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ACTA 

Aos oito dias do mês de Junho 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) – Referindo-se a uma visita realizada a 

Lordelo, sugeriu a correcção do sistema de entrada de passageiros no cais 

de embarque da estação daquela Vila, dizendo considerar um absurdo a 

existência de um edifício próprio com um bar e paragem protegida, e uma 

linha que fica do outro lado, o que obriga os utentes a atravessar um túnel 

para aceder àquele equipamento; b) – No que diz respeito a questões 

relacionadas com a educação, começou por pedir explicações sobre o 

futuro dos edifícios, propriedade do Município, que ficarão desocupados 

no próximo ano lectivo, considerando que estas instalações deveriam 

acolher projectos de interesse para a comunidade. De seguida, questionou 

o executivo sobre as perspectivas existentes quanto à criação dos 

anunciados Centros Escolares. Por último, e tendo em conta as novas 

regras para o transporte escolar aprovadas pelo Governo no passado mês 

de Abril, manifestou-se preocupado com o sistema em vigor no concelho, 
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realçando a necessidade da Autarquia se responsabilizar mais pelo 

transporte das crianças; 2 – Vereador José Manuel Antunes – a) – 

Solicitou informação relativa ao trabalho desenvolvido, pela comissão 

especializada, para delimitação do Concelho de Guimarães, bem como das 

suas freguesias, referindo a conflituosidade verificada entre Nespereira e 

Infias; b) – Quis saber qual o ponto da situação relativamente à celebração 

dos Protocolos de Colaboração aprovados por deliberação de Câmara de 

23 de Março de 2006 no âmbito do incentivo da Câmara Municipal às 

manifestações culturais de raiz popular e ao apoio à formação, criação, 

produção e divulgação cultural nas diferentes áreas; 3 – Vereador Carlos 

Vasconcelos – a) – Recordou que em Maio de 2004 o Partido Social 

Democrata assumiu a problemática do desemprego, tendo sido criticado 

por diversos sectores, designadamente pelo Presidente da Câmara 

Municipal. Por isso, disse estranhar que, passados dois anos, o Presidente 

da Câmara viesse dizer que a sua principal preocupação política é o 

desemprego e que tudo fará para chamar a atenção do governo para este 

problema. Por último, quis saber se já se encontrava concluído o estudo 

que o Presidente da Câmara disse ter solicitado aos serviços da Autarquia e 

que diz respeito ao desemprego no concelho; 4 – Vereador Vítor Ferreira 

– a) – Referindo-se a uma visita realizada a Lordelo, referiu uma série de 

intervenções que considerou importante para esta Vila, designadamente: a 

celebração dos Protocolos de Colaboração, aprovados por deliberação de 

Câmara de 23 de Março de 2006, relativos às associações ali sedeadas; a 

atribuição, à Associação de Reformados de Lordelo, de um subsídio no 

valor de 10% do montante resultante da obra de construção de Creche e 

Jardim-de-infância; a melhoria e o arranjo envolvente do Pavilhão 

Desportivo; o auxílio a diversas associações existentes nesta Vila e que não 

tenham sede própria, negociando com a REFER o arrendamento dos 
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espaços da Estação que ainda se encontram vagos; solicitar junto do IEP a 

sinalização de controlo de velocidade em várias zonas da EN 101; 5 – 

Vereador António Salgado Almeida – a) – Pediu esclarecimentos sobre 

o licenciamento de antenas das redes móveis no concelho, designadamente 

na freguesia da Oliveira; b) – Sugeriu que a VIMÁGUA disponibilizasse 

uma linha verde gratuita para onde os Munícipes pudessem ligar em 

situações de avaria; 6 – Vereador Júlio Mendes – a) – Sobre a 

delimitação do Concelho de Guimarães, bem como as suas freguesias, deu 

conhecimento do respectivo ponto de situação, referindo uma informação 

prestada sobre este assunto pelos Serviços do Património e do 

Planeamento Urbanístico, onde consta, quer a metodologia do trabalho 

desenvolvido, quer uma listagem dos processos tratados e respectivo 

ponto de situação. Começou por recordar que os membros que compõem 

a referida Comissão – Presidente da Câmara, Dr. João Gomes Alves, Dr. 

Luís Teixeira e Melo, Arq.º Miguel Frazão e Arq.º Vítor Fernandes – 

tinham sido designados em Janeiro de 2001. De seguida, disse que a 

Comissão, no âmbito das respectivas funções, tinha iniciado os trabalhos 

com a análise dos processos existentes que encerravam conflitos de limites 

de Concelho, tendo envolvido, quer as Câmaras Municipais, quer os 

respectivos Presidentes de Junta. Nesta conformidade, a Comissão deu 

prioridade aos processos que confrontavam com a Póvoa de Lanhoso, em 

virtude de existir já um processo de litígio judicial entre a Junta de 

Freguesia de Arosa e o Município de Póvoa de Lanhoso quanto à 

propriedade de um terreno. Ainda sobre este processo, o Município de 

Guimarães, em Julho de 2001, intentou uma acção de reconhecimento de 

direitos e interesses legalmente protegidos contra o Município da Póvoa 

do Lanhoso, que corre termos no Tribunal Administrativo do Círculo do 

Porto. A Comissão analisou, ainda, o relatório final elaborado pelo 
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Instituto Geográfico Português sobre a delimitação administrativa das 

freguesias de Abação, Conde, Gémeos, Moreira de Cónegos, Nespereira, 

Polvoreira, S. Faustino e Tabuadelo e das do concelho de Vizela, tendo 

emitido parecer desfavorável, posição que mantém até à data, pelo que tais 

limites se consideram provisórios. Acrescentou que, dos contactos 

estabelecidos com as diversas Câmaras Municipais não se conseguiu 

resolver todos os processos, pelo que, tal como foi resolvido o processo de 

definição dos limites entre os Concelhos de Guimarães e Braga, na área da 

freguesia de Briteiros S. Salvador, foi entendido elaborar um trabalho de 

pesquisa no Arquivo Distrital de Braga tendo em vista a recolha de 

informação que permita instruir convenientemente os processos para 

ulterior interposição de acções de reconhecimento de direitos e interesses 

legalmente protegidos. Finalmente, disse que, pontualmente, tinham sido 

tratados processos de conflitos de limites de freguesias de Guimarães, 

envolvendo, igualmente, os respectivos Presidentes de Junta; b) – Sobre o 

licenciamento das antenas das redes móveis, esclareceu que a Câmara 

Municipal de Guimarães tem sempre exigido que a colocação de antenas 

seja consensual. Disse, ainda, que nesta altura, estão a ser analisados dois 

processos. Um diz respeito à colocação de uma antena num imóvel situado 

na freguesia da Oliveira e o outro na de Abação. Acrescentou que, no 

primeiro caso, o licenciamento será concedido se, por um lado, a estrutura 

do edifício o permitir, e, por outro, se todos os condóminos do prédio 

concordarem com a instalação. Quanto ao pedido de instalação de uma 

antena em Abação, disse que o licenciamento estava também dependente 

da concordância da população relativamente ao novo local proposto pela 

operadora; c) – Quanto à disponibilidade de uma linha gratuita de 

contacto com a VIMÁGUA, disse que esta empresa já dispunha de uma 

Linha Verde para onde os utentes podem ligar, gratuitamente, em caso de 
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avarias; 7 – Vereador Domingos Bragança – a) – Referindo-se às 

intervenções dos Vereadores do Partido Social Democrata sobre a visita 

que realizaram a Lordelo, disse que estranhava que o relato dessa visita 

fosse feito em reunião de Câmara, perguntando ao Presidente da Câmara 

se as diversas visitas que faz semanalmente às freguesias do Concelho de 

Guimarães podem passar também a ser relatadas em reunião do Órgão 

Executivo; 8 – Presidente da Câmara – Sobre as intervenções feitas, 

esclareceu: a) – Quanto ao futuro dos edifícios, propriedade do Município, 

que ficarão desocupados no próximo ano lectivo, informou que lhes irá ser 

sempre dado um destino de interesse para a comunidade, dando como 

exemplo a Escola do Mosteiro, na Costa, actualmente encerrada, que vai 

receber um Jardim-de-infância para servir a freguesia. Relativamente aos 

Centros Escolares, recordou que, no âmbito do Plano e Orçamento da 

Câmara Municipal de Guimarães, algumas prioridades estão já assumidas. 

Disse, ainda, que algumas obras previstas acabaram por ser suspensas, em 

virtude de ser necessário aguardar pelos indicadores e orientações que 

serão fornecidos pela futura Carta Educativa do Concelho. Anunciou, 

também, que dentro em breve a Escola EB1 do Arrau, em Nespereira, será 

objecto de obras de ampliação. Por último, disse que a Autarquia cumprirá 

as suas responsabilidades em matéria de segurança no transporte escolar; 

b) – Relativamente aos Protocolos de Colaboração aprovados no âmbito 

do incentivo da Câmara Municipal às manifestações culturais de raiz 

popular e ao apoio à formação, criação, produção e divulgação cultural nas 

diferentes áreas, esclareceu que os Protocolos são celebrados logo que há 

disponibilidade financeira por parte da Autarquia, com excepção das 

situações urgentes que são sempre resolvidas; c) – Sobre a Estação de 

Lordelo, disse que iria averiguar o que se passava; d) – No que toca à 

questão do desemprego, explicou que, ao tempo, em 2004, entendeu que 
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não era adequado fazer campanha eleitoral com o desemprego, visto que a 

Autarquia não poderia resolver tal problema, o que não quer dizer que a 

Câmara Municipal, ao tempo, e hoje, não tome medidas que ajudem as 

famílias que estão com dificuldades em resultado do desemprego. ----------- 

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

Foi aceite, por unanimidade, votar, antes da ordem do dia, as seguintes 

propostas: ------------------------------------------------------------------------------- 

24 DE JUNHO – CONDECORAÇÕES HONORÍFICAS – Presente 

a seguinte proposta: “Por ocasião da celebração do 24 de Junho – Dia Um 

de Portugal, cumpre-me submeter à deliberação da Câmara Municipal de 

Guimarães a seguinte proposta de atribuição de Condecorações 

Honoríficas: GRUPO FOLCLÓRICO DA CORREDOURA – 

Fundado em 1 de Março de 1956, o Grupo Folclórico da Corredoura 

comemora, em 2006, 50 anos de actividade ininterrupta. Em resultado de 

um intenso trabalho de pesquisa dos usos e costumes da sua região, o 

Grupo apresenta-se habitualmente com trajes dos séculos VXIII / XIX, 

considerados dos mais genuínos e autênticos. As inúmeras actuações em 

Portugal e na Europa, os trabalhos discográficos editados e as múltiplas 

presenças em várias emissões televisivas nacionais e estrangeiras 

transformaram-no, ao longo dos anos, num dos principais embaixadores 

de Guimarães e da cultura do Baixo Minho. Em resultado do seu trabalho 

e mérito foi-lhe atribuído, em 1985, o estatuto de Utilidade Pública. Ao 

Grupo Folclórico da Corredoura é proposta a atribuição da Medalha 

Mérito Associativo, em prata”; VENERÁVEL ORDEM TERCEIRA 

DE SÃO FRANCISCO – Fundada em 1427, e posteriormente restaurada 

em 1615, à Venerável Ordem Terceira de São Francisco pertenceram, ao 

longo dos séculos, inúmeras figuras históricas portuguesas. Tendo sido 

criada com o objectivo de “socorrer na pobreza os seus irmãos mais 
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necessitados”, a Ordem conheceu, sobretudo no século XIX, um período 

de grande actividade cívica e social, durante o qual construiu um hospital, 

uma escola dedicada ao ensino de aritmética e geometria aplicadas à 

indústria, duas escolas de instrução primária, de frequência gratuita, e para 

ambos os sexos, bem como oficinas de ensino profissional de tipografia, 

encadernação e carpintaria. Já no início do século XX, criou uma creche e 

um recolhimento para mães solteiras. Actualmente, a Ordem Terceira 

mantém uma intensa actividade assistencial, mantendo a preocupação pela 

manutenção, conservação, restauro e divulgação do seu riquíssimo espólio 

cultural. À Venerável Ordem Terceira de São Francisco é proposta a 

atribuição da Medalha Mérito Social, em ouro”; CASA DE SEZIM – A 

modernização das vinhas da Casa de Sezim começou a fazer-se em 1978, 

quando os actuais proprietários receberam a propriedade. Assente numa 

visão empresarial e no apoio dos caseiros, os vinhos da Casa de Sezim 

cedo se destacaram neste competitivo mercado, tendo alcançado, em 1985, 

o galardão de Melhor Vinho Verde em concurso da Comissão de 

Viticultura da Região dos Vinhos Verdes. Desse mesmo ano data a criação 

da “Sezim -Sociedade Agro-Pecuária Lda.”, através da qual tem sido 

processada toda a vida da empresa, quer no que se refere à produção de 

vinho quer na sua venda nos mercados interno e internacional. 

Actualmente, exporta cerca de 70% da produção de 300.000 garrafas, 

sobretudo para os Estados Unidos, Canadá, Alemanha, Áustria, Austrália, 

Reino Unido, Noruega, Holanda e Bélgica. Cerca de metade da área total 

de vinha – que atinge os 30 hectares – foi este ano reestruturada, ao 

mesmo tempo que a adega da propriedade foi totalmente modernizada 

com vista à melhoria da qualidade e da produtividade. Continuando a 

suscitar atenção e interesse internacionais, os vinhos da Casa de Sezim 

continuam a coleccionar prémios relevantes, de que se destaca o mais 
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recente – medalha de prata do “Concour International de Bruxelles”, no 

qual competia com milhares de outros vinhos provenientes dos principais 

países vitivinicultores. À Casa de Sezim é proposta a atribuição da Medalha 

Mérito Agrícola, em ouro”; J. PEREIRA FERNANDES, SA. - João 

Pereira Fernandes iniciou em 1933 uma empresa em nome individual que 

tinha como actividade a tecelagem. A evolução registada na sua actividade 

fez com que, já em 1970, se dedicasse, não só à tecelagem, mas também à 

fiação, tinturaria, acabamentos e confecção, completando, assim, todo o 

processo de produção de tecidos, com realce para os têxteis-lar. Gozando 

actualmente de sólida saúde financeira, a empresa é uma importante 

empregadora e exportadora do Concelho, num sector industrial 

tradicional, fazendo face à crise daquele sector com a aposta na qualidade, 

inovação e competitividade. Certamente em resultado dessa aposta, a 

empresa foi galardoada com vários prémios de desempenho, de que se 

destacam os PME Prestígio, de 1993 a 1996 e os PME Excelência, de 1997 

a 1999. À J. Pereira Fernandes, SA. é proposta a atribuição da Medalha 

Mérito Industrial, em ouro”; GRUPO PETROTEC – Num dos sectores 

mais importantes para a economia, o Grupo Petrotec é uma das suas 

maiores referências, ou não fosse um dos cinco maiores fabricantes do 

Mundo na produção de equipamentos para as áreas de distribuição e 

retalho da indústria petrolífera, um estatuto e um prestígio alcançados, por 

direito próprio, em pouco mais de duas décadas de actividade. Com mais 

de quatro centenas de colaboradores e várias filiais a operar em quatro 

continentes, o Grupo tem-se afirmado pela dinâmica que tem incutido a 

um sector caracterizado por uma extrema competitividade, mas também 

pelo grau de satisfação dos seus clientes. Além disso, releva-se que o 

Grupo Petrotec pertence, há mais de uma década, ao restrito lote de 

fabricantes com tecnologia 100 por cento própria, o que é bem o reflexo 
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do potencial tecnológico dos seus departamentos de investigação e de 

desenvolvimento. Neste contexto, de sublinhar que todas as actividades 

estão abrangidas pela certificação segundo as exigentes normas ISO 9001 e 

ISO 14001. Tendo na sua carteira de clientes as maiores empresas 

petrolíferas do Mundo, os objectivos do grupo continuam orientados para 

a consolidação da sua posição no mercado, razão pela qual continua a 

procurar alargar a rede de distribuição, bem como desenvolver parcerias 

para novos mercados. Ao Grupo Petrotec é proposta a atribuição da 

Medalha Mérito Industrial, em ouro”. A votação foi realizada 

conjuntamente, tendo a Câmara Municipal DELIBERADO, POR 

ESCRUTÍNIO SECRETO E UNANIMIDADE, APROVAR. -------- 

JUNTAS DE FREGUESIA – FREGUESIA DE URGEZES – 

ALARGAMENTO DO CEMITÉRIO DE URGEZES – Presente a 

seguinte proposta: “Proponho que seja concedida à Junta de Freguesia de 

Urgezes um apoio no montante de €20.400,00 (vinte mil e quatrocentos 

euros) + IVA, destinado ao alargamento do cemitério de Urgezes com a 

construção de mais 50 sepulturas, sendo o pagamento feito através de 

autos de medição a elaborar pelo Departamento de Obras Municipais”. 

Esta despesa está cabimentada na unidade orgânica 03 e na unidade 

económica 08.05.01.02. DELIBERADO APROVAR POR 

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

SUBSÍDIOS – CORPO NACIONAL DE ESCUTAS – 

AGRUPAMENTO 1019 – FREGUESIA DE PINHEIRO – Presente 

a seguinte proposta: “Proponho que seja atribuído ao Corpo Nacional de 

Escutas – Agrupamento 1019 de Pinheiro, um subsídio no valor de 

€1.000,00 (mil euros), como apoio à aquisição de materiais para o 

acampamento comemorativo dos 35 anos de vida que se vai realizar nos 

dias 10 e 11 de Junho na freguesia de Pinheiro, conforme quantificação e 



 

 

 
 

ACTA Nº 12   Fls. __________ 
REUNIÃO ORDINÁRIA DE 8 DE JUNHO DE 2006 
 

 

 

 

 

custos elaborados 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. -------- 

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

O Presidente da Câmara deu as seguintes informações: 1 – Deu 

conhecimento que a Polícia Municipal vai intensificar a vigilância no 

Parque da Cidade, na sequência da cada vez maior afluência de pessoas ao 

recinto, bem como do registo de alguns actos de vandalismo naquele 

espaço; 2 – Do ofício-circular dando conhecimento que a Câmara 

Municipal de Guimarães deixará de prestar apoio técnico e logístico para 

as realizações de âmbito cultural, desportivo ou social promovidas pelas 

entidades vimaranenses, se o referido apoio implicar a realização de 

trabalho extraordinário; 3 – Da Parceria Comercial celebrada entre a 

Cooperativa tempo Livre e a Toyota – Salvador Caetano (Minho) tendo 

por objecto a realização de um conjunto de actividades e eventos previstos 

no Plano de Actividades daquela Cooperativa; 4 – Do Auto de Vistoria do 

Processo n.º 53/05, relativo ao prédio sito na Rua de Santo António, n.º 

11 e 13, freguesia de S. Paio, datado de 2 de Junho de 2006; 5 – De ter 

sido atribuído, à Adega Cooperativa de Guimarães, CRL, o prémio 

“Melhor Vinho Verde 2005, Verde de Ouro” para o Vinho “Praça de 

S. Tiago”, bem como o “Prémio de Excelência” ao Vinho “Praça de S. 

Tiago” Tinto Vinhão, no âmbito do Concurso de Vinho Verde 2006, 

organizado pela Comissão de Vitivinicultura da Região dos Vinhos Verdes; 

6 – Do ofício do Governo Civil do Distrito de Braga remetendo o Boletim 

Estatístico do Emprego/Desemprego do Distrito de Braga relativo ao 

passado mês de Abril. ----------------------------------------------------------------- 

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

---------------------------------- INFORMAÇÕES -------------------------------- 
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1  –  Do ofício da Cooperativa Fraterna remetendo, para conhecimento,  o 

Relatório de Actividades e Contas do Exercício de 2005, encontrando-se 

disponível para consulta dos Senhores Vereadores na Secretaria Geral da 

Câmara Municipal; 2 – Do despacho do Presidente da Câmara, datado de 

19 de Maio de 2006, que aprovou a alteração número dez ao Plano de 

Investimentos, Plano de Actividades e Orçamento da Câmara Municipal 

de Guimarães, para o ano de 2006, que se dá aqui por reproduzida e fica 

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

da Câmara, datado de 1 de Junho de 2006, que aprovou a alteração 

número quatro ao Orçamento e Plano de Investimentos da Zona de 

Turismo de Guimarães, 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 25 DE MAIO DE 2006. DELIBERADO 

APROVAR POR MAIORIA. Absteve-se o Vereador António Salgado 

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

JUNTAS DE FREGUESIA – FREGUESIA DE BRITO – 

REPAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DE CAMÕES E VALDANTE – 

Presente a seguinte proposta: “A pedido da Junta de Freguesia de Brito 

proponho que a Câmara conceda a esta Autarquia a verba de €59.000,00 

(cinquenta e nove mil euros), como apoio às obras de repavimentação das 

Ruas de Camões e Valdante, conforme quantificação de custos elaborada 

pelo Departamento de Obras Municipais.” Esta despesa está cabimentada 

na unidade orgânica 03 e na unidade económica 08.05.01.02. 

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

JUNTAS DE FREGUESIA – FREGUESIA DE CALVOS – 

GRADEAMENTO DO CEMITÉRIO PAROQUIAL – Presente a 
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seguinte proposta: “A pedido da Junta de Freguesia de Calvos, proponho 

que a Câmara conceda a esta Autarquia a verba de €3.890,00 (três mil 

oitocentos e noventa euros), destinada à colocação de gradeamento no 

Cemitério Paroquial, conforme quantificação de custos elaborada pelo 

Departamento de Obras Municipais.” Esta despesa está cabimentada na 

unidade orgânica 03 e na unidade económica 08.05.01.02. 

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

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – SEGURO DE ACIDENTES EM 

SERVIÇO E DE TRABALHO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

GUIMARÃES – Presente a seguinte informação do Júri do Concurso 

Público n.º 4/2005 – “Prestação de Serviços – Seguro de Acidentes 

em Serviço e de Trabalho da Câmara Municipal de Guimarães: “Na 

presente data, o júri do concurso identificado em epígrafe reuniu para 

decidir sobre a conclusão do processo do concurso. Na fase de avaliação 

das propostas apresentadas pelos concorrentes, o júri entendeu solicitar 

esclarecimentos a entidades exteriores ao Município que o habilitassem a 

tomar uma decisão quanto às dúvidas suscitadas, e que já tinham sido 

levantadas pela concorrente “Companhia de Seguros Allianz, S.A.”, no 

recurso hierárquico apresentado. Assim, foi enviado ao Sr. Presidente do 

Conselho Directivo do Instituto de Seguros de Portugal um ofício no qual 

se solicita que o referido Instituto se pronuncie quanto à existência, ou 

não, de uma apólice uniforme para a transferência da responsabilidade dos 

acidentes em serviços para as Seguradoras. Em resposta, este Instituto 

pronunciou-se através de fax enviado em 27 de Março passado, cuja cópia 

se junta e aqui se dá por integralmente reproduzido. Face ao teor deste fax, 

e não tendo sido definidas as cláusulas contratuais de cobertura para os 

funcionários que descontam para a Caixa Geral de Aposentações no 

Caderno de Encargos do Concurso, apenas tendo sido mencionado que as 
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propostas a apresentar deviam cumprir o Decreto-Lei nº 100/97, de 13 de 

Setembro, regulamentado pelo Decreto-Lei nº 143/99, de 30 de Abril e o 

Decreto-Lei n.º 503/99, de 20 de Novembro, e tendo-se verificado, em 

face das informações entretanto recolhidas, que não é possível exigir o 

integral cumprimento do disposto no Decreto-Lei n.º 503/99, quanto aos 

acidentes em serviço para os funcionários que descontam para a Caixa 

Geral de Aposentações, o júri conclui haver razões suficientes e manifesto 

interesse público para propor a anulação do presente procedimento, nos 

termos do disposto na alínea b) do n.º 1 do art. 58º do Decreto-Lei n.º 

197/99, de 8 de Junho. Considera, ainda, o júri que, assim que seja 

publicada a apólice uniforme para a cobertura dos acidentes em serviço, a 

Câmara deve proceder à abertura de novo concurso. Atendendo a que o 

presente procedimento foi aberto por decisão da Câmara Municipal – 

deliberação de 30 de Junho de 2005 – deverá, a merecer concordância, ser 

igualmente anulado por decisão do mesmo Órgão.” O referido fax dá-se 

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

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

PESSOAL – ALTERAÇÃO PARCIAL DO QUADRO DE 

PESSOAL – Presente a seguinte proposta do Vereador Domingos 

Bragança: “Considerando as informações técnicas que me foram 

apresentadas pelo Departamento de Administração Geral e pela Divisão 

de Fiscalização e Contencioso, em anexo à presente proposta, e que 

evidenciam a necessidade de reorganização dos Serviços Municipais, 

submeto à consideração do Senhor Presidente a proposta de criação do 

Departamento Financeiro e do Departamento de Fiscalização, 

Contencioso e Polícia Municipal. Mais proponho, nos termos e 

fundamentos constantes da aludida informação técnica do Departamento 

de Administração Geral, a extinção da Divisão Jurídica.” As referidas 
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informações técnicas dão-se aqui por reproduzidas e ficam arquivadas em 

pasta anexa ao livro de actas. DELIBERADO, POR 

UNANIMIDADE, APROVAR SUBMETER À APROVAÇÃO DA 

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

PROTOCOLOS – ASSOCIAÇÕES HUMANITÁRAS DOS 

BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE GUIMARÃES E CALDAS 

DAS TAIPAS – VIGILÂNCIA MÓVEL MOTORIZADA – Presente a 

seguinte proposta do Vereador Armindo Costa e Silva: “Na sequência da 

reunião de 17 de Maio de 2006 da Comissão Municipal de Defesa da 

Floresta contra Incêndios, na qual foi salientada a importância que a 

Vigilância Móvel Motorizada tem assumido nos anos transactos ao nível da 

detecção e da primeira intervenção de fogos nascentes, proponho que seja 

protocolado com as Associações Humanitárias dos Bombeiros Voluntários 

de Guimarães e de Caldas das Taipas a vigilância das zonas florestais do 

concelho com maior vulnerabilidade a incêndios nos meses de Junho, 

Julho, Agosto e Setembro de 2006. Em anexo, remete-se Minuta dos 

Protocolos a celebrar com aquelas entidades para que sejam aprovados em 

reunião de Câmara e posteriormente assinados”. Esta despesa está 

cabimentada na unidade orgânica 05 e na unidade económica 04.07.01. As 

minutas dos protocolos a celebrar dão-se aqui por reproduzidas e ficam 

arquivadas em pasta anexa ao livro de actas. DELIBERADO APROVAR 

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

REGULAMENTOS – REGULAMENTO DOS PARQUES DE 

ESTACIONAMENTO MUNICIPAIS – Presente a seguinte 

informação do Departamento de Serviços Urbanos e Ambiente: “O 

Decreto-Lei n.º 81/2006, de 20 de Abril, aprovou o regime relativo ás 

condições de utilização dos parques e zonas de estacionamento. Este 

diploma teve por objectivo acautelar a posição contratual do consumidor, 
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utilizador dos parques e zonas de estacionamento. Considerando os actuais 

Regulamentos das Zonas de Estacionamento de Duração Limitada e dos 

Parques de Estacionamento Municipais, há necessidade de rectificar o 

número 2 do artigo 5.º deste último. Assim, propõe-se unicamente a 

redução do período mínimo de cobrança e fraccionamento de 30 para 15 

minutos, pela alteração do número 2, do artigo 5.º que passa a ter a 

seguinte redacção: (…) Artigo 5.º – Cobrança de taxas – 2 – O período 

mínimo de cobrança e o preço a pagar pelos utentes é fraccionado em 

períodos de 15 minutos que utilizou, ainda que não os tenha utilizado até 

ao seu esgotamento. (…). Propõe-se ainda a alteração da alínea a), número 

1, do artigo 23.º do Regulamento e Tabela de Taxas e Licenças Municipais, 

que passa a ter a seguinte redacção: (…) Taxa horária (por cada fracção de 

15 minutos) – €0,15 (quinze cêntimos) (…). O Regulamento dos Parques 

de Estacionamento Municipais é reescrito em anexo, com a alteração 

proposta.” O Regulamento dos Parques de Estacionamento Municipais 

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

actas. DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, APROVAR 

SUBMETER À APROVAÇÃO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL. --- 

CASFIG, EM – COORDENAÇÃO DE ÂMBITO SOCIAL E 

FINANCEIRO DAS HABITAÇÕES SOCIAIS DE GUIMARÃES, 

EM – PROPOSTA DE CELEBRAÇÃO DE CONTRATO-

PROGRAMA PARA REALIZAÇÃO DE PEQUENAS OBRAS DE 

REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS HABITAÇÕES SOCIAIS – 

Presente, para aprovação, a celebração de um contrato-programa com a 

CASFIG, EM – Coordenação de Âmbito Social e Financeiro das 

Habitações Sociais de Guimarães – de acordo com proposta daquela 

Empresa Municipal, que se anexa. Esta despesa está cabimentada na 
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unidade orgânica 02 e na unidade económica 05.01.01.01. A referida 

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

livro de actas. DELIBERADO APROVAR POR UNANIMIDADE. -- 

EDUCAÇÃO – CENTRO CULTURA E DESPORTO DOS 

TRABALHADORES DA SEGURANÇA SOCIAL E SAÚDE DE 

BRAGA – COLÓNIA DE FÉRIAS DA APÚLIA – Presente a seguinte 

informação dos Serviços de Educação: “Os Serviços de Educação desta 

Câmara Municipal têm conhecimento que anualmente a Sol-do-Ave 

proporciona a menores residentes em Bairros Sociais, oriundos de famílias 

desfavorecidas e com poucos recursos económicos, a oportunidade de 

frequentarem a Colónia de Férias da Apúlia, no período de férias de Verão. 

Este ano, e à semelhança do que tem vindo a acontecer, a Sol-do-Ave 

propõe-se levar a efeito essa actividade no período de 21 a 30 de Agosto, 

pelo que os Serviços entenderam contactar aquela Associação, no sentido 

de solicitar a integração de cinco jovens que têm vindo a ser 

acompanhados pelas técnicas desta Autarquia, dando-lhes, assim, a 

oportunidade de ir à praia, bem como de conviver de forma sadia e salutar 

com outros jovens da mesma faixa etária. Perante o exposto, e atendendo 

a que são oriundos de famílias bastante desfavorecidas, cujo único sustento 

é proveniente do Rendimento Social de Inserção, e sendo esta a única 

oportunidade dos menores irem à praia, propõe-se que a Autarquia assuma 

os encargos com a sua integração. Mais se informa que o custo da 

participação é efectuado com base no escalão do Subsídio Familiar/Abono 

de Família da Segurança Social, a que corresponde €24,00 (vinte e quatro 

euros) por menor, num total de €120,00 (cento e vinte euros), dado que 

estes estão incluídos no 1.º escalão. A ser concedida esta pretensão, deverá 

a verba ser atribuída ao Centro Cultura e Desporto dos Trabalhadores da 

Segurança Social e Saúde de Braga”. Esta despesa está cabimentada na 
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unidade orgânica 07.01 e na unidade económica 04.07.01. 

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

DESPORTO – CLUBES DESPORTIVOS – ÉPOCA 

DESPORTIVA 2004/2005 – Presente a seguinte proposta: “Na última 

temporada, os clubes desportivos Vimaranenses estiveram empenhados 

em várias frentes desportivas, com inegáveis êxitos alcançados a todos os 

níveis, em diversas competições, tendo como consequência, nalguns casos, 

a subida de divisão. Alguns desses clubes, realizaram avultados 

investimentos ao nível das suas instalações desportivas, para as adequar às 

competições em que ficaram integrados. Por outro lado, a participação em 

escalões superiores originou despesas acrescidas de vária ordem, sobretudo 

no tocante a deslocações e despesas de estadia. De forma a comparticipar 

em tais custos, e em sinal de reconhecimento da Autarquia pelos êxitos 

alcançados proponho a atribuição, a título excepcional, dos seguintes 

subsídios: - Sandinenses – Grupo Desportivo Recreativo Cultural de Sande 

S. Martinho, que participou na 2ª Divisão Nacional, €10.000,00 (dez mil 

euros); - Brito Sport Clube que alinhou na 3ª Divisão Nacional, €10.000,00 

(dez mil euros); - Clube Operário de Campelos e União Desportiva de 

Airão que, nas competições de Futebol Distrital, subiram à Divisão de 

Honra, €1.250,00 (mil, duzentos e cinquenta euros) cada. - Grupo 

Desportivo de Selho e Grupo Desportivo da Fonte Santa, que subiram à 

1.ª Divisão nas competições da A. F. Braga, €750,00 (setecentos e 

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

orgânica 07.01 e na unidade económica 04.07.01. DELIBERADO 

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

TRÂNSITO – CEDÊNCIA DO PARQUE DE 

ESTACIONAMENTO CENTRAL – Presente para ratificação o 

despacho do Presidente da Câmara, datado de 24 de Maio de 2006, que 
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cedeu o Parque de Estacionamento Central adjacente ao Estádio D. 

Afonso Henriques à Federação Portuguesa de Futebol, nos dias 25 e 28 de 

Maio, de acordo com a seguinte informação do Departamento de Serviços 

Urbanos e Ambiente: “No âmbito da realização em Portugal do 

Campeonato da Europa de Futebol Sub 21 na cidade de Guimarães, para o 

qual o Estádio D. Afonso Henriques foi um dos seleccionados para 

acolher dois dos jogos que a constituem, a cidade de Guimarães celebrou, 

com a Federação Portuguesa de Futebol um Protocolo de Colaboração 

com vista a garantir o sucesso do evento e a promoção de Guimarães 

junto da vasta audiência que acompanhará. Assim, e por forma a garantir a 

disponibilidade de locais de estacionamento para entidades acreditadas, 

propõe-se a cedência do Parque de Estacionamento Central, adjacente ao 

Estádio D. Afonso Henriques, das 12h00 às 24h00, nos dias 25 e 28 do 

corrente mês, assumindo a Federação Portuguesa de Futebol os custos de 

funcionamento do mesmo, no valor de €250,00 (duzentos e cinquenta 

euros) por dia”. DELIBERADO RATIFICAR POR 

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

TRANSPORTES – AGRUPAMENTO DE ESCOLAS D. AFONSO 

HENRIQUES – CEDÊNCIA DE AUTOCARRO – Presente para 

ratificação o despacho do Presidente da Câmara, datado de 18 de Maio de 

2006, que cedeu à EB1 de Candoso S. Tiago 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 1 de Junho para efectuar o transporte de 47 alunos e 2 vigilantes da 

EB1 de Candoso S. Tiago aos Cinemas do GuimarãesShopping. 

Considerando que se trata de uma actividade inserida nas comemorações 

do Dia Mundial da Criança e não haver inconveniente para os serviços a 

disponibilidade da viatura em causa. Submete-se à aprovação do Executivo 
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Camarário o transporte solicitado”. DELIBERADO RATIFICAR POR 

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

SUBSÍDIOS – JUNTA DE FREGUESIA DE SOUTO SANTA 

MARIA – PAVIMENTAÇÃO DE ARRUAMENTOS E 

EXECUÇÃO DE INFRA-ESTRUTURAS ELÉCTRICAS – Presente 

a seguinte proposta: “Encontra-se em fase final de conclusão o Pavilhão 

Desportivo de Souto Santa Maria, que se constituirá, certamente, como um 

apoio fundamental para a actividade desportiva daquela freguesia e das 

freguesias circunvizinhas. Contudo, para que o mesmo possa entrar em 

funcionamento com as adequadas condições de acesso e segurança, torna-

se necessário proceder à pavimentação de arruamentos e execução das 

respectivas infra-estruturas eléctricas. Deste modo, em face da medição e 

orçamento realizada pelos serviços competentes, proponho a atribuição, à 

Junta de Freguesia de Souto Santa Maria, de um subsídio de €42.308,70 

(quarenta e dois mil, trezentos e oito euros e setenta cêntimos), destinado à 

pavimentação de arruamentos e execução das respectivas infra-estruturas 

eléctricas. Em caso de aprovação, este subsídio será pago somente após 

verificação, por parte do Departamento de Obras Municipais, dos autos de 

medição necessários”. Esta despesa está cabimentada na unidade orgânica 

03 e na unidade económica 08.05.01.02. DELIBERADO APROVAR 

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

SUBSÍDIOS – CENTRO SOCIAL DA PARÓQUIA DE 

POLVOREIRA – AMPLIAÇÃO DO CENTRO SOCIAL PARA 

ATL – ARRANJOS EXTERIORES – Presente a seguinte proposta do 

Vereador Domingos Bragança: “Por deliberação de Câmara de 22 de Maio 

de 2003 foi atribuído à Junta de Freguesia de Polvoreira uma verba no 

valor de €10.000,00 (dez mil euros), destinada à execução de obras de 

ampliação do Centro Social para ATL. Por ofício datado de 31 de Maio de 
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2005, o Centro Social da Paróquia de Polvoreira expõe que, na sequência 

dos referidos trabalhos, houve a necessidade de executar obras no exterior 

do edifício, designadamente a eliminação do Parque Infantil devido a 

infiltrações no rés-do-chão do edifício, provocadas pela caixa de drenagem. 

Assim, procederam à construção de novos muros, pavimentações e 

construção de um novo Parque Infantil com piso sintético e módulos 

infantis, trabalhos que os serviços do Departamento de Obras Municipais 

orçaram em €39.617,75 (trinta e nove mil seiscentos e dezassete euros e 

setenta e cinco cêntimos) + IVA. Deste modo, e tendo em conta a função 

social da instituição em causa, propõe-se a atribuição, ao Centro Social da 

Paróquia de Polvoreira, de um subsídio no valor de €14.381,00 (catorze 

mil trezentos e oitenta e um euros), correspondente a 30% do valor das 

obras realizadas”. 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 14 a 22 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 
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subsídios e apesar do relatório de auditoria do Tribunal de Contas 6/2003 

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

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

SUBSÍDIOS – ED.DES – ASSOCIAÇÃO PARA O 

DESENVOLVIMENTO DAS COMUNIDADES LOCAIS – FEIRA 

DA TERRA 2006 – Presente a seguinte proposta: “Presente um ofício da 

Associação para o Desenvolvimento das Comunidades Locais, anunciando 

a realização, de 6 a 9 de Julho próximo, da XII Edição da Feira da Terra, 

um espaço de interacção, promotor dos recursos endógenos e das sinergias 

locais, criando novas dinâmicas capazes de consolidar a comunidade em 

que se insere, através de processos estimuladores que combi 

nem tradição e modernidade. Atendendo a que o apoio municipal é 

considerado fundamental para a estruturação e qualidade do certame, e que 

o mesmo vem concorrendo de forma relevante para o desenvolvimento e 

visibilidade da comunidade rural, proponho a atribuição, à ED.DES – 

Associação para o Desenvolvimento das Comunidades Locais, de um 

subsídio de €7.500,00 (sete mil e quinhentos euros), destinado a 

comparticipar nos custos organizativos da XII Feira da Terra”. 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 14 a 22 da agenda desta reunião, na medida em 

que os dados disponíveis apontam para uma apreciação favorável dessas 

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

do PSD lamentam a ausência de mecanismos de atribuição rigorosa e 

transparente de subsídios e de apoios por parte da CMG, tal como foi 
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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 – DESPORTIVO FRANCISCO DE HOLANDA – 

OBRAS DE RECUPERAÇÃO DO PAVILHÃO – Presente a seguinte 

proposta: “Presente um ofício do Desportivo Francisco de Holanda 

expondo a urgente necessidade de promover obras de manutenção e 

reparação no seu pavilhão, designadamente substituição de lâmpadas e 

recuperação do sistema de iluminação, conserto do marcador electrónico, 

substituição de portas e chuveiros, bem como pinturas diversas, orçando 

as várias intervenções em cerca de €10.000,00 (dez mil euros), verba 

incomportável para o clube, na actual conjuntura. Atendendo à 

importância e capacidade mobilizadora do Clube, bem como à necessidade 

de evitar que as condições físicas do pavilhão se continuem a degradar, 

com prejuízo da actividade de atletas e do próprio público, proponho a 

atribuição, ao Desportivo Francisco de Holanda, de um subsídio de 

€5.000,00 (cinco mil euros), destinado a comparticipar nas intervenções de 

recuperação do pavilhão. Em caso de aprovação, este subsídio será pago 

somente após verificação, por parte do Departamento de Obras 

Municipais, dos autos de medição necessários”. 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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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 14 a 22 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 – ACADEMIA DE MÚSICA VALENTIM MOREIRA 

DE SÁ – PARTICIPAÇÃO DE MÚSICO EM CERTAME 

INTERNACIONAL – Presente a seguinte proposta: “A Academia de 

Música Valentim Moreira de Sá expõe que tem ao seu serviço, no presente 

ano lectivo, o Professor Ângelo Fernandes, com um horário semanal de 

uma hora, a que corresponde um vencimento diminuto. O referido 

docente, de 20 anos de idade e natural de Guimarães, encontra-se a 

frequentar o terceiro ano do curso de Trompete, tendo sido seleccionado 

para participar na Conferência Internacional de Trompete, promovida pela 

International Trumpet Guild, a realizar nos Estados Unidos, de 6 a 10 de 

Junho próximo, após um concurso a nível mundial que seleccionou 

somente três trompetistas, para além do vimaranense. Sucede que nem o 
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músico, nem a sua família nem a própria Academia dispõem dos meios 

suficientes para fazer face aos encargos da deslocação, orçados em 

€2.000,00 (dois mil euros). Deste modo, atendendo a que se trata de um 

jovem trabalhador-estudante com mérito comprovado, e que a sua 

participação no citado certame, para além de prestigiante, significará 

certamente um enriquecimento da sua formação e experiência, proponho a 

atribuição, à Academia de Música Valentim Moreira de Sá, de um subsídio 

de €250,00 (duzentos e cinquenta euros), destinado a comparticipar nas 

despesas de deslocação do Professor Ângelo Fernandes ao International 

Trumpet Guild”. 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 14 a 22 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.”-------------------------------------------- 
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SUBSÍDIOS – CENTRO DE FORMAÇÃO FRANCISCO DE 

HOLANDA – EDIÇÃO DE DVD – Presente a seguinte proposta: 

“Presente um ofício do Centro de Formação Francisco de Holanda 

informando que, no âmbito da sua actividade formativa, tem vindo a 

desenvolver um conjunto de eventos com incidência nas tradições e gentes 

de Guimarães. Neste âmbito, está aquele Centro de Formação a 

desenvolver o projecto “Cantar Guimarães”, uma compilação audiovisual 

de oito temas alusivos à História de Guimarães concebidos por docentes 

do Pré-escolar e 1º Ciclo do Ensino Básico. Estando concluídos os 

trabalhos de produção, gravação e masterização, solicita o apoio da 

Autarquia tendo em vista a sua edição. Assim, atendendo ao interesse 

cultural do projecto descrito, proponho a atribuição, à Escola Secundária 

Francisco de Holanda, de um subsídio de €1.000,00 (mil euros), destinado 

a comparticipar nos custos de produção e edição do dvd “Cantar 

Guimarães”. 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 14 a 22 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 
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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 – MORÁVIA – ASSOCIAÇÃO JUVENIL DE 

MOREIRA DE CÓNEGOS – PROVA DE BTT / 

CROSSCOUNTRY – Presente a seguinte proposta: “Presente um ofício 

da Morávia – Associação Juvenil de Moreira de Cónegos, expondo que, no 

próximo dia 15 de Junho, organizará uma prova de Bicicleta Todo o 

Terreno integrada no campeonato regional da modalidade, e com o 

envolvimento e supervisão da respectiva federação nacional. Atendendo a 

que a associação será responsável por todos os aspectos organizativos da 

prova, que contará com a participação de cerca de 300 jovens, e que os 

respectivos custos estimados ultrapassam os €2.800,00 (dois mil e 

oitocentos euros), proponho a atribuição, à Morávia – Associação Juvenil 

de Moreira de Cónegos, de um subsídio de €500,00 (quinhentos euros) 

destinado a comparticipar nos custos de organização do 1º BTT de 

Moreira de Cónegos”. 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 14 a 22 da agenda desta reunião, na medida em 

que os dados disponíveis apontam para uma apreciação favorável dessas 

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

do PSD lamentam a ausência de mecanismos de atribuição rigorosa e 

transparente de subsídios e de apoios por parte da CMG, tal como foi 
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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 – IRMANDADE DE SÃO GUALTER – PROCISSÃO 

DE SÃO GUALTER – Presente a seguinte proposta: “Presente um 

ofício da Irmandade de São Gualter expondo que, de há dois a esta parte, 

restaurou a Procissão de São Gualter, a parte religiosa e tradicional das 

Festas Gualterianas, numa iniciativa que mereceu a adesão de um número 

significativo de vimaranenses. Atendendo a que este ano se comemora o 

centenário das referidas festas, pretende a citada Irmandade levar a efeito 

uma procissão especial, tendo em vista assinalar condignamente uma 

efeméride de tal relevo, solicitando apoio da Autarquia, tendo em vista que 

os custos da procissão de 2006 atingirão, excepcionalmente, custos na 

ordem dos seis mil euros. Deste modo, atendendo ao interesse em 

consolidar o esforço que vem sendo promovido por várias entidades, entre 

as quais a Irmandade, no sentido de recompor o figurino tradicional das 

Festas Gualterianas, bem como ao interesse em celebrar de forma especial 

o seu centenário, proponho a atribuição, à Irmandade de São Gualter, de 

um subsídio excepcional de €1.500,00 (mil e quinhentos euros), destinado 

a comparticipar nos custos de organização da edição de 2006 da Procissão 

de São Gualter”. Esta despesa está cabimentada na unidade orgânica 07.01 

e na unidade económica 04.07.01. DELIBERADO APROVAR POR 
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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 14 a 22 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 – REAL COLEGIADA DE NOSSA SENHORA DA 

OLIVEIRA – PROCISSÃO DO CORPO DE DEUS – Presente a 

seguinte proposta: “Presente um ofício da Confraria do Santíssimo 

Sacramento da Insigne e Real Colegiada de Nossa Senhora da Oliveira 

solicitando apoio da Autarquia para a realização da Procissão do Corpo de 

Deus, no próximo dia 15 de Junho. Atendendo às despesas avultadas que a 

Confraria terá que assumir, designadamente com a banda de música, 

proponho a atribuição, à Real Colegiada de Nossa Senhora da Oliveira, de 

um subsídio de €250,00 (duzentos e cinquenta euros) destinado a 

comparticipar nas despesas de realização da Procissão do Corpo de Deus”. 

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

UNANIMIDADE. Os Vereadores Rui Vítor Costa, 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 14 a 22 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 – FESTAS DE SÃO TIAGO DE RONFE 2006 – 

COMISSÃO DE FESTAS – Presente a seguinte proposta: “Na 

sequência da proposta aprovada na reunião de Câmara de 25 de Maio 

último, sobre o assunto em epígrafe, verifica-se que a Comissão de Festas 

de São Tiago de Ronfe é, à semelhança de muitas outras, uma comissão 

constituída ad-hoc, especificamente para aquele efeito, pelo que não é 

dotada de personalidade jurídica. Deste modo, e com o acordo da referida 

Comissão de Festas, proponho que o subsídio votado seja pago à 

Corporação Fabriqueira de São Tiago de Ronfe”. DELIBERADO 

APROVAR POR UNANIMIDADE. Os Vereadores Rui Vítor Costa, 
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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 14 a 22 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 – RANCHO INFANTIL E JUVENIL DE 

BRITEIROS SANTO ESTEVÃO – FESTIVAL DE FOLCLORE – 

Presente um ofício do Rancho Infantil e Juvenil de Briteiros Santo Estêvão 

solicitando autorização para ligação à rede de iluminação pública das 

ornamentações do Festival de Folclore, a realizar entre os próximos dias 

16 e 18 de Junho, com a colocação de um contador para a potência de 41,4 

Kva. DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, DEFERIR O 

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

SUBSÍDIOS – FESTAS EM HONRA DE NOSSA SENHORA DO 

ROSÁRIO – FREGUESIA DE SILVARES – Presente um ofício da 

Comissão de Festas em Honra de Nossa Senhora do Rosário, freguesia de 

Silvares, solicitando autorização para ligação à rede de iluminação pública 
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das ornamentações das referidas festas, a realizar nos dias próximos dias 

17 e 18 de Junho, com um contador de 27,6 Kva. DELIBERADO, POR 

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

SUBSÍDIOS – FESTAS DE S. JOÃO DE CALVOS – FREGUESIA 

DE LORDELO – Presente um ofício da Comissão de Festas de S. João 

de Calvos, freguesia de Lordelo, solicitando autorização para ligação à rede 

de iluminação pública das ornamentações das referidas festas, a realizar 

entre os próximos dias 23 e 25 de Junho, com a colocação de 3 contadores 

de 41,4 Kva. Solicitam, ainda, a cedência de um palco. DELIBERADO, 

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

SUBSÍDIOS – UNIÃO DESPORTIVA DE POLVOREIRA – 33.º 

ANIVERSÁRIO – Presente um ofício da União Desportiva de Polvoreira 

solicitando autorização para ligação à rede de iluminação pública das 

ornamentações do seu 33.º Aniversário, a realizar nos próximos dias 8 e 9 

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

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

SUBSÍDIOS – FESTAS DA VILA – FREGUESIA DE BRITO – 

Presente um ofício da Junta de Freguesia de Brito solicitando autorização 

para ligação à rede de iluminação pública das ornamentações das Festas em 

honra de Nossa Senhora do Rosário e da Vila, a realizar entre os próximos 

dias 10 e 15 de Agosto, com a colocação de 3 contadores de 41,4 Kva. 

DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, DEFERIR O PEDIDO. -- 

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 ao cidadão Sr. Domingos Ribeiro 

que pediu explicações sobre a súbita interrupção de uma intervenção em 
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curso na Ponte Romana de Creixomil, sendo que a recuperação esteve a 

cargo de um empreiteiro que começou a colocar algumas pedras sobre o 

talude da ponte. Porém, essa beneficiação foi interrompida, pelo que quis 

saber se a Câmara Municipal de Guimarães desistiu da recuperação daquele 

imóvel que faz parte do património e da memória colectiva de Creixomil. 

De seguida, recordou, também, a necessidade de electrificação do Parque 

da Cidade Desportiva, em Creixomil. Sobre esta intervenção o Vereador 

Domingos Bragança justificou que, após a Autarquia detectar a situação 

de degradação, fez um ajuste directo para colocar uma fiada de pedra de 

cada lado do tabuleiro da Ponte. No entanto, fez-se uma melhor avaliação 

e conclui-se que o melhor seria efectuar um estudo aprofundado para 

reabilitar condignamente aquele vestígio do património histórico. 

Acrescentou que a intervenção a implementar poderá ainda abranger o 

pavimento, em função das orientações que forem determinadas pelos 

técnicos camarários que estão a elaborar o projecto de recuperação. 

Quanto à electrificação do Parque da Cidade Desportiva, disse que a 

mesma será colocada brevemente, uma vez que já foi adjudicada. ------------ 

PELAS ONZE HORAS E DEZ MINUTOS O PRESIDENTE DA 

CÂMARA DEU POR ENCERRADA A REUNIÃO, DE QUE, 

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