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ACTA 

Aos onze dias do mês de Maio 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, Júlio Martins 

Faria Mendes, César Manuel de Castro Machado, Rui Vítor Poeiras Lobo 

da Costa, José Manuel Fernandes Antunes, Carlos Manuel Amaral 

Vasconcelos, Vítor Manuel da Silva Ferreira e António José Salgado 

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

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

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

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

1 – Vereador Rui Vítor Costa – a) – Alertou o Executivo para a situação 

resultante do abate de árvores na Montanha da Penha, na vertente de 

Mesão Frio, concluindo que uma pequena mancha onde estão depositados 

os restos das árvores abatidas não pode pôr em risco o património natural 

da Montanha da Penha; b) – Disse que a Câmara Municipal de Guimarães 

deveria instigar o Ministério da Agricultura a cumprir a lei que o 

responsabiliza pela limpeza das manchas florestais pertencentes ao Estado, 

bem como cumprir as determinações do Decreto Lei nº 156/2004 que 

obriga a Autarquia a fazer a limpeza junto dos aglomerados populacionais 

situados em zonas florestais. Disse, a propósito, que a região deveria 

dispor de equipamento capaz de rentabilizar economicamente os resíduos 

florestais, defendendo a criação de uma central de biomassa ou uma 

central de co-geração de biomassa que possibilitasse a produção de energia 

e de vapor para servir algumas actividades industriais, considerando que 

esta infra-estrutura poderia incentivar os particulares e o próprio Estado a 
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limpar as suas matas, com alguma contrapartida financeira; c) – Recordou 

uma intervenção que apresentou em reunião de Câmara de 9 de Fevereiro 

último, onde manifestou a preocupação pelo encerramento das Escolas em 

Guimarães, não por oposição ao Ministério da Educação, nomeadamente 

em relação a medidas que tenham por base o sucesso escolar e a 

racionalização dos recursos de todos, mas antes contra um processo que 

não estava a envolver entidades que considerou fundamentais, como as 

Juntas de Freguesia, as Associações de Pais e os Agrupamentos de Escolas. 

Assim, e referindo-se à EB 1 de Ermida, Ronfe, disse que os pais e 

encarregados de educação tinham desmontado, de forma absolutamente 

clara, os argumentos do Ministério da Educação que sustentam o 

encerramento da referida Escola, quer em relação ao número de alunos, 

quer no que concerne ao sucesso escolar. Concluiu, referindo que se o 

Ministério da Educação não tiver razão, deve lutar-se para que as Escolas 

se mantenham abertas, mas se, pelo contrário, aquele Ministério tiver 

razão, então deve esclarecer-se, desde já, a forma como vão ser 

enquadrados os alunos deslocados e tomar uma decisão urgente e clara 

sobre o destino imediato a dar àqueles estabelecimentos; 2 – Vereador 

José Manuel Antunes – a) – Pediu esclarecimentos relativamente a uma 

notícia publicada sobre as declarações do Presidente da Câmara a 

propósito da descida do Vitória Sport Clube à Divisão de Honra do 

futebol português; 3 – Vereador Carlos Vasconcelos – a) – Referiu a 

degradação de um edifício situado na Rua de Santo António, na zona 

tampão do Centro Histórico de Guimarães, e disse que este era apenas um 

dos muitos edifícios que reclamavam uma intervenção com carácter de 

urgência, perguntando se o Câmara Municipal não tencionava intervir; 4 – 

Vereador Vítor Ferreira – a) – Na sequência da publicação de uma 

notícia sobre a elaboração, por parte da Autarquia, de um anteprojecto de 
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traçado do prolongamento da ligação ferroviária de Guimarães e Braga 

para fazer o interface com o TGV Porto-Vigo, defendeu que a melhor 

opção para o canal de ligação entre as duas cidades era o metro de 

superfície, acrescentando que a solução devia ser muito ponderada no 

sentido de garantir a mobilidade das populações e promover a 

aproximação das vilas de Ponte e das Taipas à cidade, pelo que, no seu 

entender, devia existir uma ampla discussão pública sobre o assunto; 5 – 

Vereador António Salgado Almeida – a) – Relativamente ao anunciado 

encerramento da EB1 de Ermida, Ronfe, disse que a Câmara Municipal de 

Guimarães se deveria colocar ao lado da população e lutar pela 

manutenção daquele estabelecimento de ensino; b) – Referindo-se ao 

anunciado hospital privado de Guimarães, disse que era um 

empreendimento que não tinha interesse público, sustentando que o 

concelho não estava necessitado de mais oferta de saúde privada, mas sim 

de melhor saúde pública e que, por isso, o projecto não deveria merecer da 

Câmara Municipal quaisquer benefícios. Continuou, dizendo que o 

investimento encerra um outro problema mais grave relacionado com a 

zona onde está prevista a sua implantação (junto à Pista de Atletismo 

Gémeos Castro, na Cidade Desportiva), uma vez que a construção do 

Hospital, com as anunciadas perspectivas de outras construções, pode dar 

origem a especulação imobiliária naquela zona. 6 – Vereador César 

Machado – a) – Prestou esclarecimentos no que diz respeito à 

intervenção do Vereador Carlos Vasconcelos, referindo as limitações que a 

lei prevê, concretamente a possibilidade de recuperação a expensas da 

Câmara, em que o retorno do investimento efectuado é muito demorado, 

visto a cobrança coerciva se fazer em função de uma percentagem do valor 

das rendas, obrigando, por isso, dadas as restrições financeiras, a uma 

planificação adequada das obras em função de determinadas prioridades. 7 
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– Vereador Júlio Mendes – a) – Prestou esclarecimentos sobre o 

processo de Informação Prévia nº 908/2005, cujo recurso foi apreciado e 

votado na última reunião de Câmara, informando que as habitações 

situadas na mesma rua tinham sido licenciadas de acordo com a legislação 

ao tempo em vigor, isto é, duas das três habitações ali construídas foram 

licenciadas ainda antes de entrada em vigor do PDM (Plano Director 

Municipal), pelo que não estavam ainda abrangidas pelas imposições que 

obrigam a que os respectivos lotes disponham de determinada área, sendo 

que apenas a outra habitação foi licenciada após o PDM, e, de acordo com 

o processo de licenciamento, cumpria todas as prescrições. Finalmente, e 

ainda no que respeita a esta última habitação, disse que se se verificar no 

terreno que a construção não está de acordo com o correspondente 

projecto licenciado pela Câmara Municipal, então os serviços de 

fiscalização actuarão em conformidade; b) – Sobre o projecto de 

construção de um Hospital Privado disse não ter qualquer preconceito no 

que respeita às iniciativas privadas, sobretudo quando promovem a criação 

de postos de trabalho, esclarecendo, ainda, quanto ao correcto 

enquadramento urbanístico do empreendimento; c) – Sobre o transporte 

ferroviário, esclareceu que o processo envolvia estudos aprofundados que 

estavam a ser elaborados no âmbito da revisão do PDM, tendo em vista a 

formalização de uma proposta que será apresentada às entidades 

competentes. Ainda no âmbito destes estudos, aproveitou para explicar 

que o Metro de Superfície não era, de todo, uma solução de curto prazo, 

visto destinar-se a zonas de grande densidade urbana, o que não é o caso 

de Guimarães, para além de implicar custos muito elevados, ao obrigar à 

construção de raiz de oficinas e infra-estruturas diversas que serviriam 

exclusivamente este meio de transporte, ao invés do comboio, que poderia 

utilizar toda a infra-estrutura existente da CP. Acrescentou, finalmente, que 
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a proposta que resultar do estudo referido vai ser apresentada às entidades 

tutelares competentes, que sobre ela se pronunciarão, ficando a 

apresentação pública da solução proposta dependente da sua aceitação por 

tais entidades. 8 – Vereador Armindo Costa e Silva – a) – Deu 

conhecimento de que estão em curso os trabalhos de consolidação e 

limpeza do Parque da Lazer e que até ao final da presente semana serão 

colocados painéis com referência às espécies que aí se podem encontrar; 

b) – Relativamente à prevenção de fogos florestais disse que a Câmara 

Municipal tem apresentado candidaturas a todos os programas que vão 

surgindo, apontando como exemplos a vigilância móvel motorizada, o 

Programa Agris e o Fundo Florestal Permanente. Referiu, ainda, uma 

candidatura ao mecanismo financeiro do espaço económico europeu no 

valor de um milhão e quinhentos mil euros a aplicar na limpeza dos 

perímetros dos aglomerados urbanos e nos pontos de água. Assim, disse 

considerar que, se a Câmara Municipal for bem sucedida numa destas 

candidaturas, estarão reunidos os meios financeiros suficientes para uma 

intervenção de fundo ao nível das manchas florestais. Acrescentou que, 

independentemente da aprovação destas candidaturas, a Câmara Municipal 

já decidiu beneficiar cerca de 40 Km de caminhos florestais nas freguesias 

de Atães, Costa, Gominhães, Gonça, Rendufe, S. Torcato, Oleiros, 

Figueiredo, Leitões, Sande S. Clemente e Longos, bem como os pontos de 

água que entretanto foram construídos. Por último, salientou o programa 

de vigilância móvel motorizada que vai ser posto em prática pelos 

bombeiros, bem como a campanha de sensibilização a promover com a 

colocação de painéis alertando para os perigos e para as boas práticas na 

floresta; 9 – Vereadora Francisca Abreu – a) – Comunicou que vai ser 

presente, na próxima reunião, uma informação sobre a actividade do 

Espaço Informação Mulher, designadamente na parte que respeita aos 
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processos relativos a situações de violência doméstica; 10 – Presidente da 

Câmara – Sobre as intervenções feitas, esclareceu: a) – Relativamente ao 

Hospital Privado disse que via no projecto um sinal de funcionamento do 

mercado de tendência liberal, acrescentando que tal não significava o fim 

do Serviço Nacional de Saúde, que deve continuar a ter qualidade para 

responder ao crescente número de pessoas com dificuldades económicas; 

b) – Relativamente às preocupações ambientais apontadas pelo Vereador 

Rui Vítor Costa disse que a Autarquia tem desenvolvido um trabalho 

assinalável na preservação das florestas, designadamente através da 

promoção da limpeza, da criação de pontos de água e da abertura de 

caminhos para facilitar o trabalho das corporações de bombeiros. Disse, 

ainda, que, apesar dos condicionalismos financeiros, esta componente da 

intervenção da Autarquia não será descurada e lembrou que Guimarães era 

um dos 80 municípios do País que dispunha já de um Plano de Defesa de 

Florestas concluído, em obediência à determinação governamental. Por 

último, disse que a Associação de Municípios do Vale do Ave tem 

recebido vários pedidos para instalação de unidades de valorização de 

resíduos; c) - Relativamente à notícia publicada sobre as suas declarações a 

propósito da descida do Vitória Sport Clube à Divisão de Honra disse que 

se tratava apenas da leitura que fez dos factos ocorridos; d) – Sobre o 

transporte ferroviário, disse considerar que nesta fase era mais importante 

definir o traçado à luz do Plano Director Municipal, para depois se decidir 

sobre a melhor opção a implementar, salvaguardando-se sempre os 

interesses no âmbito da estratégia de desenvolvimento pretendida para a 

região; e) – Relativamente ao anunciado encerramento da EB1 de Ermida, 

Ronfe, lembrou que o problema foi criado por anteriores responsáveis da 

Associação de Pais, que propuseram o encerramento da escola e a criação 

de um jardim infantil, pelo que deviam agora assumir essa 
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responsabilidade. Recordou que, em consequência, nesta fase já não devia 

estar previsto o corpo docente para a referida Escola, problema que 

ultrapassa as competências da Autarquia. ----------------------------------------- 

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

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

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

VITÓRIA SPORT CLUBE – MODALIDADES AMADORAS – 

SUBSÍDIO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2006/2007 – Presente a 

seguinte proposta: “Vem o Vitória Sport Clube solicitar da Câmara 

Municipal o habitual apoio destinado ao desenvolvimento de formação 

desportiva (modalidade amadora de futebol), traduzido em géneros 

(combustível, fertilizantes e correctivos, tratamentos fitossanitários, etc.). 

A Câmara Municipal de Guimarães, tem vindo a conceder um subsídio 

para este efeito, cujos valores, em anos anteriores, rondaram os €30.000,00 

(trinta mil euros), valor este que veio a ser reduzido entre os anos de 2002 

e 2004 para 50% (€15.000,00), face aos constrangimentos do orçamento 

municipal. Na época desportiva de 2004/2005, a Câmara Municipal 

concedeu um reforço excepcional deste apoio, tendo atribuído um 

subsídio de €60.000,00 (sessenta mil euros), destinado a intervenções mais 

profundas nos campos de treinos das modalidades amadoras de futebol do 

Vitória Sport Clube. As intervenções em causa, para além de assegurarem a 

manutenção e a conservação dos relvados, permitiram a ressementeira e a 

drenagem, evitando a degradação daqueles campos. Na época desportiva 

de 2005/2006, a Câmara Municipal concedeu, para o mesmo efeito, um 

apoio de €40.000,00 (quarenta mil euros), considerando ter-se verificado 

longos períodos quentes e secos que, com a normal utilização dos campos 

por parte dos atletas, implicaram um acréscimo de custos na manutenção e 

conservação dos relvados, designadamente o aumento de consumo de 
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água, de fertilizações, de tratamentos fitossanitários e de combustíveis. 

Assim, ponderados os montantes atribuídos nos últimos anos, e 

considerando o substancial aumento do preço dos combustíveis entretanto 

verificado, proponho que, para a época de 2006/2007, seja atribuído, ao 

Vitória Sport Clube, um apoio traduzido em géneros (combustível, 

fertilizantes e correctivos, tratamentos fitossanitários, etc.), a utilizar nos 

campos adstritos ao desporto de formação, até ao limite de €50.000,00 

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

05 e na unidade económica 02.01.15. DELIBERADO APROVAR POR 

UNANIMIDADE. Os Vereadores César Machado e António 

Salgado Almeida não participaram na discussão e na votação da 

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

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

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

Governo Civil de Braga remetendo o Boletim Estatístico do Emprego e 

Desemprego do Distrito de Braga relativo ao passado mês de Março. ------ 

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

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

1 – Do despacho do Presidente da Câmara, de 24 de Abril de 2006, que 

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

Actividades e Orçamento Municipal, para o ano de 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 27 DE ABRIL DE 2006. DELIBERADO 

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

CASFIG, EM – COORDENAÇÃO DE ÂMBITO SOCIAL E 

FINANCEIRO DAS HABITAÇÕES SOCIAIS DE GUIMARÃES, 
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EM – PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE 2 HABITAÇÕES 

VAGAS POR RESCISÃO DE CONTRATO DE 

ARRENDAMENTO E TRANSFERÊNCIA DE HABITAÇÃO – 

Presente um ofício da CASFIG – Coordenação de Âmbito Social e 

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

aprovação, a proposta de atribuição de 2 habitações vagas por rescisão de 

contrato de arrendamento e transferência de habitação, aprovada em 

reunião ordinária do Conselho de Administração, realizada no passado dia 

27 de Abril. A referida proposta dá-se aqui por reproduzida e fica 

arquivada em pasta anexa ao livro de actas. DELIBERADO APROVAR 

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

ZONA DE TURISMO DE GUIMARÃES – MODA GUIMARÃES 

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

“A edição de 2006 do evento Moda Guimarães, a decorrer no dia 21 de 

Julho na Praça da Oliveira, no Centro Histórico, está a cargo da 

CENATEX como entidade organizadora. Para esta iniciativa, a 

organização necessita da colaboração da Câmara Municipal no que se 

refere a: 1 – apoio logístico, que inclui recursos humanos, designadamente 

trabalho extraordinário para electricistas, carpinteiros, pessoal para limpeza 

e para apoio na montagem e desmontagem da passerelle e cadeiras no 

recinto; 2 – cedência de passerelle e cadeiras da Câmara; 3 – aluguer de 

cadeiras para colocar no local da realização do evento; 4 – limpeza do 

recinto; 5 – apoio no que se refere a baixadas eléctricas e presença de um 

electricista; 6 – contratação de segurança privada; 7 – materiais diversos 

para construção dos cenários em madeira; 8 – publicidade, nomeadamente 

cedência de outdoors e lonas; 9 – cedência de grades para vedação do 

recinto; 10 – aquisição de alcatifa para cobrir passerelle; 11 – cedência do 

Museu de Arte Primitiva Moderna para camarim; 12 – estadia dos 
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manequins/protocolo com a Pousada da Juventude; 13 – concepção e 

produção de todo o material gráfico; 14 – colaboração de técnicos dos 

serviços de turismo da Câmara Municipal, designadamente com horas 

extraordinárias, para apoio na organização e na assistência técnica no 

decorrer do evento”. DELIBERADO APROVAR POR 

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

ZONA DE TURISMO DE GUIMARÃES – FEIRA DA TERRA 

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

“A Associação para o Desenvolvimento das Comunidades Locais vai 

promover a 12.ª edição da “Feira da Terra” com o apoio da Zona de 

Turismo de Guimarães. Este ano, o evento irá ter lugar de 6 a 9 de Julho, 

em S. Torcato. Para esta iniciativa a organização necessita da colaboração 

da Câmara Municipal, nomeadamente: 1 – Apoio do Departamento de 

Obras Municipais: execução de um cercado para animais; material 

eléctrico; baixadas eléctricas; transporte das cozinhas para o recinto; apoio 

logístico, que inclui recursos humanos, designadamente trabalho 

extraordinário para electricista na montagem e apoio técnico no decorrer 

do evento; carpinteiros e pessoal para apoio na montagem, desmontagem e 

transporte das cozinhas. 2 – Apoio do Departamento de Serviços 

Urbanos e Ambiente: limpeza do recinto; recolha de lixo; colocação de 

baldes e contentores; cedência de uma carrinha de 9 lugares para 

transporte de expositores; grades para vedação do recinto e vasos. 3 – 

Apoio logístico da Divisão de Cultura e Desporto na concepção do 

material gráfico, na produção e colocação de material de divulgação: 

“outdoors”, lonas publicitárias e autocolantes de autocarro (a quantidade 

possível); colocação de cartazes, bem como trabalho extraordinário para a 

reportagem fotográfica do evento; 4 – Apoio da Polícia Municipal para a 

vigilância do recinto; 5 – Apoio da Zona de Turismo de Guimarães com 
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a cedência de sete cozinhas; 6 – Colaboração de funcionários do Turismo 

da Câmara Municipal para apoio na organização, na montagem e na 

assistência técnica no decorrer do evento”. DELIBERADO APROVAR 

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

ARQUIVO MUNICIPAL ALFREDO PIMENTA – DOAÇÃO DO 

LIVRO “CÔRTES DO REINO DE PORTUGAL” DE JOAQUIM 

LEITÃO DATADO DE 1940 – Presente uma informação da Chefe da 

Divisão de Arquivos propondo a aceitação da doação à Câmara Municipal 

de Guimarães do livro “Côrtes do Reino de Portugal”, de Joaquim Leitão, 

datado de 1940, obra que enriquecerá o espólio do Arquivo Municipal 

Alfredo Pimenta. DELIBERADO APROVAR POR 

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

EDUCAÇÃO – ESCOLAS – CONCESSÃO DE TRANSPORTE 

EM TÁXI – ANO LECTIVO 2005/2006 – Presente para ratificação o 

despacho do Presidente da Câmara, datado de 26 de Abril de 2006, que 

concedeu, para o ano lectivo 2005/2006, transporte especial em táxi aos 

alunos David Alexandre Gonçalves Machado e Marta Sofia Barros Lopes, 

residentes na freguesia de Ronfe, matriculados na EB 2,3 Bernardino 

Machado e recebendo apoio na APPACDM de Vila Nova de Famalicão, 

implicando à Autarquia um custo mensal previsível no valor de €307,84 

(trezentos e sete euros e oitenta e quatro cêntimos). Esta despesa está 

cabimentada na unidade orgânica 07.01 e na unidade económica 02.02.10. 

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

DESPORTO – SUBSÍDIOS AOS CLUBES DESPORTIVOS – 

ÉPOCA 2005/2006 – Presente a seguinte proposta: “Na sequência do 

propósito assumido pela Câmara Municipal nos últimos anos de apoiar os 

clubes e associações desportivas, principalmente os que apostam na 

formação de jovens, com critérios de justiça e de rigor, submete-se à 
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aprovação da Câmara Municipal a seguinte proposta de atribuição de 

Subsídios aos Clubes Desportivos do nosso Concelho para a época 

2005/2006. A. ESCOLAS DE FORMAÇÃO – Juniores, Juvenis, 

Iniciados e Infantis – Subsídio de €5.000,00 (cinco mil euros) por cada 

modalidade. B. CLASSES JOVENS – Juniores, Juvenis, Iniciados e 

Infantis – Modalidades – Andebol, basquetebol, voleibol, futebol de 11, 

futsal, hóquei em patins. Subsídios: competições de âmbito local ou 

distrital – €375,00 (trezentos e setenta e cinco euros); competições de 

âmbito regional (distritos limítrofes) – €550,00 (quinhentos e cinquenta 

euros); competições de âmbito nacional – €750,00 (setecentos e cinquenta 

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

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

recebem um apoio de €550,00 (quinhentos e cinquenta euros) por cada 

equipa em cada escalão, ou €50,00 (cinquenta euros) por cada atleta 

quando, num determinado escalão, o número de atletas for inferior a nove. 

O xadrez irá receber €275,00 (duzentos e setenta e cinco euros) por cada 

equipa em cada escalão, e sempre que o número de atletas seja inferior a 

nove receberá €25,00 (vinte e cinco euros) por cada jovem inscrito. 

Atletismo – O atletismo foi uma modalidade com grande expressão em 

Guimarães, mas nos últimos anos tem havido um decréscimo do número 

de praticantes, e mesmo no de eventos desportivos. Assim, pretende a 

Câmara Municipal de Guimarães criar vários incentivos a esta modalidade, 

para que nos próximos anos apreçam novos valores, de forma sustentada e 

continuada. A construção da Pista de Atletismo servirá a longo prazo para 

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

necessário reformular os apoios a esta modalidade, de forma a inverter o 

estado actual do seu desenvolvimento. As Disciplinas Técnicas do 

Atletismo – lançamento do disco e dardo, salto em comprimento e altura, 
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etc. – que actualmente não tem qualquer expressão no universo desportivo 

vimaranense, será uma das prioridades a ter em conta nos próximos anos, 

podendo futuramente terem apoios diferenciados em relação ao Cross ou à 

Estrada. Neste sentido, propõe-se um subsídio de €100,00 (cem euros) por 

cada jovem atleta federado. C. SÉNIORES – Inatel – (futebol e 

atletismo) e futebol feminino federado – subsídio de €300,00 (trezentos 

euros). D. DESPORTOS INDIVIDUAIS – os subsídios aos atletas 

naturais ou residentes no Concelho de Guimarães, com idade inferior a 25 

anos, mediante prova documental de participação e conquista de feito, 

deverão ser atribuídos aos Clubes que representam, ficando escalonados da 

seguinte forma: Título Regional – €250,00 (duzentos e cinquenta euros); 

Título Nacional – €500,00 (quinhentos euros); Título Internacional – 

€750,00 (setecentos e cinquenta euros). E. ACTIVIDADE 

ESPECÍFICA – No âmbito da actividade específica, pretende-se manter a 

diversificação de modalidades, e apoiar a afirmação dos Clubes nos 

primeiros patamares das principais competições nacionais, e onde a 

formação é primordial no seu funcionamento. Para além do futebol, o 

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

indiscutivelmente, grandes modalidades nacionais onde a afirmação da 

Cidade é importante, e onde a nossa presença representa uma mais valia 

sócio-desportiva de relevo. O Desportivo Francisco de Holanda, no 

andebol e voleibol, o Vitória Sport Clube, no voleibol, basquetebol, pólo 

aquático e natação, a Casa do Povo de Fermentões, no andebol, voleibol e 

atletismo, o Futebol Clube os Piratas de Creixomil no desenvolvimento do 

Futsal e a Associação Cultural Recreativa e Desportiva Gémeos Castro nas 

várias vertentes do Atletismo, estão a disputar na presente época os 

principais Campeonatos Nacionais destas modalidades, e em alguns casos 

poderão participar nas provas europeias em representação do nosso País. 
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Na concretização da política desportiva, atrás enunciada, proponho: Que a 

Câmara Municipal conceda subsídios extraordinários que já englobam os 

apoios aos vários escalões formativos dos seguintes clubes: Desportivo 

Francisco de Holanda, Vitória Sport Clube (Secções de Voleibol, 

Basquetebol, Natação) e Casa do Povo de Fermentões, no valor de 

€25.000,00 (vinte e cinco mil euros)/cada, e ainda ao Futebol Clube os 

Piratas de Creixomil, a Associação Cultural Recreativa e Desportiva 

Gémeos Castro e Vitória Sport Clube – Secção de Pólo Aquático com 

€10.000,00 (dez mil euros) cada, como forma de apoio às suas 

participações nas várias frentes desportivas que estão envolvidas. O 

processamento dos subsídios será concretizado após requerimento dos 

clubes ou atletas interessados, que deverão fazer prova da sua participação 

nas modalidades, campeonatos ou competições respectivos, bem como do 

número de atletas inscritos por cada escalão, através de declaração 

confirmativa emanada das respectivas associações ou federações. Estima-

se, com base nos subsídios atribuídos em anos anteriores, que o montante 

para este ano ronde os €265.000,00 (duzentos e sessenta e 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 César Machado e António 

Salgado Almeida não participaram na discussão e na votação da 

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

DESPORTO – COOPERATIVA TEMPO LIVRE – 

CAMPEONATO NACIONAL DE CORTA-MATO – Presente a 

seguinte proposta: “A Cidade de Guimarães foi escolhida, pelo segundo 

ano consecutivo, para acolher o Campeonato Nacional de Corta-Mato 

Longo, que vai reunir, nos terrenos do Parque da Cidade Desportiva e da 

Pista de Atletismo Gémeos Castro, mais de 500 atletas representando uma 
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centena de clubes de todo o país. Tratando-se da mais importante prova 

do calendário nacional de corta-mato, o Campeonato apura os 

participantes nacionais no Mundial da especialidade e confere grande 

notoriedade a Guimarães pela cobertura mediática que lhe está associada. 

Com organização conjunta da Associação de Atletismo de Braga e da 

Tempo Livre, o Campeonato obriga à assumpção de despesas de monta, 

relacionadas, no caso daquela Cooperativa, com a contratação de serviços 

de emergência médica, fornecimento de água aos atletas, decoração das 

zonas de pódio, imprensa, partida e meta, entre outras. Assim, 

considerando o interesse, para o Município, em acolher uma prova desta 

dimensão e importância, proponho a atribuição, à Cooperativa Tempo 

Livre, de um subsídio de €5.000,00 (cinco mil euros), destinado a 

comparticipar nos custos de organização da edição de 2006 do 

Campeonato Nacional de Corta-Mato Longo”. Esta despesa está 

cabimentada na unidade orgânica 07.01 e na unidade económica 

05.01.01.02. DELIBERADO APROVAR POR MAIORIA. O 

Presidente da Câmara não participou na discussão e na votação da 

proposta. Abstiveram-se os Vereadores Rui Vítor Costa, José Manuel 

Antunes, Carlos Vasconcelos e Vítor Ferreira que apresentaram a seguinte 

declaração de voto: “Os vereadores eleitos nas listas do PSD abstiveram-

se no ponto 8 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 

registo e de apoio, continuamos a acreditar que era possível, na maior parte 



 

 

 
 

ACTA Nº 10   Fls. __________ 
REUNIÃO ORDINÁRIA DE 11 DE MAIO DE 2006 
 

 

 

 

 

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

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

DESPORTO – COOPERATIVA TEMPO LIVRE – CENTRO 

MÉDICO DE APOIO AO DESPORTO – PEDIDO DE SUBSÍDIO 

– Presente a seguinte proposta: “Nos termos do Acordo de Parceria 

celebrado entre a Câmara Municipal e a Tempo Livre, aprovado em 

reunião de 28 de Julho de 2005, esta Cooperativa remete, para 

conhecimento e análise, o relatório semestral (Setembro de 2005 / 

Fevereiro de 2006) da actividade desenvolvida pelo CMAD – Centro 

Médico de Apoio ao Desporto de Guimarães. O CMAD tem sido elogiado 

pelo seu pioneirismo e pela sua importância no fomento da prática 

desportiva em segurança, tanto para o desporto federado como para o 

informal, tendo atendido, volvidos seis meses de actividade, 1.685 utentes. 

Nos termos do referido Acordo de Parceria, foi atribuído à Tempo Livre 

um subsídio inicial de €27.500,00 (vinte e sete mil e quinhentos euros), 

com vista ao apetrechamento do CMAD com os equipamentos e materiais 

necessários ao seu funcionamento, ficando igualmente previsto nesse 

documento que, em face dos relatórios de actividade a apresentar, a 

Autarquia poderia vir a atribuir novos e eventuais apoios à sua actividade. 

Tal como se pode verificar no Relatório Semestral em análise, a Tempo 

Livre tem um deficit de exploração do CMAD que ascende aos €3.103,69 

(três mil cento e três euros e sessenta e nove cêntimos), pelo que vem 

aquela Cooperativa solicitar à Câmara Municipal, nos termos do Acordo 

referido, a atribuição de um subsídio extraordinário naquele montante, que 

permita à Tempo Livre fazer face às responsabilidades assumidas com os 

profissionais que prestam serviço no CMAD. Atentos os pressupostos 

enunciados, com destaque para o inquestionável interesse público da 

actividade do CMAD, proponho a atribuição, à Cooperativa Tempo Livre, 
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de um subsídio de €3.103,69 (três mil, cento e três euros e sessenta e nove 

cêntimos), destinado a colmatar o deficit de exploração motivado pelo 

primeiro semestre de actividade do Centro Médico de Apoio ao Desporto 

de Guimarães”. Esta despesa está cabimentada na unidade orgânica 07.01 e 

na unidade económica 05.01.01.02. O referido Relatório dá-se aqui por 

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

DELIBERADO APROVAR POR UNANIMIDADE. O Presidente 

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

DESPORTO – ANDDEM – ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE 

DESPORTO PARA A DEFICIÊNCIA MENTAL – 5º 

CAMPEONATO DO MUNDO DE BASQUETEBOL PARA 

DEFICIENTES – Presente a seguinte proposta: “A ANDEMM é uma 

Instituição de Utilidade Pública, sem fins lucrativos, cuja principal 

actividade é fomentar e organizar a prática de actividades desportivas de 

competição para atletas nacionais com deficiência mental. A Federação 

Internacional de Desporto para a Deficiência Intelectual vai organizar, de 

29 de Setembro a 7 de Outubro, o Campeonato do Mundo de Basquetebol 

para atletas com deficiência mental, no qual Portugal irá participar com 

uma delegação de 30 elementos. As despesas inerentes a esta participação, 

orçadas em cerca de €84.000,00 (oitenta e quatro mil euros), ultrapassam as 

disponibilidades da Associação, que está a tentar, para o efeito, o 

contributo de várias instituições públicas. Dado que, na delegação 

portuguesa, está integrado o atleta vimaranense Carlos Duarte, e 

considerando o alcance meritório desta iniciativa, proponho a atribuição, à 

Associação Nacional de Desporto para a Deficiência Mental, de um 

subsídio de €1.000,00 (mil euros), destinado a comparticipar nas despesas 

inerentes à participação da delegação portuguesa no 5º Campeonato do 

Mundo de Basquetebol para Deficientes”. DELIBERADO APROVAR 
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POR UNANIMIDADE. Os Vereadores Rui Vítor Costa, José Manuel 

Antunes, Carlos Vasconcelos e Vítor Ferreira apresentaram a seguinte 

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

favoravelmente o ponto 10 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 nº 6/2003 ter considerado 

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

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

TRANSPORTES – CENTRO SOCIAL PADRE MANUEL 

JOAQUIM DE SOUSA – CEDÊNCIA DE AUTOCARRO – 

Presente a seguinte informação do Departamento de Serviços Urbanos e 

Ambiente: “Considerando o pedido de colaboração do Centro Social 

Padre Manuel Joaquim de Sousa – Caldelas, pela cedência de um autocarro 

no dia 10 de Maio, para efectuar o transporte das crianças das valências de 

Jardim-de-infância e ATL, para assistir à actividade “Meninos Hoje Há 

Espectáculo”. Considerando que se trata de uma actividade organizada 

pela Câmara, de manifesto interesse pedagógico, e não haver 

inconveniente para os serviços a disponibilidade da viatura em causa. 

Submete-se à aprovação do Executivo Camarário o transporte solicitado”. 
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DELIBERADO APROVAR POR UNANIMIDADE. -------------------- 

TRANSPORTES – COOPERATIVA FRATERNA – CEDÊNCIA 

DE VIATURAS – Presente a seguinte informação do Departamento de 

Serviços Urbanos e Ambiente: “Por solicitação da Cooperativa Fraterna 

foi cedido, durante o mês de Abril, o transporte em viaturas da Câmara 

para distribuição de alimentos a famílias carenciadas e recolha de géneros 

alimentícios junto de algumas superfícies comerciais – 683 Kms. Assim, 

submete-se à aprovação do executivo camarário a ratificação dos 

transportes concedidos”. DELIBERADO APROVAR POR 

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

DESPORTO – VITÓRIA SPORT CLUBE – II TORNEIO LUSO-

GALAICO DE PÓLO AQUÁTICO – Presente a seguinte proposta: 

“Vai a Secção de Pólo Aquático do Vitória Sport Clube organizar, nos 

próximos dias 24 e 25 de Junho, o II Torneio Luso-Galaico daquela 

modalidade. Trata-se de uma iniciativa que, já no ano transacto, mereceu 

um apoio por parte da Autarquia, em função do interesse em fomentar a 

prática de um desporto com uma expressão minoritária, concorrendo, por 

outro lado, para a divulgação de Guimarães entre os galegos. Por este 

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

€500,00 (quinhentos euros), destinado a comparticipar nos custos de 

organização do II Torneio Luso-Galaico de Pólo Aquático”. Esta despesa 

está cabimentada na unidade orgânica 07.01 e na unidade económica 

04.07.01. DELIBERADO APROVAR POR UNANIMIDADE. Os 

Vereadores César Machado e António Salgado Almeida não 

participaram na discussão e na votação da proposta. Os Vereadores 

Rui Vítor Costa, José Manuel Antunes, Carlos Vasconcelos e Vítor 

Ferreira apresentaram a seguinte declaração de voto: “Os vereadores 

eleitos na lista do PSD votaram favoravelmente os pontos 13 a 19 da 
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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 nº 6/2003 ter considerado como “pouco 

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

SUBSÍDIOS – CLUBE INDUSTRIAL DE PEVIDÉM – XXXVIII 

CAMPEONATO DA EUROPA DE TIRO A HÉLICES – OBRAS 

NAS INSTALAÇÕES – Presente a seguinte proposta: “Tal como 

constava da proposta apreciada na reunião de Câmara de 9 de Fevereiro 

último, realiza-se de 7 a 11 de Junho próximo o XXXVIII Campeonato da 

Europa de Tiro a Hélices, organizado pelo Clube Industrial de Pevidém, 

dotado com prémios e troféus que ascendem aos 44.000,00 (quarenta e 

quatro mil euros). Tratando-se de uma importante prova de competição 

internacional, são esperados cerca de 250 atiradores, a maior parte dos 

quais estrangeiros, os quais, em conjunto com as comitivas e organização, 

implicam a participação directa de cerca de 600 pessoas, excluindo o 

público, o que diz bem do impacto turístico e económico do evento. Desta 

forma, e como forma de atender ao pedido de apoio expresso pelo Clube 

de Tiro, foi votado um subsídio de €5.000,00 (cinco mil euros), em razão 

da importância desportiva e impacto económico do Campeonato. 
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Contudo, em virtude do impacto nacional e internacional do evento, o 

Clube Industrial pretende levar a cabo uma intervenção de reabilitação das 

sua instalações, designadamente a pavimentação dos arruamentos de 

acesso e dos parques de estacionamento, obras que o Departamento de 

Obras Municipais avaliou em €69.206,00 (sessenta e nove mil duzentos e 

seis euros). Ora, atentos os pressupostos que estiveram na origem do 

deliberado anteriormente, e reconhecendo a efectiva necessidade de 

proceder aos melhoramentos mencionados, proponho a atribuição, ao 

Clube Industrial de Pevidém, de um subsídio de €17.300,00 (dezassete mil 

e trezentos euros), destinado a comparticipar nos custos de pavimentação 

dos arruamentos de acesso e parques de estacionamento das respectivas 

instalações. A ser aprovado, este subsídio será pago após validação, por 

parte do Departamento de Obras Municipais, dos necessários autos de 

medição”. DELIBERADO APROVAR POR UNANIMIDADE. Os 

Vereadores Rui Vítor Costa, José Manuel Antunes, Carlos Vasconcelos e 

Vítor Ferreira apresentaram a seguinte declaração de voto: “Os 

vereadores eleitos na lista do PSD votaram favoravelmente os pontos 13 a 

19 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 
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auditoria do Tribunal de Contas nº 6/2003 ter considerado como “pouco 

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

SUBSÍDIOS – GRUPO DESPORTIVO UNIÃO TORCATENSE – 

ARRELVAMENTO DO CAMPO DO ARNADO – Presente a 

seguinte proposta: “Na época transacta, o Grupo Desportivo União 

Torcatense conseguiu, pela primeira vez no seu historial, participar na 2ª 

Divisão Nacional, o que exigiu grandes investimentos ao nível das suas 

instalações desportivas, para as adequar às competições em que estiveram 

envolvidos. Por outro lado, e mais importante, o Clube afirma-se como 

uma referência do desporto amador na região em que está inserido, 

assegurando aos muitos jovens envolvidos nos escalões de formação a 

possibilidade de praticarem desporto. Por estes motivos, torna-se 

premente que a União Torcatense disponha de instalações que permitam o 

desenvolvimento futuro das suas actividades, o que a respectiva Direcção 

procura assegurar com o almejado arrelvamento sintético do Campo do 

Arnado, uma intervenção orçada em cerca de €255.000,00 (duzentos e 

cinquenta e cinco mil euros). Deste modo, proponho a atribuição, ao 

Grupo Desportivo União Torcatense, de um subsídio de €50.000,00 

(cinquenta mil euros), destinado a comparticipar no arrelvamento do 

Campo do Arnado. A ser aprovado, este subsídio será pago após 

validação, por parte do Departamento de Obras Municipais, dos 

necessários autos de medição”. 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, Carlos Vasconcelos e Vítor Ferreira apresentaram a 

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

votaram favoravelmente os pontos 13 a 19 da agenda desta reunião, na 

medida em que os dados disponíveis apontam para uma apreciação 
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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 nº 6/2003 ter considerado como “pouco fiável” o 

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

SUBSÍDIOS – ANTIGOS ALUNOS DA ESCOLA INDUSTRIAL 

DE GUIMARÃES – 22ª CONFRATERNIZAÇÃO – Presente a 

seguinte proposta: “Presente um ofício da Comissão Organizadora que 

pretende organizar a 22ª Confraternização dos Antigos Alunos da Escola 

Industrial, uma iniciativa meritória de encontro inter-geracional com uma 

importante componente cultural, que carece, contudo, de apoios 

financeiros para que se possa concretizar. Por estes motivos, proponho a 

atribuição, à Escola Secundária Francisco de Holanda, de um subsídio de 

€500,00 (quinhentos euros), destinado a comparticipar nos custos de 

organização da 22ª Confraternização dos Antigos Alunos da Escola 

Industrial. 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, José Manuel 

Antunes, Carlos Vasconcelos e Vítor Ferreira apresentaram a seguinte 

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

favoravelmente os pontos 13 a 19 da agenda desta reunião, na medida em 
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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 nº 

6/2003 ter considerado como “pouco fiável” o sistema de controlo 

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

SUBSÍDIOS – AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PROF. JOÃO DE 

MEIRA – III TORNEIO ABERTO DE XADREZ SUB-20 – 

Presente a seguinte proposta: “Realizou-se no passado dia 1 de Maio o III 

Torneio Aberto de Xadrez Sub-20, em partidas semi-rápidas, novamente 

organizado pelo Agrupamento João de Meira. Para além da promoção de 

uma modalidade menos divulgada e que concorre para o desenvolvimento 

intelectual dos jovens, a prova alcançou já uma notoriedade assinalável, 

congregando participantes de todo o norte do País e da Galiza, 

concorrendo deste modo, igualmente, para a divulgação de Guimarães. Por 

estes motivos, proponho a atribuição, ao Agrupamento de Escolas Prof. 

João de Meira, de um subsídio de €400,00 (quatrocentos euros), destinado 

a comparticipar nos custos de organização do torneio mencionado”. 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, José Manuel 
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Antunes, Carlos Vasconcelos e Vítor Ferreira apresentaram a seguinte 

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

favoravelmente os pontos 13 a 19 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 nº 

6/2003 ter considerado como “pouco fiável” o sistema de controlo 

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

SUBSÍDIOS – ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DA ZONA 

URBANA DA CONCEIÇÃO – Presente a seguinte proposta: “Pretende 

a Associação de Moradores da Zona Urbana da Conceição proceder à 

regularização da situação de ocupação da loja 24 A do Bairro de Nossa 

Senhora da Conceição, da qual tem, desde Janeiro de 1979, usufruto 

gratuito e sobre cuja aquisição sempre manifestou desejo, aquisição essa 

que foi superiormente autorizada pelo conselho directivo do Instituto de 

Gestão e Alienação do Património Habitacional do Estado (IGAPHE), 

pelo valor determinado de €21.100,00 (vinte e um mil e cem euros). 

Considerando a importância desta aquisição para a referida Associação, 

nomeadamente no que concerne ao suporte encontrado nas instalações em 

causa, em relação à prossecução de um conjunto de iniciativas importantes 
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ao longo dos últimos 25 anos, assim como à possibilidade de execução 

futura de outras iniciativas fundamentais para a comunidade envolvida, 

proponho a atribuição, à Associação de Moradores da Zona Urbana da 

Conceição, de um subsídio de €10.550,00 (dez mil quinhentos e cinquenta 

euros), equivalente a 50% do valor total de aquisição da fracção em causa. 

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, Carlos Vasconcelos e Vítor Ferreira apresentaram a seguinte 

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

favoravelmente os pontos 13 a 19 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 nº 

6/2003 ter considerado como “pouco fiável” o sistema de controlo 

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

SUBSÍDIOS – ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA DE 

RONFE – Presente a seguinte proposta: “A Associação Cultural e 

Recreativa de Ronfe vai realizar, no próximo dia 13 de Maio, o IV Circuito 

Aurora Cunha, e vem solicitar o apoio da Câmara Municipal. Assim, 
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proponho o apoio seguinte: 1) o apoio logístico solicitado que estiver ao 

nosso alcance; 2) o apoio monetário de €500,00 (quinhentos euros) 

destinado a contribuir para a aquisição de troféus”. 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, José Manuel Antunes, Carlos Vasconcelos e Vítor 

Ferreira apresentaram a seguinte declaração de voto: “Os vereadores 

eleitos na lista do PSD votaram favoravelmente os pontos 13 a 19 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 nº 6/2003 ter considerado como “pouco 

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

SUBSÍDIOS – ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO 

DAS COMUNIDADES LOCAIS – XV JORNADAS DA 

JUVENTUDE E DO TEATRO – XIII GRANDE PRÉMIO DE 

ATLETISMO DE SERZEDO – Presente para ratificação o despacho 

do Presidente da Câmara, datado de 24 de Abril de 2006, que concedeu à 

Associação para o Desenvolvimento das Comunidades Locais três troféus 

destinados ao XIII Grande Prémio de Atletismo de Serzedo, integrado nas 
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XV Jornadas da Juventude e do Teatro, realizado no passado dia 1 de 

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

SUBSÍDIOS – FESTAS DE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO – 

FREGUESIA DE FERMENTÕES – Presente um ofício da Comissão 

de Festas de Nossa Senhora do Rosário, freguesia de Fermentões, 

solicitando autorização para ligação à rede de iluminação pública das 

ornamentações das referidas festas, a realizar entre os próximos dias 23 e 

28 de Maio, com a colocação de 3 contadores para a potência de 41,4 Kva. 

DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, DEFERIR O PEDIDO. -- 

SUBSÍDIOS – FESTA DE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO – 

FREGUESIA DE PRAZINS SANTO TIRSO – Presente um ofício da 

Junta de Freguesia de Prazins Santo Tirso solicitando autorização para 

ligação à rede de iluminação pública das ornamentações da Festa de Nossa 

Senhora do Rosário, a realizar entre os próximos dias 25 e 28 de Maio, 

com a colocação de dois contadores para a potência de 41,4 Kva. 

DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, DEFERIR O PEDIDO. -- 

SUBSÍDIOS – FESTA EM HONRA DO SANTÍSSIMO 

SACRAMENTO – VILA DE S. TORCATO – Presente um pedido da 

Comissão de Festas em Honra do Santíssimo Sacramento, Vila de S. 

Torcato, solicitando autorização para ligação à rede de iluminação pública 

das ornamentações das referidas festas, a realizar no próximo dia 17 de 

Junho, com a colocação de um contador para a potência de42,4 Kva. 

DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, DEFERIR O PEDIDO. -- 

SUBSÍDIOS – FESTAS DE S. JOÃO – FREGUESIA DE 

CASTELÕES – Presente um ofício da Comissão de Festas de S. João, 

freguesia de Castelões, solicitando autorização para ligação à rede de 

iluminação pública das ornamentações das referidas festas, a realizar entre 

os próximos dias 22 e 25 de Junho, com a colocação de 2 contadores para 
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41,4 Kva. DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, DEFERIR O 

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

SUBSÍDIOS – FESTA DE S. MAMEDE – FREGUESIA DE 

VERMIL – Presente um ofício da Junta de Freguesia de Vermil 

solicitando autorização para ligação à rede de iluminação pública das 

ornamentações da Festa de S. Mamede, a realizar na freguesia de Vermil 

nos próximos dias 15 e 16 de Julho, com a colocação de dois contadores 

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

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

SUBSÍDIOS – FESTA DO CORPO DE DEUS – FREGUESIA DE 

SOUTO SANTA MARIA – Presente um ofício da Comissão de Festas 

de Nossa Senhora do Rosário, freguesia de Souto Santa Maria, solicitando 

o seguinte apoio para a realização da Festa em Honra de Nossa Senhora 

do Rosário, a realizar entre os próximos dias 12 e 14 de Agosto: 

autorização para ligação à rede de iluminação pública das ornamentações 

da referida festa entre os dias 12 e 14 de Agosto; cedência de um palco 

com cobertura para o dia 13; cedência de autocarro para transporte da 

fanfarra no dia 13. Propõe-se a ligação à rede de iluminação pública das 

ornamentações da referida festa com a colocação de 3 contadores para 

41,4 Kva, bem como a cedência de um palco com cobertura, se disponível. 

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

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU POR UNANIMIDADE 

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

----------------------- INTERVENÇÃO DO PÚBLICO ---------------------- 

Pelas onze horas, no período estabelecido para intervenção do público, o 

Presidente da Câmara deu a palavra a uma representante da Associação de 

Pais da EB1 de Ermida, Ronfe, que veio manifestar o desagrado dos pais e 

encarregados de educação pela decisão de encerrar aquela escola. Alegou 
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que a escola não se enquadrava nos princípios definidos pelo Ministério da 

Educação, ou seja, tem mais de 20 alunos e sucesso escolar, pelo que disse 

não compreender o seu encerramento, lembrando que a deslocação para a 

outra escola implica a travessia da estrada nacional 206, entre Guimarães e 

Famalicão, uma das mais movimentadas da região. Por último, disse não 

compreender porque razão a Escola da Ermida, que funciona num espaço 

público, tem já ordem de encerramento, enquanto que na mesma freguesia 

de Ronfe a Escola do 1.º Ciclo da Lourinha, que funciona num edifício 

arrendado, vai continuar em funcionamento. ------------------------------------ 

Sobre esta intervenção o Presidente da Câmara disse que o assunto iria 

ser discutido em reunião a realizar entre a Câmara Municipal de Guimarães 

e a Direcção Regional de Educação do Norte, na próxima segunda-feira, 

nas instalações da EB 2,3 de Ronfe. ------------------------------------------------ 

PELAS ONZE HORAS E CINCO MINUTOS O PRESIDENTE 

DA CÂMARA DEU POR ENCERRADA A REUNIÃO, DE QUE, 

PARA CONSTAR, SE LAVROU A PRESENTE ACTA. ---------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


