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ACTA 

Aos doze dias do mês de Janeiro 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 ao período de 

insegurança que se vive no concelho de Guimarães, do ponto de vista da 

criminalidade violenta, perguntou ao Presidente da Câmara, na qualidade 

de Presidente do Conselho Municipal de Segurança, se estava programada 

alguma acção a este nível; 2 – Vereador José Manuel Antunes – a) – 

Quis saber quantos protocolos de delegação de competências a Câmara 

Municipal já celebrou no actual mandato com as Juntas de Freguesia do 

concelho e quais os que pretende vir a celebrar; b) – Propôs à Câmara 

Municipal de Guimarães a constituição de uma comissão para averiguar da 

segurança e do cumprimento do estipulado no Decreto-Lei nº 379/97 de 9 

de Setembro, que estabelece as condições de segurança a observar na 

localização, implantação, concepção e organização funcional dos espaços 

de jogo e recreio, respectivo equipamento e superfícies de impacte, 

designadamente nos parques infantis que estão sob a alçada das Juntas de 

Freguesia; c) – Quis saber se a Câmara Municipal pretende mandar 
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elaborar projecto para posterior execução da obra na Ponte Romana de 

Creixomil; 3 – Vereador Carlos Vasconcelos – a) – Perguntou porque é 

que não tinha sido dado conhecimento à Câmara da recusa do visto do 

Tribunal de Contas ao processo de trabalhos a mais do Centro Cultural 

Vila Flor; 4 – Vereador Vítor Ferreira – a) – Quis saber quais eram os 

critérios de acesso ao Fundo Ambiental para as freguesias que cumpram as 

metas de utilização da rede de água e saneamento e que objectivos se 

pretende atingir; b) – Relativamente à rubrica de apoio às Juntas de 

Freguesia constante do Plano de Actividades para 2006 perguntou se a 

respectiva concessão era concorrencial e se as Juntas de Freguesia podiam 

submeter os projectos que entendessem, perguntando, também, quais 

eram os critérios e que prioridade a Câmara atribuía para aprovação dos 

referidos projectos; 5 – Vereador António Salgado Almeida – a) – Disse 

discordar da decisão da Câmara Municipal que autorizou a alteração de 

função, para Pista de Gelo, do pavilhão situado no Parque Industrial de 

Ponte, que já foi sede de uma empresa têxtil. Recordou que esta empresa 

tinha encerrado em Setembro de 2004, invocando falta de encomendas e 

de produtividade, sem que os trabalhadores tivessem sido ressarcidos dos 

seus direitos; b) – A propósito da A7/IC5, que liga Guimarães a Ribeira de 

Pena, contestou as portagens nas auto-estradas que atravessam o concelho, 

defendendo que entre Serzedelo, Silvares e Urgezes não se deveria pagar 

portagem, o que iria permitir uma maior fluidez do tráfego e, ao mesmo 

tempo, seria um pequeno contributo para minorar os incómodos e 

transtornos que as populações sofreram com a sua construção; c) – Por 

último, discordou do aumento do tarifário para os transportes colectivos 

urbanos rodoviários de passageiros concessionados pelo Município; 6 – 

Vereador César Machado – a) – Sobre o assunto da Pista de Gelo, 

recordou que todo o processo foi bem conduzido, tendo sido ordenado o 
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embargo por realização de obras ilegais em Novembro último, o que 

poderá vir a implicar um processo de contra-ordenação no caso de se 

concluir que foram realizadas obras ilegais e que o referido embargo 

camarário não foi respeitado. Aproveitou para esclarecer a questão dos 

trabalhadores, dizendo que estes tinham sido muito mal aconselhados, 

visto que lhes terá sido dito que teriam vantagens, do ponto de vista do 

ressarcimento dos seus direitos, em pressionar a Câmara Municipal para 

não licenciar o equipamento em causa. Finalmente, acrescentou que a 

Autarquia tinha recebido estes trabalhadores, esclarecendo-os sobre todo o 

processo; b) – Sobre as questões relacionadas com a segurança e o 

aumento da criminalidade, referiu o recente reforço de agentes da Polícia 

Municipal, recordando que estes agentes, no exercício das suas funções no 

exterior, constituem um elemento dissuasor e libertam a Polícia de 

Segurança Pública para intervenções que são da sua exclusiva 

responsabilidade; 7 - Presidente da Câmara – Sobre as intervenções 

feitas, esclareceu: a) – Disse estar preocupado com o aumento da 

criminalidade violenta em Guimarães, pelo que se poderá justificar a 

realização de uma reunião extraordinária do Conselho Municipal de 

Segurança, que reúne as várias forças policiais; b) – Disse que os 

Protocolos de Delegação de Competências nas Juntas de Freguesia são 

aprovados por deliberação camarária, pelo que são sempre do 

conhecimento dos membros do Órgão Executivo, que os apreciam e 

aprovam em reunião. Continuou, referindo que a Câmara Municipal não 

abdicava das responsabilidades que tem, pelo que apenas delega 

competências quando disso resulta benefício para o Município, tal como a 

lei determina; c) – Relativamente à Ponte Romana de Creixomil explicou 

que a intervenção a fazer tem de ser rigorosa, o que implica o 

envolvimento de pessoal qualificado, daí que se tenha optado pela 
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elaboração de projecto e subsequente concurso público para realização da 

obra; d) – Sobre os parques infantis disse que as Juntas de Freguesia que 

têm esses equipamentos sob sua gestão são entidades responsáveis e, como 

tal, cabe-lhes garantir a manutenção e a segurança. Acrescentou que a 

Câmara Municipal, desde que as Juntas de Freguesia o solicitem, está 

disponível para, com o seu pessoal técnico, averiguar da segurança dos 

equipamentos instalados nos parques infantis; e) – Quanto à recusa de 

visto dos trabalhos a mais do Centro Cultural Vila Flor, esclareceu que a lei 

não prevê qualquer obrigação de dar conhecimento à Câmara Municipal, 

ao invés do que acontece com os relatórios finais de auditoria, que, esses 

sim, têm de ser dados a conhecer ao Órgão Executivo, como aconteceu 

com o recente Relatório remetido pelo Tribunal de Contas no âmbito do 

Euro 2004. Ainda quanto à recusa de visto referida, informou que a 

Câmara Municipal interpôs recurso, tendo o mesmo sido admitido pelo 

Tribunal de Contas, pelo que resta aguardar a competente decisão; f) – 

Explicou que o Fundo Ambiental para as freguesias que cumpram as 

metas de utilização da rede de água e saneamento constitui um prémio 

para aqueles que se empenham na tentativa da defesa da saúde pública. 

Disse, ainda, que os valores em causa não estavam definidos e que iria ser 

realizada uma reunião com as Juntas de Freguesia para apresentação do 

objectivo do programa, bem como dos valores a atribuir que terão em 

conta aquilo que for possível executar em cada freguesia; g) – Disse que a 

Câmara Municipal não poderia contrariar as decisões relativas ao aumento 

dos preços dos transportes públicos remetendo para os termos do 

contrato de concessão onde estão definidos os cálculos dos aumentos dos 

tarifários dos TUG (Transportes Urbanos de Guimarães); h) – Sobre a 

questão das portagens, lembrou que a A7/IC5 estava concessionada à 

AENOR e invocou a impossibilidade de a Autarquia alterar este sistema de 
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portagens, visto que tal não está na sua esfera de competências. A 

propósito, recordou as diligências feitas pelas Câmaras de Guimarães e 

Braga no sentido da redução do preço da portagem da A11, que liga as 

duas cidades, de que não resultou qualquer sucesso; 8 – Vereador 

Armindo Costa e Silva – a) – Ainda sobre os parques infantis recordou 

que um dos grandes problemas das Juntas de Freguesia que têm parques 

infantis sob sua gestão – e que, para este efeito, fazem obrigatoriamente 

um seguro de responsabilidade civil – tem que ver com actos de 

vandalismo, de que resultam danos diversos nos respectivos equipamentos, 

cuja reparação é morosa e muitas vezes dispendiosa. --------------------------- 

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

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

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

VOTO DE PESAR – VOTO DE PESAR PELO FALECIMENTO 

DA PROFESSORA HELENA SÁ E COSTA – Presente a seguinte 

proposta: “Foi com muito pesar que tomámos conhecimento do 

falecimento da Professora Helena Sá e Costa, virtuosa pianista e pedagoga 

que marcou a música portuguesa do século XX. Nascida e criada rodeada 

de música e de músicos, não é de admirar que tenha abraçado uma carreira 

de pianista. Contudo, o seu talento e dedicação traçaram um percurso 

invulgar e amplamente reconhecido e premiado, tanto nacional como 

internacionalmente. Mas a capacidade de granjear um tão grande número 

de amigos e admiradores, essa, radicava na sua enorme generosidade e 

simpatia, e na forma dedicada como ensinou e divulgou a música, ao ponto 

de ter marcado de forma decisiva a carreira de inúmeros pianistas e 

músicos portugueses que alcançaram igualmente a consagração. Com a 

afabilidade e ternura que todos lhe reconheciam, mas também com os seus 

inquestionáveis conhecimento e critério artísticos, aceitou dirigir os 
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Encontros da Primavera, de 1989 a 2000, tendo, deste modo, ficado ligada 

de forma indelével ao sucesso daquela iniciativa da Associação Cultural 

Convívio e, por essa via, à vida cultural vimaranense, que lhe fica a dever a 

divulgação, entre nós, de tantos e tantos instrumentistas e autores, uns 

reputados, outros em início de carreira, mas todos tendo proporcionado ao 

público de Guimarães a oportunidade de assistir a concertos de rara 

qualidade. Anos mais tarde, dirigiu pedagogicamente os Cursos 

Internacionais de Música de Guimarães que, assim, puderam beneficiar, 

nos seus primeiros anos, do prestígio e da valiosa orientação de Helena Sá 

e Costa. À sua família, amigos e colaboradores mais próximos, os 

Membros da Câmara Municipal de Guimarães endereçam as mais sentidas 

condolências”. DELIBERADO APROVAR POR UNANIMIDADE. - 

CÂMARA – SUSPENSÃO DE MANDATO – PEDIDO DO 

VEREADOR CARLOS MANUEL AMARAL VASCONCELOS – 

Presente o seguinte requerimento apresentado pelo Vereador Carlos 

Manuel Amaral Vasconcelos: “Nos termos do disposto nos nºs 1 e 2 do 

artigo 77.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada e republicada 

pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, venho solicitar a suspensão do 

meu mandato de Vereador da Câmara Municipal de Guimarães pelo 

período de 45 dias. Fundamentação: motivos de ordem profissional e de 

ordem ética e deontológica relacionados com processo judicial em curso 

em que intervenho como advogado. Mais solicito a V. Ex.ª que, nos 

termos da lei, este pedido de suspensão seja apreciado na próxima reunião 

do executivo camarário de 12 de Janeiro de 2006, para produzir efeitos a 

partir do final da referida reunião de Câmara”. DELIBERADO, POR 

ESCRUTÍNIO SECRETO E UNANIMIDADE, APROVAR. O 

Vereador Carlos Vasconcelos não participou na discussão e na 

votação da proposta. --------------------------------------------------------------- 
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---------------------------------- INFORMAÇÕES -------------------------------- 

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

informação do Departamento de Obras Municipais relativa à necessidade 

de intervenção nas escadas e estátuas do Palácio da Justiça; 2 – De uma 

informação da Cooperativa Fraterna relativa à atribuição de cabazes de 

Natal a famílias necessitadas; 3 – Da realização da iniciativa “Vamos 

Cantar as Reisadas” no próximo dia 16 de Janeiro, pelas 10:00 no Largo da 

Oliveira, com a participação activa dos alunos dos Jardins-de-infância e 

ATL da cidade, envolvendo nove instituições, designadamente: Patronato 

de S. Sebastião; Obra do Sagrado Coração de Maria (Vila Pouca); Colégio 

Nossa Senhora da Conceição; Santa Estefânia; S. Francisco; Centro Social 

de Nossa Senhora da Conceição; Fraterna; Infantário Nuno Simões e 

Patronato Nossa Senhora da Oliveira; 4 – Do e-mail enviado por um 

cidadão português residente em Bruxelas, Miguel de Aragão Soares, 

referindo o orgulho que sentiu, juntamente com a sua família, quando 

visitaram Guimarães na época natalícia, elogiando, designadamente, o 

arranjo urbanístico do Centro Histórico, a conservação dos monumentos e 

a decoração da cidade com as luzes de Natal. ------------------------------------ 

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

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

1 – Dos ofícios da Assembleia Municipal números 316 a 318, 

comunicando a aprovação, em sessão realizada no passado dia 15 de 

Dezembro de 2005, das seguintes propostas: a) - “Regulamento dos 

Parques de Estacionamento Municipais”; b) – “Alterações ao 

Regulamento de Inventário e Cadastro”; c) – “Alteração de Trânsito na 

Rua D. Teresa – Freguesia de Oliveira do Castelo”; 2 - Dos ofícios da 

Assembleia Municipal números 319 a 324, comunicando a aprovação, em 

sessão realizada no passado dia 19 de Dezembro de 2005, das seguintes 
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propostas: a) - “Plano Plurianual de Investimentos 2006/2009 – Plano de 

Actividades e Orçamento da Câmara Municipal de Guimarães, para o ano 

de 2006”; b) – “Plano Plurianual de Investimentos 2006/2009 – Plano de 

Actividades e Orçamento da Zona de Turismo de Guimarães, para o ano 

de 2006”; c) – “Plano de Actividades e Orçamento dos Serviços 

Municipalizados de Água e Saneamento, em Liquidação, para o ano de 

2006”; d) – “Derrama sobre a Colecta do IRC de 2006 (a cobrar em 

2007)”; e) – “Regulamentos – Alteração à Tabela de Taxas e Licenças 

Municipais”; f) – “Pedido de Autorizações à Assembleia Municipal 

relativas à execução do Plano de Actividades de 2006”; 3 - Do ofício da 

Cooperativa ECO-AVE – Sucatas C.I.P.R.L. remetendo, para 

conhecimento, o Plano de Actividades e Orçamento para 2006, aprovado 

em sessão da Assembleia Geral, realizada no passado dia 30 de Novembro 

de 2005, que se encontra disponível para consulta na Secretaria Geral da 

Câmara Municipal; 4 – Da seguinte informação do Departamento de 

Serviços Urbanos e Ambiente: “Nos termos da Portaria n.º 798/94, de 7 

de Setembro, e do n.º 2 do art.º 10.º do DL 8/93, de 11 de Janeiro, os 

preços a observar nos transportes colectivos urbanos rodoviários de 

passageiros concessionados pelos municípios são os que decorram do 

respectivo contrato de concessão. De acordo com o art.º 10.º do caderno 

de encargos do contrato de concessão, Regime Tarifário, a tabela de preços 

será actualizada no dia 1 de Janeiro de cada ano, ou em data diferente desta 

aquando da actualização das tarifas dos transportes interurbanos. Para os 

Bilhetes Simples e Passes Sociais, os preços serão actualizados de acordo 

com a percentagem de aumento médio autorizado para os transportes 

interurbanos, com arredondamento para o múltiplo de 2 e 10 cêntimos, 

respectivamente. Nos termos do Despacho de 21 de Dezembro, com 

aplicação pelos operadores a partir de 1 de Janeiro de 2006, é fixado em 
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2,3% a percentagem máxima de aumento médio para os transportes 

colectivos rodoviários interurbanos de passageiros. Face ao exposto 

informámos que a tabela anexa se encontra em conformidade”. A referida 

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

de actas. --------------------------------------------------------------------------------- 

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

CÂMARA – ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE CÂMARA 

REALIZADA EM 29 DE DEZEMBRO DE 2005. DELIBERADO 

APROVAR POR MAIORIA. Abstiveram-se os Vereadores Rui Vítor 

Costa, José Manuel Antunes e António Salgado Almeida. --------------------- 

PATRIMÓNIO – AQUISIÇÃO DE TERRENO DESTINADO À 

CONSTRUÇÃO DA ESCOLA EB 2,3 DE ABAÇÃO – 

PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES – Presente a seguinte proposta do 

Vereador Júlio Mendes: “A Assembleia Municipal, em sessão de 26 de 

Setembro de 2005, deliberou autorizar a aquisição do terreno sito no Lugar 

da Vessadinha, da freguesia de Abação, destinado à construção da 

respectiva Escola EB 2, 3, pelo preço de €571.560,50 (quinhentos e setenta 

e um mil quinhentos e sessenta euros e cinquenta cêntimos), de harmonia 

com a deliberação de Câmara de 8 do mesmo mês de Setembro. O 

respectivo processo obteve o Visto do Tribunal de Contas em sessão de 6 

do passado mês de Dezembro. Havendo conveniência para a Câmara 

Municipal em efectuar o pagamento daquele preço em prestações, foi 

acordado com os proprietários, Maria Emília Celeste Rodrigues Almeida 

Xavier e outros, o seguinte plano de pagamento: A 1ª prestação, no valor 

de €111.560,50 (cento e onze mil quinhentos e sessenta euros e cinquenta 

cêntimos), será paga no próximo dia 20 de Janeiro, data da celebração da 

competente escritura. As restantes prestações, no valor de €115.000,00 

(cento e quinze mil euros) cada, serão pagas nos 4 meses subsequentes, até 



 

 

 
 

ACTA Nº 1   Fls. __________ 
REUNIÃO ORDINÁRIA DE 12 DE JANEIRO DE 2006 
 

 

 

 

 

ao dia 20 de cada mês. Uma vez que naquelas deliberações não foi 

indicado qualquer plano de pagamento, deve ser submetido à aprovação da 

Câmara Municipal o plano de pagamentos acima referido.” 

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

EDUCAÇÃO – ESCOLAS – PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE 

VERBA PARA GESTÃO – EB1 E JARDIM-DE-INFÂNCIA DE 

UCHA DE BAIXO – S. FAUSTINO – Presente a seguinte informação 

dos Serviços de Educação: “O Agrupamento Agostinho da Silva vem, 

através de ofício, solicitar ao Município um apoio mensal para gestão do 

refeitório escolar a exemplo daquilo que é atribuído a outros 

estabelecimentos de ensino. Atendendo a que neste estabelecimento de 

ensino são servidas diariamente cerca de 100 refeições para os alunos do 

Ensino Pré-Escolar, 1.º Ciclo do Ensino Básico e Ensino Básico 

Mediatizado e tem apenas ao serviço um Auxiliar de Acção Educativa, o 

que é manifestamente insuficiente para apoiar os alunos durante o período 

de almoço, propomos, para o ano civil de 2006, a atribuição de uma verba 

mensal no valor de €300,00 (trezentos euros) à freguesia de S. Faustino 

(entidade que se disponibilizou para resolver este problema), para fazer 

face às despesas com a contratação de pessoal”. Esta despesa está 

cabimentada na unidade orgânica 07.01 e na unidade económica 

04.05.01.02. DELIBERADO APROVAR POR UNANIMIDADE. ---- 

COOPERATIVAS – PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO A 

ESTABELECER COM A TEMPO LIVRE – CENTRO 

COMUNITÁRIO DE DESPORTO E TEMPOS LIVRES, CIPRL, 

NOS TERMOS DO DISPOSTO NO ARTIGO 67º DA LEI Nº 

169/99 DE 18 DE SETEMBRO, ALTERADA E REPUBLICADA 

PELA LEI Nº 5-A/2002 DE 11 DE JANEIRO – Presente a seguinte 

proposta do Vereador Domingos Bragança: “Tendo em vista que a 
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actividade regular da Tempo Livre remete inequivocamente para o 

disposto nas alíneas l) do nº 2 e a) e b) do nº4, ambas do artigo 64º da Lei 

referida em assunto, o que reclama uma contratação clara, transparente e 

objectiva, que, desde logo, determine as obrigações a assumir pelas partes, 

tal como o disposto no artigo 67º da referida Lei, proponho a aprovação 

em minuta e posterior celebração do protocolo de colaboração em anexo”. 

Esta despesa está cabimentada na unidade orgânica 07.01 e na unidade 

económica 05.01.01.02. A minuta do protocolo dá-se aqui por reproduzida 

e fica arquivada em pasta anexa ao livro de actas. O Presidente da 

Câmara não participou na discussão e na votação da proposta. 

DELIBERADO APROVAR POR MAIORIA. Absteve-se o Vereador 

António Salgado Almeida. Votaram contra 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 votaram contra no ponto 4 da agenda da reunião de Câmara 

de 12 de Janeiro de 2006 pela razão fundamental de considerarmos 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 Assembleia Municipal. Independentemente 

de considerarmos uma ou outra realização a cargo das cooperativas digna 

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

eventos, fazer melhor e mais barato recorrendo e apoiando o dinamismo 

das associações concelhias”. --------------------------------------------------------- 

COOPERATIVAS – COOPERATIVAS OFICINA E TEMPO 

LIVRE – AQUISIÇÃO DE DESFIBRILADORES – Presente a 

seguinte proposta: “Tendo sido alertados pelo Dr. António Lourenço, 

Director Clínico do Centro Médico de Apoio ao Desporto (CMAD), para 
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o interesse em dotar os equipamentos municipais com mais altos índices 

de frequência e afluência de público de desfibriladores com recurso aos 

quais se possa atender de imediato a situações de paragem cardíaca que 

possam originar casos de morte súbita, a Cooperativa Tempo Livre 

procedeu a uma consulta ao mercado, supervisionada por aquele Clínico, 

com vista à identificação das melhores propostas tendo em vista a 

aquisição daqueles equipamentos. Deste modo, considerando o 

aconselhamento do Director do CMAD e a recolha de propostas 

entretanto efectuada, e atendendo ainda ao facto de estar garantida a 

prestação de formação específica a todos os funcionários das cooperativas 

em apreço para que possam utilizar correctamente tais aparelhos, 

proponho a atribuição dos seguintes subsídios: 1 - À Cooperativa Tempo 

Livre, um subsídio no montante de €8.560,00 (oito mil, quinhentos e 

sessenta euros), para aquisição de quatro desfibriladores a instalar no 

Multiusos de Guimarães, no Complexo de Piscinas, na Pista de Atletismo e 

no Pavilhão de Creixomil; 2 - À Cooperativa A Oficina, um subsídio no 

montante de €2.140,00 (dois mil, cento e quarenta euros), para aquisição 

de um desfibrilador a instalar no Centro Cultural Vila Flor”. Esta despesa 

está cabimentada na unidade orgânica 07.01 e na unidade económica 

08.07.01. DELIBERADO APROVAR POR UNANIMIDADE. O 

Presidente da Câmara e a Vereadora Francisca Abreu não 

participaram na discussão e na votação da proposta. -------------------- 

TRÂNSITO – ALTERAÇÃO DE TRÂNSITO NA RUA DE S. 

JOSÉ – FREGUESIA DE PRAZINS SANTO TIRSO – Presente a 

seguinte informação do Departamento de Serviços Urbanos e Ambiente: 

“Decorrente da postura da Junta de Freguesia de Prazins Santo Tirso e 

subsequente aprovação em Assembleia de Freguesia, para melhorar as 

condições de circulação e segurança rodoviária na Rua de S. José, submete-
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se à aprovação da Câmara a alteração da postura de trânsito, de acordo 

com a proposta anexa”. A planta com a alteração ao trânsito dá-se aqui por 

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

DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, APROVAR SUBMETER 

À APROVAÇÃO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL. ---------------------- 

TRÂNSITO – RECTIFICAÇÃO DA ALTERAÇÃO DE 

TRÂNSITO NA TRAVESSA NOSSA SENHORA DOS PERIGOS – 

FREGUESIA DE SELHO S. JORGE – Presente a seguinte informação 

do Departamento de Serviços Urbanos e Ambiente: “Pela presente se 

submete à apreciação camarária a rectificação do texto da alteração de 

trânsito na Travessa Nossa Senhora dos Perigos, freguesia de Selho S. 

Jorge. A mesma decorre da incorrecta tradução da planta no texto de apoio 

à deliberação camarária de 28 de Outubro de 2005 e sancionada pela 

Assembleia Municipal em sua sessão de 28 de Novembro de 2005, 

aquando da sua concretização no terreno nesta data. Assim, a postura no 

arruamento deverá obedecer à seguinte prescrição: Travessa Nossa 

Senhora dos Perigos – Sentido único Norte – Sul, no troço compreendido 

entre a Rua Central e o arruamento sem nome, executada no âmbito do 

alvará de licenciamento 337/02. No troço remanescente possui os dois 

sentidos, perdendo prioridade no entroncamento com a Rua Nossa 

Senhora dos Perigos. Tem prioridade sobre o arruamento confinante, 

executada no âmbito do alvará de licenciamento 337/02”. 

DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, APROVAR SUBMETER 

À APROVAÇÃO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL. ---------------------- 

TRANSPORTES – COOPERATIVA TEMPO LIVRE – FÉRIAS 

DESPORTIVAS NATAL 2005 – CEDÊNCIA DE AUTOCARRO – 

Presente para ratificação o despacho do Vice - Presidente da Câmara, 

datado de 22 de Dezembro de 2005 que cedeu um autocarro à Cooperativa 
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Tempo Livre nos passados dias 19, 20 e 22 de Dezembro, durante a 

realização do Projecto “Férias Desportivas – Natal 2005”, no Pavilhão 

Multiusos. DELIBERADO RATIFICAR POR UNANIMIDADE. ---- 

TOPONÍMIA – FREGUESIA DE FERMENTÕES – Presente uma 

proposta de toponímia para a freguesia de Fermentões, que mereceu 

aprovação por parte da respectiva Assembleia de Freguesia. A designação 

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

livro de actas. DELIBERADO APROVAR POR UNANIMIDADE. -- 

SUBSÍDIOS - ASSOCIAÇÃO ACADÉMICA DA UNIVERSIDADE 

DO MINHO – UTILIZAÇÃO DO PAVILHÃO MULTIUSOS 

PARA A REALIZAÇÃO DA RECEPÇÃO AOS NOVOS ALUNOS – 

Presente a seguinte proposta: “A Associação Académica da Universidade 

do Minho dirigiu em devido tempo a esta Câmara Municipal um pedido de 

patrocínio tendo em vista a realização de um conjunto de iniciativas 

visando prestar o melhor acolhimento aos cerca de dois mil novos alunos 

que passaram a frequentar aquele estabelecimento de ensino superior no 

corrente ano lectivo, iniciativas essas que decorreram nos passados dias 26 

e 27 de Outubro, no Multiusos de Guimarães. Assim, e à semelhança do 

que sucedeu nos anos mais recentes, em que atendemos a este pedido em 

razão da importância de que se revestem as iniciativas que procurem 

enquadrar os novos estudantes na Cidade e no meio académico, proponho 

a atribuição, à Associação Académica da Universidade do Minho, de um 

subsídio de €6.195,00 (seis mil, cento e noventa e cinco euros), 

correspondente às taxas de utilização do Multiusos de Guimarães nas datas 

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

favoravelmente os pontos 10 a 12, 14 a 16 e 18 da agenda desta reunião, na 

medida em que os dados disponíveis apontam para uma apreciação 

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

eleitos nas listas do PSD lamentam a ausência de mecanismos de 

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

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

anterior, em reunião da CMG de 14 de Fevereiro de 2002 (nomeadamente 

com a criação de programas específicos de apoio a iniciativas das 

associações e instituições e a criação de uma comissão consultiva de 

avaliação das referidas candidaturas) e chumbada pelo PS, apesar do Sr. 

Presidente da CMG ter reconhecido então a necessidade de alterar as 

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

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

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

SUBSÍDIOS – CASA DO POVO DE BRITEIROS S. SALVADOR – 

CONSTRUÇÃO DE CRECHE – Presente a seguinte informação do 

Departamento de Obras Municipais: “A Câmara Municipal de Guimarães, 

em sua reunião realizada em 10 de Novembro de 2005, deliberou conceder 

à Casa do Povo de Briteiros S. Salvador um apoio no valor de €25.000,00 

(vinte e cinco mil euros), destinado a comparticipar a construção de uma 

creche com capacidade para 35 crianças. No entanto, a Direcção da Casa 

do Povo de Briteiros S. Salvador, em ofício datado de 22 de Novembro de 

2005, solicitou que parte do subsídio atribuído seja destinado ao 

pagamento do projecto e o restante para as obras de construção da creche, 

a iniciar brevemente, tendo para o efeito apresentado cópias das facturas 

respeitantes ao pagamento dos honorários ao projectista. Por solicitação 

do Departamento de Obras Municipais, a Divisão de Projectos e 
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Planeamento Urbanístico informou que, de acordo com a tabela de 

honorários em vigor, o valor dos honorários do projecto de execução da 

Creche da Casa do Povo de Briteiros S. Salvador, deverá fixar-se nos 

€10.000,00 (dez mil euros). Assim, propõe-se que do apoio de €25.000,00 

(vinte e cinco mil euros) inicialmente atribuído à Casa do Povo de Briteiros 

S. Salvador, €10.000,00 (dez mil euros) seja destinado ao pagamento do 

projecto e os restantes €15.000,00 (quinze mil euros) às obras de 

construção da Creche, cuja verba será paga após informação prestada pelos 

serviços do Departamento de Obras Municipais”. 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 10 a 12, 14 a 16 e 18 da agenda desta 

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

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

vereadores eleitos nas listas do PSD lamentam a ausência de mecanismos 

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

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

anterior, em reunião da CMG de 14 de Fevereiro de 2002 (nomeadamente 

com a criação de programas específicos de apoio a iniciativas das 

associações e instituições e a criação de uma comissão consultiva de 

avaliação das referidas candidaturas) e chumbada pelo PS, apesar do Sr. 

Presidente da CMG ter reconhecido então a necessidade de alterar as 

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

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

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

SUBSÍDIOS – CASA DO POVO DE CREIXOMIL – AQUISIÇÃO 

DE VIATURA – Presente um ofício da Casa do Povo de Creixomil 
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solicitando apoio da Câmara Municipal destinado a custear as despesas 

com a aquisição de uma carrinha de nove lugares, destinada ao transporte 

dos alunos que frequentam o CATL. Propõe-se a atribuição de um apoio 

no valor de €2.500,00 (dois mil e quinhentos euros). Esta despesa está 

cabimentada na unidade orgânica 07.01 e na unidade económica 08.07.01. 

DELIBERADO APROVAR POR UNANIMIDADE. Os Vereadores 

Rui Vítor Costa, 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 10 a 12, 14 a 16 

e 18 da agenda desta reunião, na medida em que os dados disponíveis 

apontam para uma apreciação favorável dessas matérias. Não obstante o 

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

ausência de mecanismos de atribuição rigorosa e transparente de subsídios 

e de apoios por parte da CMG, tal como foi proposto pelos vereadores do 

PSD no mandato anterior, em reunião da CMG de 14 de Fevereiro de 

2002 (nomeadamente com a criação de programas específicos de apoio a 

iniciativas das associações e instituições e a criação de uma comissão 

consultiva de avaliação das referidas candidaturas) e chumbada pelo PS, 

apesar do Sr. Presidente da CMG ter reconhecido então a necessidade de 

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

auditoria do Tribunal de Contas nº6/2003 ter considerado como “pouco 

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

SUBSÍDIOS – MUSEU DE ALBERTO SAMPAIO – VISITAS 

GUIADAS AO CENTRO HISTÓRICO – Presente um ofício do 

Museu de Alberto Sampaio dando conhecimento que estão a desenvolver 

um trabalho em parceria com o Parque Arqueológico do Côa, no qual são 

envolvidas Escolas de Foz Côa e de Guimarães, sendo o objectivo trazer 

os jovens de Foz Côa a visitar Guimarães e os de Guimarães a conhecer as 
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gravuras rupestres de Foz Côa, ficando os serviços educativos de cada 

instituição responsáveis por organizar os conteúdos pedagógicos da visita. 

Assim, solicitam à Câmara Municipal o transporte de cinco técnicos 

(Museu e Escola) a Foz Côa a fim de participarem na primeira reunião de 

preparação das visitas, que será no próximo dia 8 de Fevereiro. 

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

SUBSÍDIOS – CLUBE DE PESCA DESPORTIVA DAS TAIPAS – 

Presente a seguinte proposta: “Nos últimos anos, o Clube de Pesca 

Desportiva das Caldas das Taipas tem participado regularmente nos 

Campeonato Mundiais de Pesca Desportiva. A formação desportiva dos 

mais novos não tem sido descurada, tal como comprovado pelo facto de 

um dos seus atletas ter sido seleccionado para provas internacionais. 

Efectivamente, em 2005, o atleta Diogo João Ferreira da Silva participou 

no Campeonato do Mundo que decorreu na Sérvia Montenegro na 

Categoria de Juniores. Desta forma, proponho a atribuição de um apoio de 

€500,00 (quinhentos euros) ao Clube de Pesca Desportiva das Taipas, 

destinado a comparticipar na aquisição de equipamento desportivo 

necessário à prossecução das respectivas actividades”. 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 10 a 12, 14 a 16 

e 18 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 
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PSD no mandato anterior, em reunião da CMG de 14 de Fevereiro de 

2002 (nomeadamente com a criação de programas específicos de apoio a 

iniciativas das associações e instituições e a criação de uma comissão 

consultiva de avaliação das referidas candidaturas) e chumbada pelo PS, 

apesar do Sr. Presidente da CMG ter reconhecido então a necessidade de 

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

auditoria do Tribunal de Contas nº6/2003 ter considerado como “pouco 

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

SUBSÍDIOS – ASSOCIAÇÃO CULTURAL CARNAVALESCA DE 

NESPEREIRA – Presente um ofício da Associação Cultural 

Carnavalesca de Nespereira solicitando apoio da Câmara Municipal 

destinado a custear as despesas com a Festa de Carnaval na freguesia de 

Nespereira. Propõe-se a concessão de um apoio no valor de €750,00 

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

orgânica 07.01 e na unidade económica 04.07.01. DELIBERADO 

APROVAR POR UNANIMIDADE. Os Vereadores Rui Vítor Costa, 

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 10 a 12, 14 a 16 e 18 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. 
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Presidente da CMG ter reconhecido então a necessidade de alterar as 

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

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

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

SUBSÍDIOS – ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA DO 

CARNAVAL DE PONTA DO CAMPO – PEVIDÉM – Presente um 

ofício da Associação Cultural e Recreativa do Carnaval de Ponta do 

Campo, Pevidém, solicitando apoio da Câmara Municipal destinado a 

custear as despesas com o desfile carnavalesco e a queima do “boneco”. 

Propõe-se a concessão de um apoio no valor de €750,00 (setecentos e 

cinquenta euros). Esta despesa está cabimentada na unidade orgânica 07.01 

e na unidade económica 04.07.01. DELIBERADO APROVAR POR 

UNANIMIDADE. Os Vereadores Rui Vítor Costa, 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 10 a 12, 14 a 16 e 18 da agenda desta reunião, na 

medida em que os dados disponíveis apontam para uma apreciação 

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

eleitos nas listas do PSD lamentam a ausência de mecanismos de 

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

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

anterior, em reunião da CMG de 14 de Fevereiro de 2002 (nomeadamente 

com a criação de programas específicos de apoio a iniciativas das 

associações e instituições e a criação de uma comissão consultiva de 

avaliação das referidas candidaturas) e chumbada pelo PS, apesar do Sr. 

Presidente da CMG ter reconhecido então a necessidade de alterar as 

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

Tribunal  de  Contas  nº6/2003  ter  considerado  como  “pouco  fiável” o 
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sistema de controlo interno para a atribuição de subsídios”. ------------------ 

SUBSÍDIOS – ARCOV – ASSOCIAÇÃO RECREATIVA, 

CULTURAL E DESPORTIVA DE COVAS – Presente para ratificação 

o despacho do Presidente da Câmara, datado de 6 de Janeiro de 2006, que 

cedeu à ARCOV – Associação Recreativa, Cultural e Desportiva de Covas 

- o antigo edifício da CP para a comemoração do aniversário daquele 

Associação no próximo dia 13 de Janeiro. DELIBERADO RATIFICAR 

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

SUBSÍDIOS - RÁDIO UNIVERSITÁRIA DO MINHO – APOIO 

PARA EMISSÃO DE PROGRAMA A PARTIR DO LARGO DA 

OLIVEIRA – Presente a seguinte proposta: “Cumpre-me apresentar para 

ratificação o meu despacho de 28 de Dezembro de 2005, através do qual 

autorizei o pagamento, à PT Comunicações, de uma factura de €251,45 

(duzentos e cinquenta e um euros e quarenta e cinco cêntimos), relativa à 

instalação de uma linha “RDIS” no Largo da Oliveira, necessária à emissão 

de um programa da Rádio Universitária do Minho dedicado a Guimarães, a 

partir do Largo da Oliveira”. 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 10 a 12, 14 a 16 e 18 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 
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associações e instituições e a criação de uma comissão consultiva de 

avaliação das referidas candidaturas) e chumbada pelo PS, apesar do Sr. 

Presidente da CMG ter reconhecido então a necessidade de alterar as 

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

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

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

SUBSÍDIOS – FESTAS DE SÃO SEBASTIÃO – FREGUESIA DE 

FERMENTÕES – Presente um ofício da Comunidade Paroquial de 

Fermentões solicitando autorização para ligação à rede de iluminação 

pública das ornamentações das Festas de São Sebastião, a realizar entre os 

próximos dias 18 e 22 de Janeiro de 2006, bem como a cedência de um 

palco. DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, DEFERIR O 

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

SUBSÍDIOS – FESTA DE S. BRÁS – FREGUESIA DE 

FIGUEIREDO – Presente um ofício da Junta de Freguesia de Figueiredo 

solicitando autorização para ligação à rede de iluminação pública das 

ornamentações da referida festa, a realizar entre os próximos dias 2 e 6 de 

Fevereiro, com a colocação de dois quadros para a potência de 3x60 

amperes. DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, DEFERIR O 

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

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU POR UNANIMIDADE 

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

PELAS ONZE HORAS O PRESIDENTE DA CÂMARA DEU 

POR ENCERRADA A REUNIÃO, DE QUE, PARA CONSTAR, 

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

 

 

 


