidas alcoólicas. 2 - O limite previsto na alínea e) do número anterior 
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pode ser alterado, em colaboração com a direcção regional de educação, 

tendo em conta as especificidades do local onde se situa o estabelecimento 

de ensino. É criado um n.º 2 no art. 11º: 2 - É proibido utilizar meios de 

amplificação sonora para promoção dos produtos. O artigo 13.º passa a ter 

a seguinte redacção: Artigo 13.º- (…) O período de exercício de 

actividades dos vendedores ambulantes é o do comércio concelhio, de 

acordo com o Regulamento Municipal sobre Horários de Funcionamento 

dos Estabelecimentos Comerciais. O artigo 14.º passa a ter a seguinte 

redacção: Artigo 14.º (…). 1 - São considerados locais de venda todos os 

que não constam do artigo 15.º deste regulamento. 2 – Excepcionalmente, 

pode ser autorizada a venda nos locais indicados naquele artigo nos dias de 

festas e romarias tradicionais, ou noutras situações especiais, devidamente 

justificadas. 3 - Pela autorização para o exercício da actividade de venda 

ambulante é devido o pagamento das taxas fixadas na Tabela de Taxas e 

Licenças Municipais. O artigo 15.º passa a ter a seguinte redacção: 1. É 

proibida a venda ambulante nas zonas do concelho identificadas no Anexo 

I. 2 - É igualmente proibida a venda ambulante, com excepção dos lugares 

especialmente autorizados: a) Em locais situados a menos de 5 metros de 

cruzamento e entroncamentos; b) Junto dos acessos e a menos de 50 

metros de igrejas, hospitais, casas de saúde, estabelecimentos de ensino, 

monumentos, paragens de transportes públicos e estabelecimentos com o 

mesmo ramo de comércio; c) A menos de 100 metros da periferia dos 

mercados municipais e 50 metros, relativamente aos restantes locais acima 

indicados com o mesmo ramo de comércio. 3. Sem prejuízo do disposto 

nos números anteriores, o presidente da câmara municipal ou o vereador 

com competências delegadas pode restringir a venda ambulante a outras 

áreas, em casos devidamente fundamentados. É dada nova redacção ao n.º 

1 do artigo 17.º, nos seguintes termos: 1 - A prevenção e acção correctiva 
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das normas constantes do presente Regulamento, bem como da legislação 

anexa, é da competência da Polícia Municipal e da fiscalização municipal, 

da Direcção-Geral da Empresa, da Inspecção-Geral do Trabalho, da 

Polícia de Segurança Pública, da Guarda Nacional Republicana, das 

autoridades sanitárias, da fiscalização municipal, da Polícia Municipal e 

demais entidades policiais e fiscais. É dada nova redacção ao n.º 1 do 

artigo 18.º, nos seguintes termos: 1 - O vendedor ambulante deverá fazer-

se acompanhar, para apresentação imediata as entidades fiscalizadoras, do 

cartão de vendedor ambulante devidamente actualizado, bem como da 

guia comprovativa do pagamento da respectiva taxa mensal. O artigo 

19.ºpassa a ter a seguinte redacção: Artigo 19.º - (Contra-Ordenações) - 1 - 

Constituem contra-ordenação punível com coima graduada de € 24,84 a € 

2.493,99: a) O exercício da venda ambulante sem a autorização válida nos 

termos do presente regulamento; b) A venda, exposição ou detenção para 

venda de produtos proibidos constantes da lista referida no art. 16.º; c) A 

violação do disposto na alínea e) do art. 6.º. 2 - Constituem contra-

ordenação punível com coima de € 24,84 a € 1500: a) O exercício da 

actividade de venda ambulante fora dos locais autorizados para o efeito; b) 

A utilização dos locais atribuídos para fins que não sejam os do seu 

comércio; c) A violação do disposto na alínea d) do art. 6.º; d) O exercício 

da venda ambulante ou o estacionamento de unidades amovíveis fora do 

horário autorizado; e) O exercício da venda ambulante nas zonas definidas 

no art. 15.º; 3 - Constituem contra-ordenação punível com coima de € 

24,84 a € 1000: a) A não regularização de situações anómalas, dentro do 

prazo fixado pela fiscalização, nos termos do n.º 2 do art.º 17.º; b) A 

utilização de tabuleiros que não obedeçam às características previstas no 

art.º 9.º. c) A violação do disposto nas alíneas b) e c) do art. 5.º, alíneas a), 

b) e c) do art. 6.º, no art. 10.º, art. 11.º e nos n.ºs 1 e 2 do art. 18.º. 4 - 
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Constituem contra-ordenação punível com coima de € 24,84 a € 500 a 

violação do disposto nas alíneas a) d) e e) do art. 5.º e no n.º 1 do art. 8.º 5 

- A tentativa e a negligência são puníveis. 6 - A competência para 

determinar a instauração dos processos de contra-ordenação e para aplicar 

as respectivas coimas pertence ao presidente da câmara municipal, 

podendo ser delegada em qualquer dos seus membros. O artigo 20.ºpassa a 

ter a seguinte redacção: Artigo 20.º – Apreensão – 1 – No caso das 

infracções previstas no n.º 1 do art. 19.º, os objectos que serviram ou 

estavam destinados a servir para a prática da infracção, ou que por esta 

foram produzidos e, bem assim, quaisquer outros que forem susceptíveis 

de servir de prova, podem ser provisoriamente apreendidos, devendo tal 

decisão ser notificada aos titulares de direitos afectados pela apreensão. 2 - 

Devem igualmente ser apreendidos os produtos alimentares utilizados na 

venda ambulante que não cumpram os requisitos previstos no art. 10.º. 3 - 

Tratando-se de bens perecíveis, perigosos ou deterioráveis, pode ser 

determinada a sua afectação a finalidade socialmente útil, a sua destruição 

ou medidas de conservação ou manutenção que se afigurem necessárias, 

lavrando-se o respectivo auto. 4 - Os bens apreendidos devem ser 

levantados no prazo de 10 dias úteis após notificação para o efeito. 5 - 

Decorrido o prazo referido no número anterior sem que o arguido ou o 

proprietário dos bens venha proceder ao seu levantamento, pode ser dado 

o destino que se entender mais conveniente aos referidos bens, 

nomeadamente a sua entrega a instituições de solidariedade social. 6 - As 

despesas efectuadas com o transporte e depósito dos bens apreendidas são 

tomadas em conta para efeito de cálculo de custas nos processos de 

contra-ordenação. 7 - Tratando-se de veículos automóveis, reboques ou 

semi-reboques, roullotes, atrelados ou similares as despesas referidas no 

número anterior são calculadas de acordo com os montantes definidos no 
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diploma que aprova as taxas devidas pela remoção e depósito de veículos. 

3. SÃO ADITADOS OS SEGUINTES ARTIGOS: Artigo 4.º – A – 

Caducidade dos cartões – 1 – O cartão de vendedor ambulante caduca 

nos seguintes casos: a) Termo do prazo de validade do cartão sem que 

tenha sido requerida a sua renovação ou, se requerida, tenha sido 

indeferida; b) Falta de pagamento das taxas devidas em três meses 

consecutivos; c) Morte, interdição ou inabilitação do seu titular. 2 - Nos 

casos previstos nas alíneas a) e b) do número anterior, a declaração de 

caducidade deve ser precedida de audição do interessado. Artigo 10.º – A 

– Características das unidades móveis – Na venda ambulante em 

unidades móveis, designadamente veículos automóveis, reboques ou semi-

reboques, roullotes, atrelados ou similares, que tenham por objecto a 

venda de produtos alimentares e/ou a confecção ou fornecimento de 

refeições ligeiras, devem ser observadas as seguintes regras: a) O 

pavimento das unidades móveis deve ser de superfície compacta, 

antiderrapante, constituído por matéria resistente, impermeável, de fácil 

limpeza, com estrados desmontáveis em material não alterável, e dotado de 

declive para um orifício que permita a evacuação das águas residuais e 

proveniente de lavagens, que devem ser canalizadas para um recipiente 

construído em material imputrescível e de oclusão perfeita, não permitindo 

escorrências para o exterior; b) Todas as paredes e tecto devem ser 

construídos com recurso a material liso, resistente ao fogo, corrosão, 

impermeável, imputrescível e de fácil lavagem e desinfecção; c) A ligação 

entre as paredes e o pavimento, ou com outras paredes, deve ter a forma 

arredondada; d) Quando em veículos monobloco, a zona destinada à 

venda deve ser isolada da cabine de condução; e) As unidades móveis 

devem ainda dispor de água potável corrente, acondicionada em depósito 

apropriado, de um lava-loiça em aço inoxidável, que no caso de confecção 
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de alimentos deverá dispor de meios adequados para a lavagem e 

preparação dos mesmos, com torneira de comando não manual e 

dispositivo com saboneteira líquida e toalhas descartáveis, bem como 

recipiente com capacidade adequada para armazenar as águas das lavagens. 

f) Devem também dispor de recipientes com tampa de comando não 

manual forrados com saco de plástico próprio, para recolha dos lixos 

resultantes da actividade. g) Na zona de utentes devem existir recipientes 

destinados à recolha de detritos. h) Devem possuir dispositivo de 

ventilação permanente e indirecta, que assegure a perfeita higiene no 

interior; i) Devem possuir electrocutor de insectos; j) Todo o equipamento 

e utensílios deve ser constituído por material imputrescível, anti-oxidável, 

resistente, de superfície lisa, não tóxico e de fácil lavagem; k) As bancadas 

e prateleiras destinadas à exposição dos produtos para venda ao público 

serão constituídas por matéria dura, lisa, não absorvente, devendo o 

manipulador evitar o contacto directo das mãos com o produto final; l) Os 

expositores devem ainda ter composição adequada de acordo com o fim a 

que se destinam, possuir resguardo contra insectos, poeiras, ou outros 

poluentes e ser constituídos por matéria que não altere os caracteres 

organolépticos dos produtos expostos. Artigo 20.º – A – Sanções 

acessórias – 1 – Em função da gravidade e da reiteração das contra-

ordenações previstas no art. 19.º, bem como da culpa do agente, podem 

ser aplicadas as seguintes sanções acessórias: a) Perda dos objectos a favor 

do município; b) Suspensão da autorização para o exercício da venda 

ambulante, por um período máximo de três meses; c) A interdição do 

exercício da actividade de venda ambulante, no concelho de Guimarães, 

por um período até dois anos. 2 - A sanção acessória prevista na alínea a) 

do número anterior só pode ser determinada com base nos 

comportamentos referidos nas alíneas a), b) e c) do n.º 1 do art. 19.º ou da 
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alínea a) do n.º 2 do mesmo artigo. 3. FORAM ELIMINADOS: O artigo 

7.º. 4. Procede-se à renumeração dos artigos em função das alterações 

propostas.” DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, SUBMETER 

A INQUÉRITO PÚBLICO PARA ULTERIOR APROVAÇÃO DA 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL. --------------------------------------------------- 

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 – €99.000,00 (noventa e nove mil 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 - € 6.750,00 (seis mil 

setecentos e cinquenta euros); Associação Artístico Musical de Brito - 

€1.000,00 (mil euros). Total - € 146.950,00 (cento e quarenta e seis mil 

novecentos 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. --------- 

CULTURA  –  BOLSAS  DE  INVESTIGAÇÃO  –  Presente  a acta da 
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reunião da Comissão de Selecção de Bolsas de Investigação, datada de 27 

de Janeiro de 2005, para análise dos relatórios trimestrais das bolseiras 

Maria de Fátima Carvalho Dias e Ana Alice de Castro Martins, em 

conformidade com o previsto no Regulamento de Bolsas de Investigação. 

A Comissão de Selecção apreciou os relatórios apresentados, 

considerando-os de boa qualidade, revelando que o trabalho está a ser 

desenvolvido a bom ritmo, sendo que propõe a continuação da atribuição 

da bolsa de investigação. DELIBERADO APROVAR POR 

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

CULTURA – BOLSAS DE INVESTIGAÇÃO – Presente a acta da 

reunião da Comissão de Selecção de Bolsas de Investigação, datada de 10 

de Fevereiro de 2005, para análise dos relatórios trimestrais das bolseiras 

Maria de Fátima Carvalho Dias e Ana Alice de Castro Martins, em 

conformidade com o previsto no Regulamento de Bolsas de Investigação. 

A Comissão de Selecção apreciou os relatórios apresentados, considerando 

o bom desenvolvimento do trabalho, sendo que propõe a continuação da 

atribuição da bolsa de investigação. DELIBERADO APROVAR POR 

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

CULTURA – UNIVERSIDADE DO MINHO – 

DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO – XII 

JORNADAS DE INFORMÁTICA DE GESTÃO – Presente um ofício 

da Comissão Organizadora das XII Jornadas da Licenciatura em 

Informática de Gestão da Universidade do Minho dando conhecimento da 

realização das Jornadas em título entre os próximos dias 19 e 21 de Abril 

nas instalações da Universidade do Minho, pelo que solicitam o seguinte 

apoio: apoio financeiro; permissão para colocar um outdoor junto à 

rotunda situada em frente da entrada principal do Campus de Azurém da 

Universidade do Minho; permissão para colocar um outdoor junto ao 
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“Guimarães Shopping” no local normalmente utilizado pela Câmara 

Municipal para divulgação de acontecimentos culturais a realizar na cidade; 

ajuda na divulgação do evento junto da comunidade, nomeadamente 

através da agenda cultural. Propõe-se o apoio solicitado, bem como um 

subsídio no valor de €750,00 (setecentos e cinquenta euros). Esta despesa 

está cabimentada na unidade orgânica 07.01 e na unidade económica 

04.07.01. DELIBERADO APROVAR POR UNANIMIDADE. Os 

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

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

na lista do PSD votaram favoravelmente o ponto 15 da agenda desta 

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

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

vereadores eleitos nas listas do PSD lamentam a ausência de 

mecanismos de atribuição rigorosa e transparente de subsídios e de 

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

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

programas específicos de apoio a iniciativas das associações e instituições e 

a criação de uma comissão consultiva de avaliação das referidas 

candidaturas composta, nomeadamente, por cidadãos com reconhecida 

idoneidade e competência nesta área) e chumbado pelos vereadores eleitos 

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

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

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

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

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

PROTOCOLOS – PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE 

OS MUNICÍPIOS DE SANTO TIRSO E GUIMARÃES – 

REPARAÇÃO DA PONTE ROMANA DE NEGRELOS E 
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EXECUÇÃO DE UMA PONTE NOVA SOBRE O RIO VIZELA – 

Presente a seguinte proposta: “Considerando as dificuldades que existem 

nas ligações rodoviárias entres as freguesias de Lordelo e de Moreira de 

Cónegos do concelho de Guimarães e a Freguesia de S. Martinho do 

Campo, do concelho de Santo Tirso, Considerando o estado de 

degradação da “Ponte de Negrelos”, ponte romana que se encontra em 

estado de ruína eminente, Considerando, ainda, que é do interesse de 

ambos os Municípios a execução das obras pelas duas Câmaras Municipais, 

conjuntamente, Propõe-se a celebração de um Protocolo com o Município 

de Santo Tirso, cujo objecto visa a Reparação da Ponte Romana de 

Negrelos e Execução de uma Ponte Nova sobre o Rio Vizela e 

arruamentos de acesso, nos termos que constam da minuta que 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 – PROTOCOLO DE PARCERIA – 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JOÃO DE MEIRA, AFONSO 

HENRIQUES E FERMENTÕES – Presente a seguinte informação 

dos Serviços de Educação: “No decorrer das acções desencadeadas pela 

Câmara Municipal de Guimarães no combate aos índices de abandono, os 

Serviços de Educação têm vindo a desenvolver um trabalho de parceria 

com os Agrupamentos de Escolas do Concelho com vista à integração 

escolar dos jovens que abandonaram a escola e que se encontram em 

situação de risco de abandono. Neste sentido, propomos que, a exemplo 

de outros Agrupamentos, sejam celebrados com os Agrupamentos de 

Escolas João de Meira, Afonso Henriques e Fermentões protocolos de 

parceria, que se apresentam em anexo. As minutas dos referidos 

Protocolos dão-se aqui por reproduzidas e arquivam-se em pasta anexa ao 
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livro de actas. DELIBERADO APROVAR POR UNANIMIDADE. -- 

TRÂNSITO – COOPERATIVA “A OFICINA” - XVII FEIRA DE 

ARTESANATO – CEDÊNCIA DE AUTOCARRO PARA OS DIAS 

1 A 8 DE MAIO – Presente a seguinte informação do Departamento de 

Serviços Urbanos e Ambiente: “Considerando o pedido de colaboração 

pela cedência de um autocarro para o transporte de colaboradores e 

participantes no período de 1 a 8 de Maio durante a realização da XVII 

Feira de Artesanato de Guimarães, a realizar no Pavilhão Multiusos de 

Guimarães. Considerando o Protocolo de Colaboração celebrado entre a 

Cooperativa “A Oficina” e a Câmara Municipal de Guimarães e o apoio 

dado em anos anteriores. Considerando não haver inconveniente para os 

serviços a disponibilidade da viatura em causa. Submete-se, à aprovação do 

Executivo camarário, o transporte solicitado, bem como a prestação de 

trabalho extraordinário.” DELIBERADO APROVAR POR 

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

TOPONÍMIA – FREGUESIA DE AZURÉM - Presente uma proposta 

de toponímia para a freguesia de Azurém, 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 SANDE S. MARTINHO - 

Presente uma proposta de toponímia para a freguesia de Sande S. 

Martinho, 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 PRAZINS SANTO TRISO – 

Presente uma proposta de toponímia para a freguesia de Prazins Santo 
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Tirso, 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. ----------------------------------------------------------- 

SUBSÍDIOS – JUNTA DE FREGUESIA DE OLEIROS – 

PAGAMENTO DE VERBA PARA COMPARTICIPAR NA 

EXECUÇÃO DE UMA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA SEDE DA 

JUNTA DE FREGUESIA – Presente a seguinte informação: “O 

Departamento de Obras Municipais solicita informação relativa ao 

pagamento de uma verba deliberada em reunião de Câmara para 

comparticipar na execução de uma obra de construção da sede da Junta de 

Freguesia de Oleiros. De acordo com a informação técnica daqueles 

serviços a Junta de Freguesia pretende que lhe seja pago um subsídio 

atribuído em reunião de Câmara de 20 de Maio de 1999, no valor de 

€9.975,96 (nove mil novecentos e setenta e cinco euros e noventa e seis 

cêntimos). Segundo o fiscal, a obra foi executada e justifica o pagamento 

da verba. Coloca-se, no entanto, a questão de saber qual o prazo – a existir 

– para pagamento das despesas assumidas pela Câmara Municipal na 

atribuição de subsídios ou transferência de verbas, atendendo a que aquela 

deliberação é de 20 de Maio de 1999. Conforme disposto no ponto 2.3.4. 

do Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais (POCAL), onde 

se estabelecem os princípios e regras da execução orçamental, o 

pagamento dos encargos assumidos e não pagos pode ser requerido pelo 

credor no prazo de três anos a contar de 31 de Dezembro do ano a que 

respeita o crédito (al. h) do ponto 2.3.4.2), devendo os serviços, no mesmo 

prazo, tomar a iniciativa de satisfazer aqueles encargos sempre que não seja 

imputável ao credor a razão do não pagamento (al. i) do mesmo ponto). 

Assim, parece-nos que também aos subsídios/transferências de capital cuja 
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concessão foi deliberada, como encargos regulamente assumidos, devem 

ser aplicadas aquelas regras, sendo satisfeitos, conforme al. g) do mesmo 

ponto do POCAL, caso não pagos até 31 de Dezembro do ano a que 

respeitam, por conta das verbas adequadas do orçamento que estiver em 

vigor no momento em que se proceda ao seu pagamento, e tendo como 

limite o referido prazo de três anos. Na situação aqui em apreço o prazo 

dos três anos encontra-se largamente ultrapassado, pelo que, salvo melhor 

opinião, somos do entendimento de que já não poderá ser paga aquela 

verba, aprovada pela deliberação de 1999, no entanto, se a Câmara 

Municipal assim o entender, poderá deliberar, novamente, atribuir aquele 

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

unidade económica 08.05.01.02. DELIBERADO APROVAR POR 

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

SUBSÍDIOS – COOPERATIVA TEMPO LIVRE – 

CAMPEONATO NACIONAL DE CORTA-MATO – Presente um 

ofício da Cooperativa Tempo Livre dando conhecimento que a Pista de 

Atletismo Gémeos Castro vai acolher, no próximo dia 27 de Fevereiro, o 

Campeonato Nacional de Corta-Mato. Sendo a prova mais importante do 

calendário nacional, que reúne cerca de 800 atletas (escalões juniores e 

seniores, masculinos e femininos) e que tem sempre uma grande adesão de 

entusiastas da modalidade e de órgãos de comunicação social, é 

fundamental garantir um conjunto de apoios, logísticos e financeiros, 

alguns dos quais a Cooperativa Tempo Livre já conseguiu garantir, para 

fazer face ao caderno de encargos inerente à realização da referida prova, 

principalmente no que concerne à promoção e organização geral do 

evento, estando previstas despesas na ordem dos €5.000,00 (cinco mil 

euros). Assim, solicitam à Câmara Municipal um apoio financeiro de igual 

montante. Propõe-se a concessão de um apoio no valor de €5.000,00 
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(cinco mil euros). Esta despesa está cabimentada na unidade orgânica 

07.01 e na unidade económica 05.01.01.02. O Presidente da Câmara não 

participou na discussão e na votação da proposta. 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 PSD 

abstiveram-se no ponto 24 da agenda da reunião de Câmara de 24 de 

Fevereiro de 2005, pelas seguintes razões: 1 – É pública e conhecida a 

posição política do PSD 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 do evento.” -------------------------- 

SUBSÍDIOS – CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE GONDAR – 

ARRANJO DO ACESSO AO CENTRO SOCIAL PAROQUIAL – 

Presente um ofício do Centro Social Paroquial de Gondar solicitando um 

apoio da Câmara Municipal destinado ao arranjo do acesso ao Centro 

Social Paroquial. Os Serviços do Departamento de Obras Municipais 

mediram e quantificaram o valor dos trabalhos em causa, que importa em 

€1.437,90 (mil quatrocentos e trinta e sete euros e noventa cêntimos). Esta 

despesa está cabimentada na unidade orgânica 07.01 e na unidade 

económica 08.07.01. DELIBERADO APROVAR POR 

UNANIMIDADE. Os Vereadores Rui Vítor Costa, Carlos Vasconcelos, 

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

“Os vereadores eleitos na lista do PSD votaram favoravelmente os pontos 

25 a 27, 29, 31 a 37 da agenda desta reunião, na medida em que os dados 
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disponíveis apontam para uma apreciação favorável dessas matérias. Não 

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

lamentam a ausência de mecanismos de atribuição rigorosa e 

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

por nós proposto em reunião da CMG de 14 de Fevereiro de 2002 

(nomeadamente com a criação de programas específicos de apoio a 

iniciativas das associações e instituições e a criação de uma comissão 

consultiva de avaliação das referidas candidaturas composta, 

nomeadamente, por cidadãos com reconhecida idoneidade e competência 

nesta área) e chumbado pelos vereadores eleitos nas lista do PS, apesar do 

Sr. Presidente da CMG ter reconhecido a necessidade de alterar as regras 

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

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

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

SUBSÍDIOS – CENTRO SOCIAL PADRE MANUEL JOAQUIM 

DE SOUSA – Presente a seguinte proposta: “O Centro Social Padre 

Manuel Joaquim de Sousa, sedeado em Caldelas, tem a funcionar 3 salas de 

Jardim-de-Infância e 3 Salas de ATL, respondendo assim a um total de 155 

crianças em idade pré-escolar e 1.º Ciclo de Ensino Básico, sendo sua 

pretensão iniciar a 3.ª Fase do investimento, com a construção de uma 

Creche, equipamento de resposta às necessidades da população residente 

em Caldelas e freguesias limítrofes, que já foi objecto de uma candidatura 

aprovada à medida 5.6 do QCA III. Deste modo, resulta claro que o 

serviço que vem sendo prestado por esta Instituição nas valências de 

Jardim-de-Infância e ATL se reveste de inquestionável interesse público, 

ficando no entanto incompleto sem o funcionamento de uma Creche, uma 

vez que está localizada numa área urbana onde existem poucas estruturas 

de resposta para estas valências que, por sua vez, registam uma procura 
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crescente por parte da população. Recentemente, a Instituição dirigiu à 

Autarquia um pedido de subsídio destinado a comparticipar na rectificação 

de honorários do gabinete de arquitectura responsável pelo projecto e 

acompanhamento da obra, num total de 28.129,73 euros. Assim, tendo em 

vista o interesse público das valências a funcionar e da creche cuja 

construção se prevê que tenha início no corrente mês, proponho que, para 

o fim mencionado, a Câmara Municipal de Guimarães delibere atribuir ao 

Centro Social Padre Manuel Joaquim de Sousa um subsídio de €14.065,00 

(catorze mil e sessenta e cinco euros).” Esta despesa está cabimentada na 

unidade orgânica 07.01 e na unidade económica 08.07.01. 

DELIBERADO APROVAR POR UNANIMIDADE. Os Vereadores 

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

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

lista do PSD votaram favoravelmente os pontos 25 a 27, 29, 31 a 37 da 

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

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

voto, os vereadores eleitos nas listas do PSD lamentam a ausência de 

mecanismos de atribuição rigorosa e transparente de subsídios e de 

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

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

programas específicos de apoio a iniciativas das associações e instituições e 

a criação de uma comissão consultiva de avaliação das referidas 

candidaturas composta, nomeadamente, por cidadãos com reconhecida 

idoneidade e competência nesta área) e chumbado pelos vereadores eleitos 

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

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

relatório de auditoria do Tribunal de Contas nº 6/2003 ter considerado 

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

SUBSÍDIOS – PARÓQUIA DE SANTA MARIA DE CORVITE – 

CONSTRUÇÃO DE CAPELA MORTUÁRIA – Presente um ofício da 

Paróquia de Santa Maria de Corvite solicitando apoio da Câmara Municipal 

destinado à construção de uma Capela Mortuária, cujo orçamento importa 

em €25.438,69 (vinte e cinco mil quatrocentos e trinta e oito euros e 

sessenta e nove cêntimos). Propõe-se a concessão de um apoio no valor de 

€10.000,00 (dez mil euros). Esta despesa está cabimentada na unidade 

orgânica 07.01 e na unidade económica 08.07.01. DELIBERADO 

APROVAR POR UNANIMIDADE. Os Vereadores Rui Vítor Costa, 

Carlos Vasconcelos, Belmiro Jordão e Ana Vidal apresentaram a seguinte 

declaração de voto: “Os vereadores eleitos na lista do PSD votaram 

favoravelmente os pontos 25 a 27, 29, 31 a 37 da agenda desta reunião, na 

medida em que os dados disponíveis apontam para uma apreciação 

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

eleitos nas listas do PSD lamentam a ausência de mecanismos de 

atribuição rigorosa e transparente de subsídios e de apoios por parte 

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

Fevereiro de 2002 (nomeadamente com a criação de programas específicos 

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

comissão consultiva de avaliação das referidas candidaturas composta, 

nomeadamente, por cidadãos com reconhecida idoneidade e competência 

nesta área) e chumbado pelos vereadores eleitos nas lista do PS, apesar do 

Sr. Presidente da CMG ter reconhecido a necessidade de alterar as regras 

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

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

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

SUBSÍDIOS – ASSOCIAÇÃO DE APOIO À  CRIANÇA  –  Presente 
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um ofício da Associação de Apoio à Criança dando conhecimento que, no 

próximo mês de Abril, pretendem iniciar as obras de remodelação do 

edifício sito na Rua de Santa Maria, n.º 44, com vista à instalação de um 

Centro de Acolhimento Temporário para crianças em risco. Assim, 

solicitam apoio da Câmara Municipal, designadamente através da 

colaboração dos técnicos do Departamento de Obras Municipais na 

fiscalização da referida obra. DELIBERADO APROVAR POR 

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

SUBSÍDIOS – FUNDAÇÃO STELA E OSWALDO BONFIM – 

Presente um ofício da Fundação Stela e Oswaldo Bonfim solicitando a 

cedência do Auditório da Biblioteca Municipal para realização de uma 

acção de formação para 15 formandos, durante 10 Sábados, num total de 

60 horas, com início a 26 de Fevereiro de 2005, no âmbito do Projecto 

“Amor em Acção”, do qual a Câmara Municipal de Guimarães é parceira. 

Conforme informação prestada pela Divisão de Acção Social, esta 

instituição, sedeada em Braga mas com delegação em Guimarães, tem 

como missão promover o desenvolvimento pessoal, social, espiritual e 

artístico de pessoas de todas as idades. Em Guimarães, esta Fundação 

presta apoio domiciliário ao Idoso (34 utentes), em regime diurno, todos 

os dias do ano, incluindo Sábados, Domingos e feriados, dispondo, ainda, 

de uma Unidade de Acolhimento Temporário integrado no projecto SAD 

“Amor em Acção”, com 4 utentes. Face ao interesse social da instituição, e 

atendendo a que o Auditório da Biblioteca Municipal não está disponível 

nos dias solicitados, propõe-se, em alternativa, a ocupação do espaço do 

Complexo Multifuncional de Couros (Cybercenytro) e a atribuição de um 

subsídio no valor de €420,00 + IVA, correspondente ao valor das despesas 

pela ocupação das salas, de acordo com o Regulamento em vigor. Esta 

despesa está cabimentada na unidade orgânica 07.01 e na unidade 
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económica 04.07.01. DELIBERADO APROVAR POR 

UNANIMIDADE. Os Vereadores Rui Vítor Costa, Carlos Vasconcelos, 

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

“Os vereadores eleitos na lista do PSD votaram favoravelmente os pontos 

25 a 27, 29, 31 a 37 da agenda desta reunião, na medida em que os dados 

disponíveis apontam para uma apreciação favorável dessas matérias. Não 

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

lamentam a ausência de mecanismos de atribuição rigorosa e 

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

por nós proposto em reunião da CMG de 14 de Fevereiro de 2002 

(nomeadamente com a criação de programas específicos de apoio a 

iniciativas das associações e instituições e a criação de uma comissão 

consultiva de avaliação das referidas candidaturas composta, 

nomeadamente, por cidadãos com reconhecida idoneidade e competência 

nesta área) e chumbado pelos vereadores eleitos nas lista do PS, apesar do 

Sr. Presidente da CMG ter reconhecido a necessidade de alterar as regras 

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

Contas nº 6/2003 ter considerado como “pouco fiável” o sistema de 

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

SUBSÍDIOS – SUBSÍDIOS AOS CLUBES DESPORTIVOS – 

ÉPOCA 2004/2005 – Presente a seguinte proposta: “Na proposta 

recentemente deliberada sobre os apoios a conceder aos Clubes 

Desportivos para a época 2004/2005, mencionava-se a modalidade de 

basquetebol como devendo ser objecto de um apoio extraordinário por 

parte da Autarquia. Sucede que, por lapso, foi omitido em tal proposta o 

valor a ser atribuído ao Vitória Sport Clube – Secção de Basquetebol, que 

seria idêntico aos dos restantes — €25.000,00 (vinte e cinco mil euros) — 

pelo que me cumpre propor agora a deliberação deste montante.” Esta 
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despesa está cabimentada na unidade orgânica 07.01 e na unidade 

económica 04.07.01. DELIBERADO APROVAR POR 

UNANIMIDADE. Os Vereadores Domingos Bragança e António 

Salgado Almeida não participaram na discussão e na votação da 

proposta. ------------------------------------------------------------------------------- 

SUBSÍDIOS – VITÓRIA SPORT CLUBE – SECÇÃO DE PÓLO 

AQUÁTICO – Presente a seguinte proposta: “Ao dar acolhimento e 

enquadramento institucional ao grupo de jovens que dinamiza actualmente 

a sua secção de Pólo Aquático, o Vitória Sport Clube promove a 

diversificação das modalidades praticadas regularmente no Concelho, num 

esforço que importa reconhecer, tal como ficou plasmado na proposta de 

apoio aos Clubes Desportivos na época 2004/2005, deliberada na última 

reunião deste Executivo. Contudo, nesta fase de início de actividade 

formativa e competitiva, é necessário que o Clube adquira um cronómetro 

específico de tempo de jogo, sem o que não poderá participar em 

competições oficiais. Deste modo, proponho que a câmara Municipal 

delibere conceder um apoio extraordinário de €1.150,00 (mil cento e 

cinquenta euros) à Secção de Pólo Aquático do Vitória Sport Clube, 

destinado a comparticipar em 50% a aquisição do referido marcador. Esta 

despesa está cabimentada na unidade orgânica 07.01 e na unidade 

económica 08.07.01. DELIBERADO APROVAR POR 

UNANIMIDADE. O Vereador António Salgado Almeida não 

participou na discussão e na votação da proposta. Os Vereadores Rui 

Vítor Costa, Carlos Vasconcelos, Belmiro Jordão e Ana Vidal 

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

lista do PSD votaram favoravelmente os pontos 25 a 27, 29, 31 a 37 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 PSD lamentam a ausência de 

mecanismos de atribuição rigorosa e transparente de subsídios e de 

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

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

programas específicos de apoio a iniciativas das associações e instituições e 

a criação de uma comissão consultiva de avaliação das referidas 

candidaturas composta, nomeadamente, por cidadãos com reconhecida 

idoneidade e competência nesta área) e chumbado pelos vereadores eleitos 

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

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

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

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

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

SUBSÍDIOS – ASSOCIAÇÃO DE CICLISMO DO MINHO – 

Presente a seguinte proposta: “A Associação de Ciclismo do Minho é uma 

associação distrital sedeada em Guimarães, e a sua actividade está centrada 

na promoção da modalidade, com destaque para a formação. Ao longo do 

ano esta Associação organiza mais de cinco dezenas de provas desportivas 

para os mais novos, tendo ainda a responsabilidade de promover o Grande 

Prémio de Ciclismo do Minho, única etapa centrada no Minho e destinada 

a ciclistas profissionais. À semelhança dos anos transactos, e como forma 

de apoiar uma actividade com indiscutível interesse público e capacidade 

de mobilização, proponho a atribuição de um subsídio de €3.000,00 (três 

mil euros) à Associação de Ciclismo do Minho. 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 
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lista do PSD votaram favoravelmente os pontos 25 a 27, 29, 31 a 37 da 

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

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

voto, os vereadores eleitos nas listas do PSD lamentam a ausência de 

mecanismos de atribuição rigorosa e transparente de subsídios e de 

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

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

programas específicos de apoio a iniciativas das associações e instituições e 

a criação de uma comissão consultiva de avaliação das referidas 

candidaturas composta, nomeadamente, por cidadãos com reconhecida 

idoneidade e competência nesta área) e chumbado pelos vereadores eleitos 

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

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

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

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

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

SUBSÍDIOS – MOTOR CLUBE DE GUIMARÃES – 

ORGANIZAÇÃO DE JORNADA DO CAMPEONATO 

NACIONAL DE ENDURO 2005 – Presente a seguinte proposta: “Ao 

Motor Clube de Guimarães foi recentemente atribuída a organização da 2.ª 

Jornada do Campeonato Nacional de Enduro/2005, em reconhecimento 

da qualidade que o Clube tem posto nas organizações que lhe vêm sendo 

confiadas por entidades federativas nacionais e internacionais. 

Efectivamente, nos últimos três anos, a etapa do Mundial desta 

especialidade, que o mesmo Clube organizou no ano transacto com o 

apoio financeiro e logístico da Autarquia, foi considerada a segunda 

melhor prova, das oito que se realizaram em todo o mundo. Para além de 

atraírem um público cada vez mais numeroso (10.000 pessoas em 2004), 
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estas provas têm revelado grande capacidade de dinamização económica 

do Concelho, mercê do grande número de profissionais – desportivos, 

organizativos e da comunicação social – que mobiliza. Para esta etapa do 

Campeonato Nacional, aprazada para os próximos dias 19 e 20 de Março, 

o Motor Clube prevês a participação de 100 a 120 pilotos, com as 

respectivas equipas, e de cerca de duas dezenas de jornalistas, incluindo de 

televisão que, invariavelmente, cobrem estas provas. 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 logísticos e financeiro: Oferta de prospectos turísticos; 

Cedência dos parques de estacionamento do Multiusos para instalação do 

“padock”; Cedência de um número de grades de segurança a determinar; 

Cedência de 30 vasos para decoração do Multiusos; Oferta de Troféus da 

Cidade a atribuir aos vencedores; Subsídio de €5.000,00 (cinco mil euros).” 

Esta despesa está cabimentada na unidade orgânica 07.01 e na unidade 

económica 04.07.01. DELIBERADO APROVAR POR 

UNANIMIDADE. Os Vereadores Rui Vítor Costa, Carlos Vasconcelos, 

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

“Os vereadores eleitos na lista do PSD votaram favoravelmente os pontos 

25 a 27, 29, 31 a 37 da agenda desta reunião, na medida em que os dados 

disponíveis apontam para uma apreciação favorável dessas matérias. Não 

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

lamentam a ausência de mecanismos de atribuição rigorosa e 

transparente de subsídios e de apoios por parte da CMG, tal como foi 
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por nós proposto em reunião da CMG de 14 de Fevereiro de 2002 

(nomeadamente com a criação de programas específicos de apoio a 

iniciativas das associações e instituições e a criação de uma comissão 

consultiva de avaliação das referidas candidaturas composta, 

nomeadamente, por cidadãos com reconhecida idoneidade e competência 

nesta área) e chumbado pelos vereadores eleitos nas lista do PS, apesar do 

Sr. Presidente da CMG ter reconhecido a necessidade de alterar as regras 

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

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

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

SUBSÍDIOS – DESPORTIVO FRANCISCO DE HOLANDA – 

OBRAS DE RECUPERAÇÃO DO PAVILHÃO – Presente um ofício 

do Desportivo Francisco de Holanda solicitando apoio da Câmara 

Municipal destinado a custear as despesas com as obras de beneficiação do 

Pavilhão Francisco de Holanda, nomeadamente a recuperação do mini-

ginásio e dos sanitários, bem como a substituição do piso. Os serviços do 

Departamento de Obras Municipais mediram e quantificaram o valor dos 

trabalhos em causa, que importa em €20.971,00 (vinte mil novecentos e 

setenta e um euros). Propõe-se a concessão de um apoio no valor de 

€20.000,00 (vinte mil euros). Esta despesa está cabimentada na unidade 

orgânica 07.01 e na unidade económica 08.07.01. DELIBERADO 

APROVAR POR UNANIMIDADE. Os Vereadores Rui Vítor Costa, 

Carlos Vasconcelos, Belmiro Jordão e Ana Vidal apresentaram a seguinte 

declaração de voto: “Os vereadores eleitos na lista do PSD votaram 

favoravelmente os pontos 25 a 27, 29, 31 a 37 da agenda desta reunião, na 

medida em que os dados disponíveis apontam para uma apreciação 

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

eleitos nas listas do PSD lamentam a ausência de mecanismos de 
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atribuição rigorosa e transparente de subsídios e de apoios por parte 

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

Fevereiro de 2002 (nomeadamente com a criação de programas específicos 

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

comissão consultiva de avaliação das referidas candidaturas composta, 

nomeadamente, por cidadãos com reconhecida idoneidade e competência 

nesta área) e chumbado pelos vereadores eleitos nas lista do PS, apesar do 

Sr. Presidente da CMG ter reconhecido a necessidade de alterar as regras 

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

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

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

SUBSÍDIOS – GRUPO DESPORTIVO E RECREATIVO “OS 

AMIGOS DE URGEZES” – Presente a seguinte proposta: “O Grupo 

Desportivo e Recreativo "Os Amigos de Urgezes" é uma Instituição 

Particular de Solidariedade Social sedeada na freguesia de Urgezes que tem 

a funcionar 2 salas de Actividades de Tempos Livres, para além de, em 

parceria com o Município, prestar um serviço de refeições a um grupo de 

85 alunos das Escolas Básicas do 1.º Ciclo de Bairro e Francisco Santos 

Guimarães – Urgezes. Assim, consideramos que os serviços que vêm 

sendo prestados por esta Instituição são de interesse público, uma vez que 

está localizada numa área urbana onde não existem equipamentos que 

respondam às necessidades da população estudantil residente em Urgezes, 

freguesia que regista um grande crescimento demográfico e uma crescente 

procura deste tipo de serviços. Recentemente, o citado Grupo Desportivo 

e Recreativo, através de missiva que dirigiu à Autarquia, solicitou um 

subsídio de 18.400 euros, destinado a custear parte dos materiais 

adquiridos para construção dos salões onde funciona provisoriamente o 

ATL, bem como a doação de um terreno com a área de 2.100m2, situado 
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no Lugar de Vessada, freguesia de Urgezes, descrito na Conservatória do 

Registo Predial de Guimarães sob o n.º. 01.374/Urgezes e inscrito na 

respectiva matriz urbana sob o artigo P2.420, para ali poder instalar o 

edifício definitivo, destinado ao referido ATL. O prédio em causa tem o 

valor de €40.000,00 (quarenta mil euros). Tendo em conta o inquestionável 

interesse público do objectivo que "Os Amigos de Urgeses" se propõem 

atingir — a construção de um ATL — proponho: 1. Que, 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, a 

Câmara delibere aprovar a doação do Direito de Superfície do terreno 

supra-identificado, nas seguintes condições: a) Prazo de 50 anos; b) 

Impossibilidade de transmissão ou oneração a favor de terceiros do 

terreno acima identificado; c) Impossibilidade de ser dado ao terreno outro 

destino que não seja a construção de um ATL, sob pena de reversão do 

mesmo direito para o Município; d) O prazo para início dos trabalhos de 

construção é fixado em 5 anos e, uma vez iniciada a construção, é fixado 

um prazo de 3 anos para a sua conclusão. Em caso de incumprimento 

destes prazos, a Câmara Municipal exercerá igualmente o direito de 

reversão atrás mencionado. 2. A atribuição de um subsídio de €18.400,00 

(dezoito mil e quatrocentos euros) para os fins referidos.” Esta despesa 

está cabimentada na unidade orgânica 07.01 e na unidade económica 

08.07.01. DELIBERADO APROVAR POR UNANIMIDADE. Os 

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

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

na lista do PSD votaram favoravelmente os pontos 25 a 27, 29, 31 a 37 da 

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

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

voto, os vereadores eleitos nas listas do PSD lamentam a ausência de 
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mecanismos de atribuição rigorosa e transparente de subsídios e de 

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

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

programas específicos de apoio a iniciativas das associações e instituições e 

a criação de uma comissão consultiva de avaliação das referidas 

candidaturas composta, nomeadamente, por cidadãos com reconhecida 

idoneidade e competência nesta área) e chumbado pelos vereadores eleitos 

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

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

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

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

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

SUBSÍDIOS – ASSOCIAÇÃO “TROVAS AO VENTO” – 

PROMOÇÃO CULTURAL – Presente a seguinte proposta: “Na 

sequência do ofício em que o grupo de música de raiz popular “Trovas ao 

Vento” pedia, para além da aquisição por parte da Câmara de CDs 

relativos ao seu último trabalho, apoio para apresentação pública em 

Guimarães do mesmo trabalho, recebi em audiência um dos responsáveis 

do grupo para acertar os termos do apoio pretendido. Assim, 

considerando a qualidade do trabalho e do relevante contributo que o 

grupo dá à cultura portuguesa, na área da música de raiz popular, propõe-

se que a Câmara apoie a realização do espectáculo em Guimarães, nos 

seguintes termos: 1 – cedência do Auditório da Universidade do Minho; 2 - 

cedência do equipamento técnico de luz e som aí instalado, e respectivos 

operadores; 3 - alojamento dos músicos acompanhantes na Pousada da 

Juventude, ao abrigo do Protocolo celebrado entre esta e a Câmara 

Municipal de Guimarães; 4 - subsídio de €1.250,00 (mil duzentos e 

cinquenta euros) para apoio às despesas de divulgação e dos músicos 
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acompanhantes.” Esta despesa está cabimentada na unidade orgânica 

07.01. e na unidade económica 04.07.01. DELIBERADO APROVAR 

POR UNANIMIDADE. Os Vereadores Rui Vítor Costa, Carlos 

Vasconcelos, Belmiro Jordão e Ana Vidal apresentaram a seguinte 

declaração de voto: “Os vereadores eleitos na lista do PSD votaram 

favoravelmente os pontos 25 a 27, 29, 31 a 37 da agenda desta reunião, na 

medida em que os dados disponíveis apontam para uma apreciação 

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

eleitos nas listas do PSD lamentam a ausência de mecanismos de 

atribuição rigorosa e transparente de subsídios e de apoios por parte 

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

Fevereiro de 2002 (nomeadamente com a criação de programas específicos 

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

comissão consultiva de avaliação das referidas candidaturas composta, 

nomeadamente, por cidadãos com reconhecida idoneidade e competência 

nesta área) e chumbado pelos vereadores eleitos nas lista do PS, apesar do 

Sr. Presidente da CMG ter reconhecido a necessidade de alterar as regras 

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

Contas nº 6/2003 ter considerado como “pouco fiável” o sistema de 

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

SUBSÍDIOS - CENTRO DE ENTRETENIMENTO E APOIO À 

JUVENTUDE – PEDIDO DE APOIO – Presente um ofício do 

Centro de Entretenimento e Apoio à Juventude solicitando apoio da 

Câmara Municipal destinado a custear as despesas com a aquisição de uma 

aparelhagem de som. A Vereador Francisca Abreu prestou a seguinte 

informação: “O Centro de Entretenimento e Apoio à Juventude 

desenvolve uma actividade muito interessante nas áreas da formação e 

animação em Serzedelo. Sendo um Centro Juvenil, as suas actividades, 
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organizadas por jovens, dirigem-se à população em geral, potenciando o 

envolvimento de todos em iniciativas de natureza cultural e recreativa. 

Assim, propõe-se a atribuição de um subsídio de €1.000,00 (mil euros) 

para ajudar a custear a aquisição de uma aparelhagem de som. Esta despesa 

está cabimentada na unidade orgânica 07.01 e na unidade económica 

08.07.01. DELIBERADO APROVAR POR UNANIMIDADE. Os 

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

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

na lista do PSD votaram favoravelmente os pontos 25 a 27, 29, 31 a 37 da 

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

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

voto, os vereadores eleitos nas listas do PSD lamentam a ausência de 

mecanismos de atribuição rigorosa e transparente de subsídios e de 

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

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

programas específicos de apoio a iniciativas das associações e instituições e 

a criação de uma comissão consultiva de avaliação das referidas 

candidaturas composta, nomeadamente, por cidadãos com reconhecida 

idoneidade e competência nesta área) e chumbado pelos vereadores eleitos 

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

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

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

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

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

SUBSÍDIOS – FESTAS EM HONRA DE S. BRÁS – FREGUESIA 

DE FIGUEIREDO – Presente para ratificação o despacho do Presidente 

da Câmara, datado de 26 de Janeiro de 2005, que autorizou a ligação à rede 

de iluminação pública das ornamentações das Festas em Honra de S. Brás, 
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realizadas na freguesia de Figueiredo entre os passados dias 3 e 7 de 

Fevereiro, com a colocação de 3 contadores de 60 A. DELIBERADO 

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

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, em Briteiros S. 

Salvador, solicitando autorização para ligação à rede de iluminação pública 

das ornamentações das referidas festas entre os próximos dias 4 e 14 de 

Março, com a colocação de 3 quadros de 3x60 amperes. DELIBERADO, 

POR UNANIMIDADE, DEFERIR O PEDIDO. ------------------------- 

SUBSÍDIOS - FESTAS EM HONRA DE NOSSA SENHORA DO 

BOM DESPACHO – FREGUESIA DE GOMINHÃES – Presente 

um ofício da Irmandade de Nossa Senhora do Bom Despacho, freguesia 

de Gominhães, solicitando autorização para ligação à rede de iluminação 

pública das ornamentações das referidas festas, a realizar entre os 

próximos dias 28 de Março e 4 de Abril de 2004, com a colocação de 2 

contadores. DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, DEFERIR O 

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

SUBSÍDIOS – ROMARIA DE NOSSA SENHORA DOS 

REMÉDIOS – FREGUESIA DE BARCO – Presente um ofício da 

Comunidade Paroquial de Barco solicitando autorização para ligação à 

rede de iluminação pública das ornamentações da Romaria de Nossa 

Senhora dos Remédios, a realizar entre os próximos dias 1 e 10 de Abril, 

com a colocação de 8 contadores com a potência de 3x60 amperes. 

DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, DEFERIR O PEDIDO 

COM A COLOCAÇÃO DE 3 CONTADORES. ---------------------------- 

SUBSÍDIOS – FESTA DAS CRUZES – FREGUESIA DE 

SERZEDELO – Presente um ofício da Comissão de Festas das Cruzes, 
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freguesia de Serzedelo, solicitando autorização para ligação à rede de 

iluminação pública das ornamentações das referidas festas, a realizar entre 

os próximos dias 6 e 8 de Maio, com a colocação de 2 contadores 

trifásicos de 60 amperes e de 1 contador trifásico de 80 amperes. 

DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, DEFERIR O PEDIDO. -- 

SUBSÍDIOS – IRMANDADE DE NOSSA SENHORA DA 

MADRE-DE-DEUS – ROMARIA DA SENHORA – FREGUESIA 

DE AZURÉM – Presente um ofício da Irmandade de Nossa Senhora da 

Madre-de-Deus solicitando autorização para ligação à rede de iluminação 

pública das ornamentações da Romaria da Senhora, a realizar entre os 

próximos dias 8 e 10 de Abril, com a colocação de um contador com a 

potência de 41,4 Kva. DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, 

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

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU POR UNANIMIDADE 

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

PELAS 10:40 HORAS O PRESIDENTE DA CÂMARA DEU POR 

ENCERRADA A REUNIÃO, DE QUE, PARA CONSTAR, SE 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


