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ACTA 

Aos seis dias do mês de Abril do ano de dois mil e seis, no Edifício dos 

Paços do Concelho, na Sala de Reuniões, compareceram os 

Excelentíssimos Senhores: Presidente da Câmara – António Magalhães da 

Silva – e Vereadores – Domingos Bragança Salgado, Armindo José 

Ferreira da Costa e Silva, Francisca Maria da Costa Abreu, César Manuel 

de Castro Machado, Rui Vítor Poeiras Lobo da Costa, José Manuel 

Fernandes Antunes, Carlos Manuel Amaral Vasconcelos e António José 

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

Não compareceram os Vereadores Júlio Martins Faria Mendes e Vítor 

Manuel da Silva Ferreira, cujas faltas foram consideradas justificadas. ------- 

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

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

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

1 – Vereador Rui Vítor Costa – a) – Solicitou esclarecimentos sobre o 

protocolo a estabelecer com o Ministério da Cultura e o modelo de gestão 

a implementar no Centro Cultural Vila Flor; 2 – Vereador Carlos 

Vasconcelos – a) – Apresentou requerimento solicitando informação 

relativa ao loteamento titulado pelo Alvará n.º 45/2000, designadamente 

sobre que áreas de terreno objecto do loteamento estão incluídas em Zona 

de Construção Central e em Zona de Equipamento; b) – Questionou o 

Presidente da Câmara sobre a construção da EB1 da Corredoura, em S. 

Torcato, perguntando, ainda, se aquela localidade não será prejudicada nos 

investimentos a implementar naquela freguesia, caso a Escola não seja 

edificada; 3 – Vereador António Salgado Almeida – a) – Confrontou o 

executivo camarário com os efeitos da anunciada reestruturação das 

escolas do ensino básico no concelho, designadamente a falta de condições 

e a sobrelotação das Escolas para onde serão reencaminhados os alunos 
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das Escolas encerradas, ou ainda o problema do transporte desses mesmos 

alunos. Disse, ainda, que este é um problema nacional que revela que o 

Governo, por razões fundamentalmente economicistas, está a tomar 

decisões que mexem muito com a vida das pessoas. Por último, disse não 

compreender porque razão a Escola do 1.º Ciclo de Ermida (Ronfe), que 

funciona num espaço público, tem já ordem de encerramento, enquanto 

que na mesma freguesia a Escola do 1.º Ciclo da Lourinha, que funciona 

num edifício arrendado à Câmara Municipal, continuará em 

funcionamento; 4 – Presidente da Câmara – Sobre as intervenções feitas, 

esclareceu: a) – Sobre o protocolo a celebrar entre o Ministério da Cultura 

e a Câmara Municipal de Guimarães para o financiamento das actividades 

do Centro Cultural Vila Flor, disse que estavam a ser ultimados os 

respectivos pormenores, adiantando que o compromisso prevê uma 

duração de cinco anos, apesar de ainda estarem a ser definidos os termos 

da parceria. Quanto ao modelo de gestão a aplicar ao Centro Cultural Vila 

Flor disse que o mesmo ainda estava a ser equacionado, pelo que a solução 

definitiva ainda não está encontrada; b) - Relativamente à construção da 

EB 1 da Corredoura disse que se aguardava a conclusão de um estudo, 

referindo que a escola apenas será construída se os indicadores o 

justificarem, isto é, no caso de se perspectivar um reduzido número de 

alunos ter-se-á de repensar o investimento, de acordo com as orientações 

do Ministério da Educação. Acrescentou que se a Escola acabar por não 

ser construída, a Câmara Municipal irá certamente compensar a população 

com outro tipo de equipamento; c) – Relativamente ao anunciado 

encerramento das Escolas do 1.º Ciclo de Gominhães, Paraíso (Selho S. 

Jorge), Ermida (Ronfe), Calvário (Serzedelo) e Casquinhos (Silvares), 

começou por dizer que em nenhum dos casos se colocou a questão 

economicista, uma vez que a Câmara Municipal não vai ter nenhum lucro 
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ou prejuízo com o encerramento das referidas escolas. No que diz respeito 

à Escola EB1 da Ermida (Ronfe), disse que o seu anunciado encerramento 

foi uma decisão conjunta de várias entidades, designadamente a Junta de 

Freguesia de Ronfe, o Agrupamento de Escolas Abel Salazar, a Associação 

de Pais e a Câmara Municipal de Guimarães, que consideraram ser esta a 

melhor opção. Ainda no que diz respeito às questões da educação, 

recordou que a Câmara Municipal de Guimarães é um dos Municípios do 

país com maior volume de despesa em transportes escolares. ----------------- 

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

O Presidente da Câmara deu as seguintes informações: 1 – De ter sido 

remetido à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Rural e das Florestas 

o processo para homologação da constituição do Conselho Cinegético 

Municipal de Guimarães; 2 – De ter sido publicado em Diário da 

República o Plano Regional de Ordenamento do Território do Norte; 3 – 

Do ofício do Governo Civil de Braga remetendo o Boletim Estatístico do 

Emprego/Desemprego do Distrito de Braga, referente ao passado mês de 

Fevereiro; 4 – Disse que na próxima reunião ordinária de Câmara estará 

presente o Presidente do Conselho de Administração do AVEPARK, 

Prof. Emídio Gomes, que irá informar o Executivo relativamente ao 

ponto da situação do Parque de Ciência e Tecnologia; 5 – O Presidente da 

Câmara convocou os membros do Órgão Executivo para uma reunião 

extraordinária, a realizar no próximo dia 13 de Abril, pelas 10:00 horas, 

para aprovação das seguintes propostas: 1 - Relatório e Contas do 

Município de Guimarães respeitante ao ano de 2005; 2 – Relatório e 

Contas da Zona de Turismo de Guimarães, respeitante ao ano de 2005; 6 – 

Da realização da próxima reunião ordinária da Câmara Municipal no dia 27 

de Abril de 2006, à hora e local habituais, em virtude dos feriados de 

Páscoa, considerando-se todos os membros do Órgão Executivo presentes 
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devidamente convocados. ------------------------------------------------------------ 

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

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

1 – Do ofício do Fiscal Único da Empresa Municipal CASFIG – 

Coordenação de Âmbito Social e financeiro das Habitações Sociais 

de Guimarães, EM remetendo parecer sobre a informação financeira 

correspondente ao 2º Semestre de 2005, nos termos do art. 14º, alínea e) 

da Lei nº 58/98, de 18 de Agosto, que se dá aqui por reproduzido e fica 

arquivado em pasta anexa ao livro de actas; 2 - Do ofício do Fiscal Único 

da Empresa Intermunicipal VIMÁGUA – Empresa de Água e 

Saneamento de Guimarães e Vizela, EIM remetendo parecer sobre a 

informação financeira correspondente ao 2º Semestre de 2005, nos termos 

do art. 14º, alínea e) da Lei nº 58/98, de 18 de Agosto, que se dá aqui por 

reproduzido e fica arquivado em pasta anexa ao livro de actas; 3 - Do 

despacho do Presidente da Câmara, datado de 28 de Março de 2006, que 

aprovou a celebração de um novo contrato de arrendamento com o 

proprietário do prédio urbano onde se encontra instalada a escola EB1 da 

Lourinha, na freguesia de Ronfe, de acordo com a seguinte informação da 

Secção de Património: “PEDIDO DE AUMENTO DE RENDA DA 

ESCOLA EB1 DA LOURINHA, FREGUESIA DE RONFE – O Sr. 

Joaquim Lopes de Oliveira, proprietário do prédio urbano onde se 

encontra instalada a escola EB1 da Lourinha, na freguesia de Ronfe, vem 

solicitar o aumento da renda para utilização, por parte desta Autarquia, 

daquele edifício. Alega, para o efeito, que o contrato já é muito antigo e 

que a renda, actualizada anualmente em função dos coeficientes previstos 

na lei, é muito baixa comparada com o valor do IMI que paga sobre este 

prédio. O parecer jurídico prestado em 2 de Dezembro de 2005, em anexo, 

aponta para a celebração de um novo contrato de arrendamento caso se 
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mantenha o interesse da Autarquia na ocupação daquele imóvel, com duas 

salas de aula. Colhido parecer dos Serviços de Educação, estes referem que 

não está previsto, para o ano lectivo de 2006/2007, o encerramento 

daquela escola pelo que continua a ser necessário o arrendamento do 

edifício. Conforme avaliação efectuada, constante do processo, o valor da 

renda para efeitos de celebração de novo contrato de arrendamento será de 

€150,00 (cento e cinquenta euros) mensais. Refere-se que a renda actual é 

de €85,32 (oitenta e cinco euros e trinta e dois cêntimos), submetendo-se à 

consideração superior a celebração de novo contrato de arrendamento, nos 

termos da referida informação jurídica, pelo valor mensal de €150,00 

(cento e cinquenta euros), com efeitos a partir de 1 de Março de 2006”; 4 – 

Do despacho do Presidente da Câmara, de 22 de Março de 2006, que 

aprovou a alteração número seis ao Plano de Investimentos, Plano de 

Actividades e Orçamento da Câmara Municipal, para 2006, que se dá aqui 

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

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

CÂMARA – ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE CÂMARA 

REALIZADA EM 23 DE MARÇO DE 2006. DELIBERADO 

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

EMPRÉSTIMOS – CONTRATAÇÃO DE UM EMPRÉSTIMO DE 

LONGO PRAZO NO MONTANTE DE €3.377.480,00 (TRÊS 

MILHÕES TREZENTOS E SETENTA E SETE MIL 

QUATROCENTOS E OITENTA EUROS) – Presente a seguinte 

informação da Chefe da Divisão Financeira: “Em cumprimento do 

despacho do Vereador Dr. Domingos Bragança, datado de 29 de Março de 

2006, procedeu-se à instrução de processo para a consulta a várias 

instituições bancárias, com vista à contratação de um empréstimo de longo 

prazo, no montante apurado nos termos do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 
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60-A/2005, de 30 de Dezembro, conforme comunicado pela Direcção 

Geral das Autarquias Locais. Conforme orientações recebidas as condições 

pretendidas são as seguintes: NATUREZA DO EMPRÉSTIMO: Abertura 

de crédito; MONTANTE: €3.377.480,00 (três milhões, trezentos e setenta 

e sete mil quatrocentos e oitenta euros); FINALIDADE: Financiar 

despesas de investimento no âmbito do plano plurianual de investimentos, 

concretamente o seguinte projecto: Novo Mercado Municipal; PRAZO: 20 

anos; PRESTAÇÕES: Constantes; PAGAMENTOS: Semestrais; TAXA 

DE JURO: Indexada à “Euribor”, com alternativa de outra indexante sem 

quaisquer custos e com a garantia e indicação do limite superior da taxa de 

juro; PERÍODO DE DIFERIMENTO: 2 anos; AMORTIZAÇÃO: 

Possibilidade de amortização do empréstimo total ou parcial, antes do 

prazo, sem quaisquer custos; Instituições bancárias a consultar: Caixa 

Geral de Depósitos, SA; Banco Comercial Português; SA; Banco 

Santander Totta, SA; Banco Português de Investimento, SA; Banco 

Espírito Santo, SA; Banco Bilbao Viscaya, Argentaria, SA; Finibanco, SA; 

Banif Banco Internacional do Funchal, SA. Assim, e para efeito de 

abertura de procedimento, deverá ser solicitada autorização ao Órgão 

Executivo nos termos da autorização genérica concedida pela Assembleia 

Municipal, em sua sessão de 19 de Dezembro de 2005. À consideração 

superior”. DELIBERADO APROVAR POR MAIORIA. Absteve-se o 

Vereador António Salgado Almeida. Votaram contra os Vereadores Rui 

Vítor Costa, José Manuel Antunes e Carlos Vasconcelos que apresentaram 

a seguinte declaração de voto: “Os vereadores eleitos nas listas do PSD 

sempre defenderam a requalificação do actual Mercado Municipal por 

oposição à construção de um novo equipamento urbano que o substitua. 

Continuamos a pensar exactamente o mesmo. A nossa posição política 

prende-se, fundamentalmente, com a importância da preservação 



G
U
IMA

S
A
E

R

CÂMARA MUNICIPAL DE GUIMARÃES 
ACTA Nº 7   Fls. __________ 
REUNIÃO ORDINÁRIA DE 6 DE ABRIL DE 2006                                                                   
 

 

 

 

 
                  ___________________ 

 
                  ___________________ 

funcional da obra arquitectónica do Arquitecto Marques da Silva, com a 

importância estética e afectiva do mercado enquanto obra fundamental de 

Guimarães e, ainda, com a necessidade de preservar económica e 

socialmente o centro da cidade, garantindo à cidade a necessária vivência 

que se vai perder com a construção de um novo Mercado, num local 

inapropriado e sem futuro para si mesmo e para o comércio local (ver o 

estudo “Uma Abordagem sobre o Mercado Municipal de Guimarães”, da 

responsabilidade da Associação Comercial e Industrial de Guimarães). A 

opção do PS pelo novo Mercado é, não temos dúvidas, uma má 

opção do ponto de vista patrimonial, do ponto de vista económica e 

do ponto de vista social. Esta autorização para um pedido de 

empréstimo, a vinte anos, é também a prova que a aposta do PS é 

também má do ponto de vista financeiro. Votamos por isso contra esta 

autorização. E não compreendemos como é que esta autorização para 

empréstimo se coaduna com o discurso (claramente retórico) de rigor em 

termos do investimento público que sempre aparece quando o PS se 

esquiva às propostas do PSD para os investimentos na educação, no 

desenvolvimento económico e social do concelho, no apoio às associações 

concelhias, no necessário e urgente desenvolvimento equilibrado das vilas 

e das freguesias de Guimarães”. ---------------------------------------------------- 

PATRIMÓNIO – DESAFECTAÇÃO DO DOMÍNIO PÚBLICO 

DE PARCELA DE TERRENO (ESCADAS) SITUADO NA 

URBANIZAÇÃO DA LAPA, FREGUESIA DE SELHO S. JORGE 

– Presente a seguinte informação da Secção de Património: “O Sr. José 

Miguel Fernandes Coelho Lima, residente na Rua da Circunvalação, 

freguesia de Selho S. Jorge, apresentou na Divisão de Gestão Urbanística 

desta Câmara Municipal um pedido de alteração ao loteamento titulado 

pelo Alvará n.º 77/79 que consiste na anexação da área de 351,50 m2, 
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destinada a acesso de peões (escadas), ao prédio urbano descrito na 1ª 

Conservatória do Registo Predial de Guimarães sob o n.º 01018/Selho S. 

Jorge e inscrito na respectiva matriz sob o artigo 2103. Baseia o pedido no 

facto de as escadas serem demasiado íngremes, a sua utilização ser um 

perigo para os utilizadores o que diminui o uso daquele acesso, tornando-

se o local propício à prática de actos de marginalidade. O requerente 

propõe a permuta daquele acesso (escadas) por uma parcela de terreno, 

com a área de 860,62 m2, a desanexar do prédio rústico descrito na 1ª 

Conservatória do Registo Predial de Guimarães sob o n.º 01464/Selho S. 

Jorge e inscrito na respectiva matriz sob o artigo 207, destinada à 

ampliação do logradouro da escola EB1 do Barreiro. A Junta e a 

Assembleia de Freguesia de Selho S. Jorge pronunciaram-se 

favoravelmente quanto à referida permuta. De acordo com a informação 

urbanística prestada em 10 de Fevereiro de 2006, as escadas em causa, que 

ligam a Rua da Circunvalação (CM 1588) a um outro caminho público, 

poderão, do ponto de vista urbanístico, ser eliminadas atendendo à: pouca 

utilização efectiva assim como ao seu avançado estado de degradação 

construtiva; não ligação de pólos geradores de movimento pedonal uma 

vez que não têm continuidade em passeios nos arruamentos viários; sua 

fraca visibilidade que não contribuem para a sua efectiva utilização; 

potencialidade que o terreno proposto a ceder, adjacente ao logradouro da 

escola EB1 do Barreiro possui, conforme informação do Departamento de 

Acção Social e Cultural de 8 de Março de 2005, já que o mesmo poderá 

contribuir para colmatar as necessidades de uma futura ampliação. O 

promotor do loteamento aceitou a referida alteração e o pedido foi 

submetido a discussão pública nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 

27º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, alterado e republicado 

pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, não tendo sido objecto de 
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reclamações. Assim, submete-se à consideração superior a permuta dos 

identificados terrenos, que só poderá concretizar-se se a Assembleia 

Municipal aprovar, nos termos da alínea b), nº4 do artigo 53º 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 desafectação do domínio público da mencionada 

parcela com a área de 351,20 m2, que confronta do Norte com caminho 

público, do Sul com Rua da Circunvalação, do Nascente e do Poente com 

José Miguel Fernandes Coelho Lima e, se posteriormente não houver 

reclamações àquela desafectação. A parcela de terreno com a área de 351, 

50 m2 foi avaliada em €16.252,67 (dezasseis mil duzentos e cinquenta e 

dois euros e sessenta e sete cêntimos) e a parcela de terreno com a área de 

860,60 m2 em €34.658,76 (trinta e quatro mil seiscentos e cinquenta e oito 

euros e setenta e seis cêntimos)”. Propõe-se que o valor a atribuir para 

efeitos de permuta seja de €16.252,67 (dezasseis mil duzentos e cinquenta 

e dois euros e sessenta e sete cêntimos) para cada uma das parcelas, 

conforme é do acordo do proprietário. DELIBERADO, POR 

UNANIMIDADE, APROVAR SUBMETER À APROVAÇÃO DA 

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

ZONA DE TURISMO DE GUIMARÃES – FEIRA DO COMER 

2006 – Presente a seguinte informação da Zona de Turismo de Guimarães: 

“A Feira do Comer de Guimarães é uma iniciativa da Zona de Turismo de 

Guimarães que se iniciou em 1999, com a participação de restaurantes, 

petisqueiras, bares, venda de produtos da terra e doçaria da área do 

concelho de Guimarães. Este evento tem como principal objectivo 

promover a gastronomia, os restaurantes, os patrocinadores e todos os 

participantes. Criando um evento capaz de atrair visitantes à cidade numa 

época imediatamente anterior ao Verão, em que a afluência de turistas 

começa a ser significativa de modo a contribuir para a suavização da 
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sazonalidade do turismo local. A Feira do Comer vai ter lugar de 9 e 18 de 

Junho de 2006. A organização pretende reforçar a publicidade do evento 

nomeadamente na imprensa regional e nacional, com inserções 

publicitárias nos principais jornais nacionais e da região norte, assim como 

a publicidade em rádios de âmbito regional e nacional. A animação do 

recinto será permanente com actuações diárias em dois palcos distintos e 

animação de rua. Tendo em conta o local de realização do evento, Parque 

das Hortas, junto ao Teleférico da Penha, e a procura por parte da Zona 

de Turismo de entidades capazes de dar apoio na realização do evento, a 

Zona de Turismo de Guimarães, à semelhança do ano anterior, irá 

associar-se à Turipenha CRL, para a organização desta iniciativa. Com esta 

parceria pretende-se criar uma cadeia de valor positiva aproveitando 

sinergias para promover não só a Feira do Comer como o Teleférico da 

Penha. Tendo em conta a necessidade de organizar o evento coma devida 

antecedência, solicita-se a transferência de uma verba de €60.000,00 

(sessenta mil euros) para a Turipenha CRL, prevista no orçamento da 

Zona de Turismo na rubrica 04.07.01 para este evento”. Esta despesa está 

cabimentada na unidade orgância 01 e na unidade económica 04.07.01. 

DELIBERADO APROVAR POR MAIORIA. Votaram contra os 

Vereadores Rui Vítor Costa, José Manuel Antunes e Carlos Vasconcelos 

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

nas listas do PSD votaram contra o ponto 4 da agenda desta reunião pela 

razão fundamental de considerarem que as régie-cooperativas criadas pela 

Câmara Municipal de Guimarães se destinam, no essencial, a tornear regras 

de rigor e de transparência que o Estado e a Administração Pública fixam 

para si próprios, com o objectivo de fugir ao controlo político da Câmara 

Municipal e da Assembleia Municipal. Independentemente de 

considerarmos, como consideramos neste caso, a realização digna de 
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registo e de apoio, continuamos a acreditar que era possível, na maior parte 

dos eventos, fazer melhor e mais barato recorrendo e apoiando, sem 

tutelas políticas, o dinamismo local”. ---------------------------------------------- 

BIBLIOTECA MUNICIPAL RAUL BRANDÃO – PROTOCOLO 

PARA FUNCIONAMENTO DO PÓLO DA BIBLIOTECA 

MUNICIPAL RAUL BRANDÃO NA FREGUESIA DE 

CALDELAS – Presente, para aprovação, a minuta do Protocolo de 

Colaboração a celebrar entre a Câmara Municipal de Guimarães e a Junta 

de Freguesia de Caldelas, com vista a regulamentar o funcionamento do 

Pólo da Biblioteca Municipal Raul Brandão, instalado na sede da Junta de 

Freguesia de Caldelas. A minuta do protocolo dá-se aqui por reproduzida e 

fica arquivada em pasta anexa ao livro de actas. DELIBERADO 

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

BIBLIOTECA MUNICIPAL RAUL BRANDÃO – 

APRESENTAÇÃO DO LIVRO “IDEIAS GIRAS” DE JÚLIO 

ISIDRO – Presente a seguinte informação da Chefe de Divisão de 

Biblioteca e Documentação: “No âmbito das actividades de promoção do 

Livro e da Leitura realizadas pela Biblioteca Municipal, terá lugar no 

próximo dia 20 de Abril a apresentação do último livro de Júlio Isidro 

“Ideias Giras”. Para esta actividade iremos contar com a presença de três 

turmas do 5.º ano da EB 2,3 Egas Moniz. Dada a necessidade de os 

professores da disciplina de Português trabalharem antecipadamente com 

os seus alunos as histórias constantes deste livro, solicito autorização 

superior para oferecer à Biblioteca Escolar três exemplares para que, com 

mais facilidade, professores e alunos tenham acesso à obra, sendo o valor 

unitário de €12,86 (doze euros e oitenta e seis cêntimos) + IVA, 

perfazendo um total de €40,51 (quarenta euros e cinquenta e um 

cêntimos). À consideração superior”. Esta despesa está cabimentada na 
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unidade orgânica 02 e na unidade económica 02.01.15. DELIBERADO 

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

CULTURA – ESCOLA SECUNDÁRIA MARTINS SARMENTO – 

IV SEMANA CULTURAL – Presente para ratificação o despacho do 

Presidente da Câmara, de 21 de Março de 2006, que concedeu à Escola 

Secundária Martins Sarmento 15 miniaturas de Cantarinhas dos 

Namorados, no âmbito da IV Semana Cultural, entre os passados dias 28 e 

31 de Março. DELIBERADO RATIFICAR POR UNANIMIDADE. - 

TRÂNSITO – ALTERAÇÃO DE TRÂNSITO – RUA CAMILO 

CASTELO BRANCO E RUA E TRAVESSA COMANDANTE 

JOSÉ LUÍS DE PINA – FREGUESIAS DE S. SEBASTIÃO E 

URGEZES – Presente a seguinte informação do Departamento de 

Serviços Urbanos e Ambiente: “Decorridas cinco semanas do período 

experimental de funcionamento da postura de trânsito em epígrafe e 

considerando a avaliação positiva da mesma propomos à Exma. Câmara a 

sua aprovação em regime definitivo”. DELIBERADO, POR 

UNANIMIDADE, APROVAR SUBMETER À APROVAÇÃO DA 

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

TRANSPORTES – ASSOCIAÇÃO DE DADORES BENÉVOLOS 

DE SANGUE – CEDÊNCIA DE VIATURA – Presente para 

ratificação o despacho do Presidente da Câmara, datado de 20 de Março de 

2006, que cedeu à Associação de Dadores Benévolos de Sangue uma 

viatura com um motorista e um técnico de som, no âmbito das 

comemorações do 20.º aniversário, no passado dia 19 de Março. 

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

TRANSPORTES – AGRUPAMENTO DE ESCOLAS D. AFONSO 

HENRIQUES – Presente para ratificação o despacho do Presidente da 

Câmara, datado de 16 de Março de 2006, que cedeu ao Agrupamento de 
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Escolas D. Afonso Henriques um autocarro, de acordo com a seguinte 

informação do Departamento de Serviços Urbanos e Ambiente: 

“Considerando o pedido de colaboração pela cedência de um autocarro no 

dia 23 de Março para efectuar o transporte dos alunos da EB1 de 

Salgueiral – Creixomil, à Sociedade Martins Sarmento. Considerando que 

se trata de uma visita de estudo integrada no programa anual que a Escola 

está a desenvolver, e não haver inconveniente para os serviços a 

disponibilidade da viatura em causa. Submete-se à ratificação do executivo 

camarário o transporte solicitado”. DELIBERADO RATIFICAR POR 

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

TRANSPORTES – AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PONTE 

– CEDÊNCIA DE AUTOCARRO – Presente para ratificação o 

despacho do Presidente da Câmara, datado de 16 de Março de 2006, que 

cedeu ao Agrupamento de Escolas de Ponte um autocarro, de acordo com 

a seguinte informação do Departamento de Serviços Urbanos e Ambiente: 

“Considerando o pedido de colaboração pela cedência de um autocarro 

para o dia 31 de Março, efectuado pelo Agrupamento de Escolas de Ponte, 

para efectuar o transporte dos alunos da EB1 de Campelos à Igreja 

Paroquial de Ponte, para participação na celebração Pascal. Considerando 

não haver inconveniente para os serviços a disponibilidade da viatura em 

causa, submete-se à aprovação do executivo camarário o transporte 

solicitado”. DELIBERADO RATIFICAR POR UNANIMIDADE. --- 

TRANSPORTES – ASSOCIAÇÃO ARTÍSTICA DA MARCHA 

GUALTERIANA – CEDÊNCIA DE AUTOCARRO – Presente para 

ratificação o despacho do Presidente da Câmara, datado de 17 de Março de 

2006, que cedeu à Associação Artística da Marcha Gualteriana um 

autocarro, de acordo com a seguinte informação do Departamento de 

Serviços Urbanos e Ambiente: “A Associação Artística da Marcha 
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Gualteriana solicitou a colaboração do município através da cedência de 

um autocarro para efectuar o transporte dos participantes no almoço de 

confraternização da Comemoração do Centenário da Marcha Gualteriana, 

a decorrer no dia 2 de Abril, na Penha. Considerando que se trata de uma 

associação centenária ao serviço da cultura vimaranense e 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 

RATIFICAR POR UNANIMIDADE. A Vereadora Francisca Abreu 

não participou na discussão e na votação da proposta. ------------------- 

TRANSPORTES – SOL-DO-AVE – ASSOCIAÇÃO PARA O 

DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO VALE DO AVE – 

CEDÊNCIA DE AUTOCARRO – Presente para ratificação o despacho 

do Presidente da Câmara, datado de 28 de Março de 2006, que cedeu um 

autocarro à Associação Sol-do-Ave – Associação para o Desenvolvimento 

Integrado do Vale do Ave, de acordo com a seguinte informação do 

Departamento de Serviços Urbanos e Ambiente: “A Sol-do-Ave solicitou a 

colaboração de município através da cedência de um autocarro para 

efectuar o transporte das crianças e jovens participantes nas olimpíadas da 

Saúde, a decorrer no dia 7 de Abril no Parque da Cidade. Considerando 

que se trata de uma actividade inserida nas Comemorações do Dia Mundial 

da Saúde e não haver inconveniente para os serviços a disponibilidade da 

viatura em causa. Submete-se à ratificação do executivo camarário o 

transporte solicitado, bem como a prestação de trabalho extraordinário”. 

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

BANDEIRAS – AGRUPAMENTO HORIZONTAL DE ESCOLAS 

BELOS ARES – ESCOLA EB1 DE SERZEDO – Presente um ofício 

do Agrupamento Horizontal de Escolas de Belos Ares solicitando a 
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cedência de uma bandeira do Município, bem como de uma bandeira 

nacional. Propõe-se a concessão das referidas bandeiras. DELIBERADO 

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

VITÓRIA SPORT CLUBE – FUTEBOL DE FORMAÇÃO – 

ILUMINAÇÃO DE CAMPO DE TREINOS – Presente a seguinte 

proposta: “Em razão do interesse público de que se reveste a actividade 

desenvolvida pelo Departamento de Formação do Vitória Sport Clube, 

quer na óptica puramente desportiva, quer no plano da relevante função 

social associada a tal actividade, a Câmara Municipal deliberou, em 

Novembro de 2005, proceder ao nivelamento de um campo de treinos do 

Complexo Desportivo de que aquele clube é proprietário, solução que se 

afigurava a mais viável para, em tempo útil, resolver a insuficiência dos 

recintos destinados à formação, face aos jovens interessados e em lista de 

espera. Com tal obra concluída, verifica-se que os horários lectivos de 

grande parte desses jovens implicam a utilização deste campo em horário 

nocturno, possibilitando, desta forma, a máxima rentabilidade do novo 

espaço de treinos. Desta forma, a Direcção do Vitória Sport Clube vem 

solicitar o apoio da Autarquia para os trabalhos de electrificação do campo 

em causa, orçados em €37.283,62 (trinta e sete mil duzentos e oitenta e três 

euros e sessenta e dois cêntimos). Considerando, tal como já se referiu, o 

interesse público da formação desportiva e social assumida pelo Clube e, 

bem assim, as vantagens em rentabilizar o novo espaço de treinos 

existente, tornando a sua utilização compatível com os horários escolares, 

proponho a atribuição, ao Vitória Sport Clube, de um subsídio de 

€25.000,00 (vinte e cinco mil euros), destinado a comparticipar nas 

despesas de electrificação do novo campo de treinos”. Esta despesa está 

cabimentada na unidade orgânica 07.01 e na unidade económica 08.07.01. 

DELIBERADO APROVAR POR UNANIMIDADE. Os Vereadores 
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César Machado e António Salgado Almeida não participaram na 

discussão e na votação da proposta. Os Vereadores Rui Vítor Costa, 

José Manuel Antunes e Carlos Vasconcelos apresentaram a seguinte 

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

favoravelmente os pontos 15 e 16 da agenda desta reunião, na medida em 

que os dados disponíveis apontam para uma apreciação favorável dessas 

matérias. Não obstante o sentido de voto, os vereadores eleitos nas listas 

do PSD lamentam a ausência de mecanismos de atribuição rigorosa e 

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

proposto pelos vereadores do PSD no mandato anterior, 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) e chumbada pelo PS, apesar do Sr. Presidente da CMG ter 

reconhecido então a necessidade de alterar as regras de atribuição de 

subsídios e apesar do relatório de auditoria do Tribunal de Contas 

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

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

SUBSÍDIOS – CLUBE DE CAÇADORES DAS TAIPAS – Presente a 

seguinte proposta: “A pedido do Clube de Caçadores das Taipas proponho 

que a Câmara conceda a esta colectividade a verba de €12.739,91 (doze mil 

setecentos e trinta e nove euros e noventa e um cêntimos), destinada à 

execução de obras nos balneários do Clube, conforme quantificação de 

custos elaborada pelo Departamento de Obras Municipais”. 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, José Manuel Antunes e Carlos Vasconcelos 

apresentaram a seguinte declaração de voto: “Os vereadores eleitos na 
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lista do PSD votaram favoravelmente os pontos 15 e 16 da agenda desta 

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

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

vereadores eleitos nas listas do PSD lamentam a ausência de mecanismos 

de atribuição rigorosa e transparente de subsídios e de apoios por parte da 

CMG, tal como foi proposto pelos vereadores do PSD no mandato 

anterior, 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) e chumbada pelo PS, apesar do Sr. 

Presidente da CMG ter reconhecido então 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 ESTUDANTES DA ESCOLA 

SECUNDÁRIA DE CALDAS DAS TAIPAS – DESFILE 

ECOLÓGICO – Presente para ratificação o despacho do Presidente da 

Câmara, datado de 22 de Março de 2006, que cedeu à Associação de 

Estudantes da Escola Secundária de Caldas das Taipas um palco, uma 

estrutura de iluminação e uma tela branca para a realização, no passado dia 

24 de Março, de um desfile ecológico, com o objectivo de alertar e motivar 

toda a comunidade para a separação dos lixos/reciclagem. 

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

SUBSÍDIOS – ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E CULTURAL 

AIRÃO SANTA MARIA – COMEMORAÇÕES DO 25 DE ABRIL – 

FREGUESIA DE AIRÃO SANTA MARIA – Presente um ofício da 

Associação Recreativa e Cultural Airão Santa Maria solicitando autorização 

para ligação à rede de iluminação pública das ornamentações para a 
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comemoração do 25 de Abril, entre os próximos dias 23 e 25 de Abril, 

com a colocação de um contador para a potência de 41,4 Kva. 

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, freguesia de Azurém, solicitando autorização para ligação 

à rede de iluminação pública das ornamentações da Romaria da Senhora, a 

realizar entre os próximos dias 28 e 30 de Abril, com a colocação de três 

contadores para a potência de 41,4 Kva. DELIBERADO, POR 

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

SUBSÍDIOS – FESTA DAS CRUZES – FREGUESIA DE 

SERZEDELO – Presente um ofício da Comissão da Festa das Cruzes, 

freguesia de Serzedelo, solicitando autorização para ligação à rede de 

iluminação pública das ornamentações da referida festa, a realizar entre os 

próximos dias 5 e 7 de Maio, com a colocação de 4 contadores de 41,4 

Kva. DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, DEFERIR O 

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

SUBSÍDIOS – FESTAS DA SENHORA DO ROSÁRIO – 

FREGUESIA DE NESPEREIRA – Presente um ofício da Junta de 

Freguesia de Nespereira solicitando autorização para ligação à rede de 

iluminação pública das ornamentações das Festas da Senhora do Rosário, a 

realizar entre os próximos dias 2 e 4 de Junho, com a colocação de um 

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

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

SUBSÍDIOS – GRUPO CULTURAL E RECREATIVO DA CRUZ 

DE PEDRA – FESTAS DE SANTO ANTÓNIO – Presente um ofício 

do Grupo Cultural e Recreativo da Cruz de Pedra solicitando autorização 
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para ligação à rede de iluminação pública das ornamentações das Festas de 

Santo António, a realizar entre os próximos dias 10 e 13 de Junho, com a 

colocação de três contadores de 41,4 Kva. DELIBERADO, POR 

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

SUBSÍDIOS – GRUPO FOLCLÓRICO RECREATIVO DE 

TABUADELO – 8.º FESTIVAL DE FOLCLORE – FREGUESIA 

DE TABUADELO – Presente um ofício do Grupo Folclórico 

Recreativo de Tabuadelo solicitando autorização para ligação à rede de 

iluminação pública das ornamentações do 8.º Festival de Folclore, a 

realizar no próximo dia 17 de Junho, com a colocação de um contador de 

6,9 Kva. DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, DEFERIR O 

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

SUBSÍDIOS – FESTAS EM HONRA DO PADROEIRO – 

FREGUESIA DE SELHO S. LOURENÇO – Presente um pedido da 

Comissão de Festas em Honra do Padroeiro, freguesia de Selho S. 

Lourenço, solicitando autorização para ligação à rede de iluminação 

pública das ornamentações das Festas em Honra do Padroeiro, a realizar 

entre os próximos dias 10 e 13 de Agosto, com a colocação de um 

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

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

SUBSÍDIOS – FESTAS DA SENHORA DA BOA MORTE – 

FREGUESIA DE AROSA – Presente um ofício da Comissão de Festas 

da Senhora da Boa Morte, freguesia de Arosa, solicitando autorização para 

ligação à rede de iluminação pública das ornamentações das Festas da 

Senhora da Boa Morte, a realizar entre os próximos dias 17 e 20 de 

Agosto, com a colocação de 2 contadores de 41,4 Kva. DELIBERADO, 

POR UNANIMIDADE, DEFERIR O PEDIDO. ------------------------- 
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SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO 

EM LIQUIDAÇÃO - RELATÓRIO E CONTAS DOS SERVIÇOS 

MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO DE 

GUIMARÃES EM LIQUIDAÇÃO RESPEITANTE AO ANO DE 

2005 – Presente, para apreciação e votação, o Relatório e Contas dos 

Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Guimarães em 

Liquidação respeitante ao ano de 2005. Os documentos respeitantes ao 

Relatório e Contas referidos dão-se aqui por reproduzidos e ficam 

arquivados em pasta anexa ao livro de actas. DELIBERADO, POR 

MAIORIA, APROVAR SUBMETER À APROVAÇÃO DA 

ASSEMBLEIA MUNICPAL. Votaram contra os Vereadores Rui Vítor 

Costa, José Manuel Antunes e Carlos Vasconcelos que apresentaram a 

seguinte declaração de voto: “Os vereadores eleitos nas lista do PSD 

votaram contra a Conta de Gerência e Relatório de Actividades dos SMAS 

de Guimarães em liquidação de 2005, por não concordarem com a política 

de investimentos em água e saneamento levada a cabo pela CMG que 

neste particular, e face às públicas carências no nosso concelho. Apesar da 

pressão política do PSD para que, no âmbito dos II e III Quadros 

Comunitários de Apoio, se resolvessem, em grande parte, as nossas 

carências infra-estruturais, nunca houve vontade política para tais 

investimentos, tendo-se perdido uma oportunidade de ouro numa altura 

em que existiram recursos financeiros disponíveis. O PS dispõe, nestes 

últimos anos, de mecanismos financeiros inigualáveis para termos hoje 

níveis de atendimento minimamente aceitáveis que nos permitissem 

concentrarmo-nos fundamentalmente na renovação e rentabilização das 

redes, e noutros aspectos importantes da política de ambiente municipal. 

Nestes últimos anos, coincidindo com a nossa adesão à União Europeia, 

estiveram à nossa disposição fundos generosos para atacarmos estas nossas 
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dificuldades de base, conjugados com uma forte capacidade de 

endividamento do município. Estas condições excepcionais foram 

desbaratadas em sucessivas obras de regime, em contínuas derrapagens 

orçamentais conforme denunciámos. O fim dos SMAS arrastou consigo a 

incapacidade política de cumprir o que se prometera nos documentos 

sucessivamente produzidos pelos serviços: - desde o Relatório e Contas de 

1997 até ao Plano e Orçamento de 99 foi afirmado que se atingiria 90% de 

cobertura na distribuição de água e 70% no saneamento até ao ano de 

2001. E nem as sombras destas metas cumpriram; - no Plano e Orçamento 

de 1999 da certeza passou-se para “aproximadamente 90%” mas agora só 

no ano de 2002. Mesmo assim, nada se cumpriu. – no Plano e Orçamento 

para 2000 baixou-se novamente a fasquia, passando a ser 

“aproximadamente 80% até ao ano de 2002”. O que mesmo assim não se 

cumpriu. Enfim, faltou estratégia e faltou a vontade política para servir os 

cidadãos do concelho”. --------------------------------------------------------------- 

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU POR UNANIMIDADE 

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

PELAS DEZ HORAS E CINQUENTA MINUTOS O 

PRESIDENTE DA CÂMARA DEU POR ENCERRADA A 

REUNIÃO, DE QUE, PARA CONSTAR, SE LAVROU A 

PRESENTE ACTA. ---------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 


