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ACTA 

Aos vinte e três dias do mês de Fevereiro 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, Júlio Martins Faria Mendes, César Manuel de 

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

Antunes, Vítor Manuel da Silva Ferreira, Luísa Maria Alves de Oliveira e 

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

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

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

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

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

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

1 – Vereador Rui Vítor Costa – a) – Lamentou que a vereação social-

democrata não tivesse sido convidada oficialmente pela Câmara Municipal 

de Guimarães para a inauguração da reconstrução da Ponte de Negrelos; 

b) – Fez uma retrospectiva à postura municipal relativamente à Vila de 

Moreira de Cónegos, referindo que, volvidos quase 10 anos da criação do 

Município de Vizela, muitas situações continuavam por definir e resolver. 

Referiu, como exemplo, os transtornos causados pela extinção da então 3ª 

Repartição de Finanças de Guimarães que, com a criação do Município de 

Vizela, passou a 1ª Repartição de Finanças de Vizela, deixando de servir a 

população de Moreira de Cónegos com aquela mudança administrativa; c) 

– Ainda sobre Moreira de Cónegos, referiu que o respectivo Posto de 

Saúde não tinha dignidade, o que fazia com que os utentes daquela Vila 

preferissem recorrer ao Centro de Saúde de Vizela; 2 – Vereador José 

Manuel Antunes – a) – Relativamente à anunciada proposta do Governo 
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para reorganização administrativa do território (fusão/cisão de freguesias e 

concelhos), questionou as declarações do Presidente da Câmara Municipal 

de Guimarães nesta matéria, designadamente a sua concordância quanto à 

fusão das três freguesias da cidade; b) – Apresentou requerimento 

solicitando fotocópia de todos os contratos, titulados por documento 

particular ou por escritura, celebrados entre 1997 e a data de hoje, em que 

tenha intervido o Presidente da Câmara Municipal de Guimarães ou algum 

Vereador, relativo a prédios rústicos e urbanos situados na Veiga de 

Creixomil e na zona envolvente da Igreja de Creixomil; 3 – Vereadora 

Luísa Oliveira – a) – Leu, em voz alta, um documento cujo teor fica 

transcrito em acta: “Face ao crescente desemprego no nosso concelho, o 

PSD elegeu este problema como uma prioridade de intervenção na Câmara 

Municipal. Hoje, muitas autarquias têm a preocupação de apoiar a 

implementação de empresas privadas, na sua área de influência, gerando 

emprego e desenvolvimento. Investir no emprego é investir também 

noutros sectores que o podem promover. O sector da economia social 

tem-se revelado capaz em períodos de forte crise económica de crescer 

nos seus níveis de empregabilidade, sobretudo em segmentos da população 

que o mercado já não integra facilmente, como sejam os cidadãos com 

baixas qualificações, desempregados de longa duração e sobretudo as 

mulheres. Investir no emprego, para nós, é também investir no sector da 

economia social por duas razões fundamentais: 1 - A iniciativa é das 

populações e para as populações; 2 - O seu grau de eficiência e de eficácia 

é geralmente mais elevado que o do sector público. Pelos motivos que 

acabo de apontar, parece-nos que o poder local ganha aqui uma 

importância acrescida pois comunga com estas organizações duma 

característica fundamental, a proximidade dos problemas. Por outro lado, e 

hoje mais do que nunca, pelo papel que desempenha na Rede Social tem 



G
U
IMA

S
A
E

R

CÂMARA MUNICIPAL DE GUIMARÃES 
ACTA Nº 4   Fls. __________ 
REUNIÃO ORDINÁRIA DE 23 DE FEVEREIRO DE 2006                                                                   
 

 

 

 

 
                  ___________________ 

 
                  ___________________ 

igualmente uma mais estreita relação com as organizações e com os 

recursos que pode mobilizar e atrair. O que se trata, afinal, é de garantir a 

igualdade de oportunidades aos cidadãos que procuram soluções para as 

suas necessidades, muitas vezes, inclusive, para o seu problema de 

emprego, resolvendo problemas colectivos que lhe são próximos: os 

problemas locais. Este é, aliás, um bom motivo para a aplicação de 

medidas de discriminação positiva. Naturalmente que sabemos que a 

autarquia o tem feito, de diversas formas, o que propomos é um “conjunto 

de medidas” em estreita colaboração com os parceiros da Rede Social, em 

especial com a Segurança Social e o Centro de Emprego. Trata-se de criar 

emprego qualificado e de qualidade, assente no respeito pelos direitos dos 

trabalhadores. O Estado Português tem minimizado o valor deste sector 

porque se trata dum sector complexo, com muitas “famílias” e muito 

desunido. O surgimento de iniciativas do poder local poderão levá-lo a 

despertar para o potencial que a economia social encerra, trata-se só de 

aplicar a mesma fórmula: Ceder espaços; Isentar de taxas; Regulamentar a 

atribuição de subsídios de capital. Cumprindo a sua promessa aos 

cidadãos, que os elegeram, os vereadores sociais-democratas irão 

apresentar brevemente ao executivo uma proposta sobre esta matéria”; 4 – 

Vereador António Salgado Almeida – a) – Ainda a propósito da alegada 

pretensão de parte da população de Moreira de Cónegos de se integrar no 

Município de Vizela, afirmou não ser um assunto que devesse suscitar 

especiais preocupações, acreditando que não era essa a vontade maioritária 

da população de Moreira de Cónegos. No entanto, referiu que aquela Vila, 

em termos de serviços de saúde, finanças e bombeiros, recorria ao 

Município de Vizela, já que tem todos esses serviços aí centralizados, pelo 

que era recomendável uma atenção especial da Autarquia a estas matérias. 

Por último, manifestou-se preocupado com a demora na resolução do 
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problema da acessibilidade à Vila de Moreira de Cónegos, referindo que a 

falta de transportes entre aquela Vila e a cidade de Guimarães constitui um 

grande entrave à desejada coesão do Município, exemplificando com a 

falta de transportes à noite, que, no seu entender, afasta aqueles habitantes 

das principais iniciativas culturais e desportivas realizadas na cidade, 

designadamente no Centro Cultural Vila Flor e no Pavilhão Multiusos; 5 – 

Presidente da Câmara – Sobre as intervenções feitas, esclareceu: a) – 

Sobre a questão da Vila de Moreira de Cónegos referiu que estava 

firmemente convencido de que este movimento não colhia apoios na 

esmagadora maioria da população, pelo que era um assunto que não lhe 

suscitava especial preocupação. Referiu, ainda, que, tal como sucede com 

todas as freguesias do Município, a Câmara Municipal manter-se-ia atenta 

aos problemas das populações e disponível para a sua resolução. Concluiu, 

manifestando estranheza pelo facto de só agora, decorridos quase 10 anos 

da criação do Município de Vizela, se falar em reivindicações desta 

natureza; b) – Sobre a reorganização do território disse que desconhecia os 

detalhes da proposta de lei que o Governo tenciona apresentar, mas que, à 

partida, lhe parecia que as 3 freguesias da cidade – Oliveira do Castelo, S. 

Paio e S. Sebastião – estariam em condições de virem a ser fundidas, com 

vantagens para os cidadãos. A propósito, recordou que, na prática, as 3 

freguesias da cidade tinham já um funcionamento administrativo comum. - 

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

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

AENOR informando não dispor de legitimidade ou capacidade para dar 

seguimento à pretensão da Câmara Municipal de Guimarães de revisão das 

taxas de portagens. Esta informação da AENOR veio na sequência do 

ofício que lhe foi dirigido pela Câmara Municipal através do qual foi 

solicitada a revisão das actuais taxas de portagem de modo a isentar o seu 
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pagamento entre os nós de Silvares e Pinheiro e a equiparação do valor da 

taxa de portagem de Pinheiro relativamente à de Silvares por forma a que a 

opção resulte do critério de proximidades e não do preço da portagem; 2 – 

Das diligências efectuadas pelo Cybercentro de Guimarães para a criação 

de um Gabinete de Saúde Juvenil; 3 – Dos artigos publicados na imprensa 

de Tourcoing relativos à estada em Guimarães de um grupo de cidadãos 

daquela cidade francesa; 4 – Do ofício da Universidade Nova de Lisboa 

dando conhecimento que vai realizar-se o X Curso Livre de História da 

Arte que este ano será dedicado a Cidades Portuguesas Património da 

Humanidade, cujo tema será abordado numa série de conferências 

proferidas por professores do Departamento de História da Arte da 

Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa 

e vários especialistas reconhecidos, professores de outras universidades; 5 

– Da informação do Departamento de Obras Municipais relativa à 

realização dos trabalhos de manutenção do Campo da Ataca, cujo valor 

importou em €19.396,68 (dezanove mil trezentos e noventa e seis euros e 

sessenta e oito cêntimos) + IVA, bem como da solicitação à Polícia 

Municipal de uma fiscalização periódica do espaço. A mesma informação 

dá conta da situação degradada em que este espaço se encontrava, tendo, 

por isso, sido necessário substituir o equipamento eléctrico, que estava 

todo destruído em resultado de actos de vandalismo, bem como proceder 

à limpeza geral do recinto e à reparação dos caminhos pedonais em saibro; 

6 – Do ofício do Instituto de Estudos Regionais e Urbanos remetendo um 

exemplar do Catálogo de Boas Práticas de Planeamento Urbano elaborado 

por aquele Instituto no quadro da sua participação na rede CIUMED, da 

qual o Município de Guimarães é membro; 7 – Da seguinte informação do 

Gabinete de Estudos e Projectos Financeiros: “Projecto ATLANTE – 1 – 

O Projecto Atlante – Melhorar as Cidades Património da Humanidade 
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resulta de uma candidatura comum, apresentado pelas cidades de Angra do 

Heroísmo, Évora, Guimarães, Lugo, Porto, Santiago de Compostela e 

ainda pelo Eixo Atlântico do Noroeste Peninsular ao Programa 

Transfronteiriço INTERREG III sendo aprovado pela Unidade de Gestão 

do INTERREG III B em finais de 2003. O projecto decorreu entre 2003 

terminando em Dezembro de 2005. 2 – O referido projecto financiou 

estudos, reflexões e intercâmbios de experiências entre as cidades 

património mundial acima referidas, as quais enfrentam problemas comuns 

que mereceram ser estudadas em conjunto, de modo a encontrar as 

melhores soluções. 3 – Os temas de discussão, ao longo do tempo de vida 

do projecto, centraram-se em acções-piloto transversais (gabinete virtual 

de turismo de rede – liderado por Santiago de Compostela; plano-piloto de 

acessibilidade e trânsito nos Centros Históricos – liderado por Angra do 

Heroísmo e Loja Atlântica – liderado pelo Porto) e grupos de trabalho 

sectoriais (modelos de gestão – soluções institucionais e financeiras para as 

cidades históricas – liderado pelo Porto e por Santiago; mobilidade urbana 

– liderado por Guimarães; turismo e sustentabilidade – liderado por 

Santiago; meio-ambiente – liderado por Angra do Heroísmo; 

despovoamento dos centros e animação nocturna – liderado por Évora; 

mobiliário urbano – liderado pelo Porto e Guimarães e promoção 

conjunta – liderado por Lugo e Évora). 4 – Em suma, o Projecto Atlante 

apontou os estudos para a valorização das quatro cidades Património 

Mundial existentes no âmbito do Eixo Atlântico: Santiago de Compostela, 

Lugo, Guimarães e Porto. Basicamente, pretendeu-se apoiar estudos e 

medidas-piloto para que surta uma boa articulação entre os Centros 

Históricos normalmente vocacionados para o turismo e a qualidade de 

vida de quem neles habita. 5 – Do Projecto Atlante, para o Município de 

Guimarães resultaram as seguintes publicações: a) Plano Piloto de Luta 
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Contra Incêndios; b) Mobilidade Urbana; c) Brochuras informativas: i. 

Cidades Atlânticas – Património Mundial da UNESCO; ii. Mobilidade 

Urbana; iii. Plano Piloto de Luta Contra Incêndios”; 8 – Do ofício 

remetido a Sua Excelência o Ministro da Saúde, com o seguinte teor: “(…) 

Aquando de uma audiência que recentemente concedi, a Administração do 

Hospital Senhora da Oliveira deu-me conhecimento do facto de se 

encontrar concluído, há cerca de meio ano, um pavilhão destinado a 

acolher consultas externas, bloco operatório, ambulatório, exames 

especiais e unidade de oncologia. Trata-se, segundo me foi transmitido 

naquela ocasião, de um equipamento cuja entrada em funcionamento se 

reveste de certa urgência, uma vez que vem reforçar significativamente a 

capacidade e qualidade de resposta do referido Hospital, mas que 

permanece inoperacional por falta de equipamento técnico e mobiliário, de 

acordo com caderno de encargos na posse da Administração Regional de 

Saúde do Norte. Ciente de denodado empenho que vem Vossa Excelência 

dedicando às questões da saúde pública e da qualidade dos cuidados 

prestados pelo Serviço Nacional de Saúde, permito-me reforçar os sinais 

de preocupação manifestados pela Administração do Hospital Senhora da 

Oliveira quanto à inoperacionalidade deste novo pavilhão, solicitando, da 

parte do Ministério da Saúde, a maior sensibilidade e urgência tendo em 

vista a sua entrada em funcionamento, em razão da vasta população 

servida por aquele Hospital. (…)”. ------------------------------------------------- 

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

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

1 – Do despacho do Vereador Domingos Bragança, datado de 13 de 

Fevereiro de 2006, que aprovou a conta final da obra de construção do 

Pavilhão Desportivo de Souto Santa Maria, de acordo com a seguinte 

informação do Departamento de Obras Municipais: “1 – Por despacho do 
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Vereador com poderes subdelegados, Alberto Oliveira, datado de 15 de 

Junho de 2005, foi a empreitada em epígrafe adjudicada à firma CARI – 

Casimiro Ribeiro & Filhos, Lda., pelo valor de €408.980,82 (quatrocentos e 

oito mil novecentos e oitenta euros e oitenta e dois cêntimos) + IVA. 2 – 

O valor final dos trabalhos foi de €424.619,29 (quatrocentos e vinte e 

quatro mil, seiscentos e dezanove euros e vinte e nove cêntimos) + IVA 

sendo executados €408.980,81 (quatrocentos e oito mil novecentos e 

oitenta euros e oitenta e um cêntimos) + IVA do contrato inicial e 

€15.638,48 (quinze mil seiscentos e trinta e oito euros e quarenta e oito 

cêntimos) + IVA como Trabalhos a Mais aprovados da seguinte forma: --- 

Despacho Contrato Valor Visto Tribunal de Contas 

4 Novembro 2005 13 Dezembro 2005 €15.639,09 + IVA 30 Dezembro 2005 

3 – Os Trabalhos a Mais foram devidos à execução de um muro de 

suporte em betão armado. 4 – Fica assim à consideração superior a 

aprovação desta conta final no valor de €424.619,29 (quatrocentos e vinte 

e quatro mil seiscentos e dezanove euros e vinte e nove cêntimos) + IVA e 

dos autos nºs 7 e 8 – final de trabalhos a mais, no valor respectivamente de 

€33.615,25 (trinta e três mil seiscentos e quinze euros e vinte e cinco 

cêntimos) + IVA e €15.638,48 (quinze mil seiscentos e trinta e oito euros e 

quarenta e oito cêntimos) + IVA. 5 – Se for caso disso, poderão estes 

montantes ser objecto de revisão, nos termos do art. 1º do Decreto-Lei n.º 

6/2004, de 6 de Janeiro, logo que se encontrem publicados em Diário da 

República os respectivos índices definitivos de revisão de preços”; 2 – Do 

despacho do Vereador Domingos Bragança, datado de 10 de Fevereiro de 

2006, que aprovou a repartição de encargos da obra de Ampliação da 

Escola EB1 de Arrau, Nespereira, de acordo com a seguinte informação 

do Departamento de Obras Municipais: “No Plano de Actividades para o 

ano de 2006 consta a execução da obra em título, onde foi inscrita a verba 
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de €150.000,00 (cento e cinquenta mil euros), destinada a suportar a 

despesa, com a rubrica 01.02.07. Com vista a ser adjudicada a empreitada à 

empresa “N.V.E. – Engenharias, Lda.”, conforme proposto pela Comissão 

de Análise de Propostas em 10 de Fevereiro de 2006, pelo preço de 

€533.909,82 (quinhentos e trinta e três mil novecentos e nove euros e 

oitenta e dois cêntimos) + IVA e atento o plano de pagamentos da 

respectiva proposta, sugiro a seguinte repartição de encargos: Ano de 2006 

- €519.404,22 (quinhentos e dezanove mil quatrocentos e quatro euros e 

vinte e dois cêntimos) + IVA = €545.374,43 (quinhentos e quarenta e 

cinco mil trezentos e setenta e quatro euros e quarenta e três cêntimos); 

Ano de 2007 - €14.505,60 (catorze mil quinhentos e cinco euros e sessenta 

cêntimos) + IVA = €15.230,88 (quinze mil duzentos e trinta euros e 

oitenta e oito cêntimos)”; 3 – Do despacho do Vereador Júlio Mendes, de 

7 de Fevereiro de 2006, que concordou com a seguinte informação da 

Secção de Património: “Expropriação amigável da parcela de terreno nº 

13, necessária à construção da Via de ligação Azurém/Fermentões. 

Expropriada: “Marvalu – Sociedade de Construções, Lª” – Em sua reunião 

realizada em 26 de Junho de 2003 a Câmara Municipal deliberou requerer 

ao membro do Governo competente a declaração de utilidade pública, 

com carácter de urgência, para efeitos de expropriação de 32 parcelas de 

terreno necessárias à construção da via de ligação Azurém/Fermentões. 

De entre as parcelas ali identificadas, consta a parcela n.º 13, com a área de 

1.803 m2, propriedade da Sociedade MARVALU – Sociedade de 

Construções Lda., situada no Lugar de Mataduços, freguesia de 

Fermentões, a confrontar do Norte e do Sul com terrenos da própria, do 

Nascente e do Poente com José Manuel Martins Teixeira Gomes, com o 

valor de €6.372,60 (seis mil trezentos e setenta e dois euros e sessenta 

cêntimos), atribuído por perito da lista oficial. A utilidade pública da 



 

 

 
 

ACTA Nº 4   Fls. __________ 
REUNIÃO ORDINÁRIA DE 23 DE FEVEREIRO DE 2006 
 

 

 

 

 

referida expropriação foi declarada por despacho do Senhor Secretário de 

Estado da Administração Local de 8 de Novembro de 2004 e publicada no 

Diário da República, II Série, n.º 287, de 9 de Dezembro de 2004. A 

referida Sociedade vem agora informar que aceita o referido valor de 

€6.372,60 (seis mil trezentos e setenta e dois euros e sessenta cêntimos) 

como indemnização total e definitiva pela expropriação daquela parcela de 

terreno, a desanexar do prédio descrito na 1ª Conservatória do Registo 

Predial de Guimarães sob o n.º 00353/Fermentões e inscrito na respectiva 

matriz rústica sob o artigo 17, pelo que poderá ser celebrada a respectiva 

escritura de expropriação amigável.”. ---------------------------------------------- 

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

CÂMARA – ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE CÂMARA 

REALIZADA EM 9 DE FEVEREIRO DE 2006. DELIBERADO 

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

PATRIMÓNIO – EXPROPRIAÇÃO DE TERRENO PARA 

AMPLIAÇÃO DA ESCOLA EB1 DE PENSELO – PARCELA 2 – 

Em sua reunião realizada em 18 de Novembro de 2004, a Câmara 

Municipal deliberou requerer ao membro do Governo competente a 

declaração de utilidade pública da expropriação e autorização de posse 

administrativa de duas parcelas de terreno necessárias à construção da 

escola EB1 de Penselo. Uma das parcelas objecto daquela deliberação é a 

parcela de terreno n.º 2, com a área de 775 m2, situada no lugar do 

Telhado, da referida freguesia, a desanexar do prédio urbano inscrito na 1ª 

Conservatória do Registo Predial de Guimarães sob o n.º 53.492/Penselo e 

inscrito na respectiva matriz sob o artigo 253º, propriedade de José 

Fernandes de Sousa. Na fase de negociação por via do direito privado, nos 

termos n.º 1 do artigo 11º do Código das Expropriações, a Câmara 

Municipal propôs a aquisição daquela parcela pelo valor de €25.440,71, 
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com base no relatório do perito da lista oficial. Em 7 de Dezembro de 

2004, o proprietário apresentou uma contraproposta no valor de 

€45.000,00 (quarenta e cinco mil euros) que, analisada pelo perito da lista 

oficial, conforme relatório elaborado, a considerou não aceitável, 

admitindo o valor máximo de €34.017,87 (trinta e quatro mil dezassete 

euros e oitenta e sete cêntimos) como indemnização pela ocupação 

daquela parcela. Através de carta datada de 6 de Janeiro de 2006, vem o 

representante do proprietário informar que se encontra disponível para 

negociar amigavelmente o identificado terreno pela quantia de €30.000,00 

(trinta mil euros), evitando-se assim um moroso e complexo processo de 

expropriação, com todos os inconvenientes e transtornos daí resultantes. 

Se, superiormente, for entendido aceitar o valor proposto e, atendendo a 

que o processo de expropriação se encontra ainda em apreciação na 

Direcção-Geral das Autarquias Locais, poderá a Câmara Municipal 

deliberar revogar a deliberação de 18 de Novembro de 2004 no que 

concerne ao pedido de declaração de utilidade pública da expropriação da 

identificada parcela de terreno, mantendo-se o pedido de declaração de 

utilidade pública e autorização de posse administrativa para efeitos de 

expropriação da parcela de terreno número 1, ali identificada. À 

consideração superior”. Esta despesa está cabimentada na unidade 

orgânica 02 e na unidade económica 07.01.01. DELIBERADO 

APROVAR POR MAIORIA. Abstiveram-se os Vereadores Rui Vítor 

Costa, José Manuel Antunes, Vítor Ferreira e Luísa Oliveira. ----------------- 

PATRIMÓNIO – TERRENO DA ESCOLA EB 2,3 DA VEIGA – 

ESCRITURA DE DOAÇÃO AO ESTADO – Presente a seguinte 

informação da Secção de Património: “A Direcção-Regional de Educação 

do Norte, através do seu ofício n.º 4858, datado de 16 de Janeiro de 2006, 

solicita a outorga da escritura de doação, ao Estado, do terreno onde se 
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encontra implantada a escola EB 2,3 da Veiga (Escola Dr. Santos Simões) 

pois pretende licenciar a instalação de gás na escola, necessitando, para o 

efeito, de registar o terreno a favor do Estado. Entretanto, solicita uma 

declaração comprovativa de que aquele edifício escolar, propriedade do 

Estado, está construído em terreno cedido pelo Município e que aguarda a 

transmissão da propriedade para o Estado Português. Com vista a 

estabelecer a partilha de responsabilidades entre a Câmara Municipal de 

Guimarães e a Direcção Regional de Educação do Norte, tendo por 

objecto a construção da Escola EB 2,3 da Veiga, em sua reunião realizada 

em 14 de Agosto de 2003 o executivo municipal deliberou aprovar a 

minuta do Acordo de Colaboração pelo qual a Autarquia se comprometeu, 

entre outras, a: Colaborar na escolha do terreno e fornecer à Direcção-

Regional de Educação o levantamento topográfico, a planta cadastral e 

todos os elementos solicitados para o seu registo a favor do Estado; 

Adquirir, a expensas próprias, o terreno assegurando a sua disponibilidade 

atempada para efeitos de abertura do concurso da obra. O terreno em 

causa, com a área de 18.435,00 m2, situado no Lugar da Adeganha, da 

freguesia de Mesão Frio, é propriedade do Município desde 22 de Abril de 

1982, conforme escritura nessa data celebrada, encontrando-se descrito na 

2ª Conservatória do Registo Predial de Guimarães sob o n.º 01537/Mesão 

Frio e inscrito na respectiva matriz urbana sob o artigo 1812, com o valor 

patrimonial de €965.840,00 (novecentos e sessenta e cinco mil oitocentos e 

quarenta euros), determinado no ano de 2005, nos termos do Código do 

Imposto Municipal sobre Imóveis (CIMI). Atendendo ao valor do imóvel, 

deverá a Câmara Municipal submeter à aprovação da Assembleia 

Municipal a doação do identificado prédio, nos termos da alínea a) do n.º 6 

do artigo 64º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada e republicada 

pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro. Conforme solicitado pela 
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Direcção-Regional de Educação do Norte, junta-se declaração para 

assinatura do Sr. Presidente da Câmara Municipal e posterior envio àquela 

entidade.” DELIBERADO APROVAR POR UNANIMIDADE. ------ 

PATRIMÓNIO – EXPROPRIAÇÃO DE TERRENOS PARA 

CONSTRUÇÃO DA VIA DE LIGAÇÃO 

AZURÉM/FERMENTÕES – DEPÓSITO RELATIVO AO PROCº 

4142/05.8 TBGMR – 1º JUÍZO CÍVEL DO TRIBUNAL JUDICIAL 

DA COMARCA DE GUIMARÃES – Presente a seguinte informação da 

Secção de Património: “Em sua reunião realizada em 26 de Junho de 2003, 

Câmara Municipal deliberou requerer a declaração de utilidade pública e 

aprovar o pagamento do montante de €3.566,40 (três mil quinhentos e 

sessenta e seis euros e quarenta cêntimos) como encargo pela expropriação 

da parcela de terreno n.º 23, com a área de 1.002,00 m2, propriedade de 

Joaquim Pereira Ferreira, necessária à construção da via de ligação 

Azurém/Fermentões. Tendo o expropriado requerido ao Tribunal Judicial 

de Guimarães a avocação do processo, aquela expropriação passou a 

decorrer pela via litigiosa sob o processo n.º 4142/05.8 TBGMR – 1º Juízo 

Cível. Por carta datada de 13 de Fevereiro de 2006, o Sr. Dr. Gomes Alves, 

mandatário do Município naquele processo, comunicou à Câmara 

Municipal o despacho de 7 de Fevereiro de 2006 pelo qual o Mm.º Juiz 

ordena que a entidade expropriante proceda ao depósito da indemnização 

de €24.375,24 (vinte e quatro mil trezentos e setenta e cinco euros e vinte e 

quatro cêntimos), fixado em laudo de arbitragem, conforme disposto no 

n.º 3 do artigo 51º do Código das Expropriações. A Câmara Municipal 

depositou em 6 de Maio de 2005 o valor de €3.566,40 (três mil quinhentos 

e sessenta e seis euros e quarenta cêntimos), acrescido do valor de €22,28 

(vinte e dois euros e vinte e oito cêntimos), correspondente a juros 

moratórios, à ordem do expropriado, para efectivação da posse 
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administrativa, nos termos alínea a), n.º 5 do artigo 20º do mencionado 

diploma, pelo que resta depositar a quantia de €20.808,84 (vinte mil 

oitocentos e oito euros e oitenta e quatro cêntimos) correspondente à 

diferença entre o montante arbitrado e o aprovado na referida reunião de 

26 de Junho de 2003. À consideração superior”. Esta despesa está 

cabimentada na unidade orgânica 02 e na unidade económica 07.01.01. 

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

PATRIMÓNIO – PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO – SINISTRO 

NA CALÇADA DA ESTRELA, FREGUESIA DE AZURÉM – 

Presente a seguinte proposta: “Através de requerimento entregue nesta 

Câmara Municipal no passado dia 4 Agosto de 2005, a Sra. D. Sandrina 

Maria Soares Freitas comunicou que tinha sofrido um acidente na Calçada 

da Estrela, junto ao Monte Largo, na Freguesia de Azurém. Alega que caiu 

numa caixa de águas pluviais, à qual faltava uma barra na grade de ferro, 

tendo ficado presa dentro da caixa, e sofrido lesões, pelo que houve 

necessidade de ser vista por um médico. Nesta queda a munícipe estragou 

uma peça de vestuário (a saia). Solicitou, então, que lhe fossem pagas as 

despesas que teve que suportar com a deslocação ao médico (consulta 

médica) no valor €2,80 (dois euros e oitenta cêntimos), com os 

medicamentos, numa quantia total de €4,69 (quatro euros e sessenta e 

nove cêntimos) (de que juntou comprovativos) e com a aquisição da peça 

de vestuário, que estimou em €30,00 (trinta euros). Este pedido foi 

analisado pelos serviços do Departamento de Obras Municipais que, após 

verificação da situação no local, informaram que a grade da caixa das águas 

se encontrava degradada, a ponto de não suportar o peso a que foi sujeita. 

Assim, e de acordo com a informação da Secção de Património a 

responsabilidade pelo sucedido cabe ao Município, não se enquadrando 

este acidente na apólice de responsabilidade civil. Posteriormente, a 
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requerente solicitou, também, o pagamento da quantia correspondente à 

semana que esteve ausente do emprego, alegando que a Segurança Social 

se recusou a pagar a baixa médica, por entender ser tal pagamento da 

responsabilidade da Câmara. Por outro lado, e em relação à peça de 

vestuário, a requerente alegou não ter comprovativo da compra daquela 

peça em concreto, uma vez que não guardou o recibo. Contudo, e se a 

Câmara assim o aceitar, dispôs-se a comprar uma peça nova idêntica à que 

se danificou, e apresentar o respectivo recibo. No que diz respeito às 

quantias relativas aos medicamentos e às consultas médicas que 

posteriormente teve necessidade de suportar, não apresentou qualquer 

despesa porque tais valores foram-lhe reembolsados pelo seguro pessoal. 

Por fim comunicou que abdica de indemnização por danos morais. Da 

análise do processo verifica-se que o acidente ocorreu na via pública, em 

equipamentos cuja responsabilidade de manutenção é da Câmara 

Municipal, e que os seus serviços informam estar tal equipamento em 

estado degradado, pelo que será responsabilidade da autarquia indemnizar 

a requerente. Este dever de indemnizar decorre do disposto no Decreto-

Lei n.º 48 051, de 21 de Novembro de 1967, diploma que aprovou os 

termos em que opera a responsabilidade da administração por actos de 

gestão pública. Deste modo, independentemente de haver culpa ou mera 

negligência no tratamento da caixa de águas pluviais, deverá a autarquia 

indemnizar a requerente pelos danos que sofreu. Esta indemnização 

deverá cobrir o valor correspondente aos dias da semana que a requerente 

esteve impossibilitada de trabalhar, e que importam num total ilíquido de 

€612,33 (seiscentos e doze euros e trinta três cêntimos), bem como as 

despesas com os medicamentos e consultas médicas, num total de €7,49 

(sete euros e quarenta e nove cêntimos) e ainda com o vestuário, no valor 

de €30,00 (tinta euros), uma vez que a requerente declarou já prescindir da 
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indemnização por danos morais. Assim, proponho que seja paga à Sr.ª D. 

Sandrina Maria Soares Freitas a quantia total de €649,82 (seiscentos e 

quarenta e nove euros e oitenta e dois cêntimos), a título de indemnização 

pelos danos sofridos em consequência do acidente ocorrido numa caixa de 

águas pluviais na Calçada da Estrela, junto ao Monte Largo, na Freguesia 

de Azurém”. DELIBERADO APROVAR POR UNANIMIDADE. --- 

ASSOCIAÇÕES – ADESÃO À ASSOCIAÇÃO ENERGIE-CITÉS – 

Presente a seguinte proposta: “Em 1 de Julho de 1990, um conjunto de 

cidades europeias decidiu associar-se em razão dos seguintes pressupostos: 

1 - na Europa 75% da energia é consumida nas pequenas e grandes cidades 

e consequentemente, as emissões atmosféricas são proporcionais e de 

origem urbana; 2 - os municípios têm o dever de participar, de forma 

activa, para controlar o consumo de energia no seu território, de procurar 

meios de produção de energia mais eficientes e de reduzir a emissão de 

poluentes com o duplo objectivo de reduzir a perda de recursos de energia 

e cortar a emissão de poluentes; 3 - os municípios encontram-se numa 

situação de maior proximidade em relação aos utentes públicos e privados 

de energia, residências e empresas, onde muitas das suas decisões 

poderiam ter uma influência predominante sobre o consumo eficiente de 

energia e sobre a prevenção de emissão de poluentes e de emissão de gases 

que provocam o efeito estufa; 4 - a orientação política adoptada ao nível 

local tem um efeito positivo sobre actividades económicas e emprego, 

através do desenvolvimento na área de gestão de energia e na 

transformação de recursos locais de energia renováveis localmente; 5 - o 

nível local é indispensável para implementar o Mercado Único de Energia 

para, por um lado, diversificar o lado da oferta do mercado de energia e 

usufruir plenamente dos recursos locais e, para, por outro lado, dar ênfase 

às acções relacionadas com a procura de energia, devendo este papel ser 
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reconhecido pelos outros níveis institucionais; 6 - o sucesso da Coesão 

Económica e Social na Europa conta com a transferência de 

conhecimentos, know-how, métodos e resultados entre países europeus, em 

particular para o bem de pequenas e grandes cidades em países onde a 

tradição de centralização tem limitado os poderes dos municípios na área 

do uso eficiente da energia, da energia renovável e do meio ambiente; 7 - a 

experiência dos municípios na União Europeia deveria servir para 

melhorar o nível de eficiência no uso de energia e proteger o ambiente nos 

países fora da União Europeia, em particular, na Europa Central e Europa 

de Leste; 8 - os intercâmbios transversais entre os agentes políticos e 

técnicos responsáveis na área da energia, do ambiente e, em termos gerais, 

do planeamento urbano, representam uma ferramenta privilegiada para 

estas actividades; 9 - os municípios por si só contribuem activamente para 

a criação e aplicação de métodos e técnicas desenvolvidas para atingir uma 

maior eficiência na área da energia, e intervenções e deliberações conjuntas 

entre municípios, agindo em contextos diferentes, permitem o maior 

avanço; Assim, atendendo à pertinência dos pressupostos enunciados, e ao 

interesse em garantir a participação da Câmara Municipal de Guimarães 

em associações de cidades europeias que promovam a troca de 

conhecimentos e a formulação de politicas europeias nos mais diversos 

domínios, proponho que o Município adira à Associação Energie-Cités, 

cujos estatutos constam de anexo. Esta adesão implica o pagamento de 

uma anuidade de €1.250,00 (mil duzentos e cinquenta euros)”. Esta 

despesa está cabimentada na unidade orgânica 01.03 e na unidade 

económica 06.02.03.05. Os referidos Estatutos dão-se aqui por 

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

DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, APROVAR E 

SUBMETER À APROVAÇÃO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL. --- 
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GEMINAÇÕES – GEMINAÇÃO COM A CIDADE DE 

COMPIÈGNE, EM FRANÇA – Presente a seguinte proposta: “Situada 

entre o Rio Oise e uma das mais extensas manchas florestais de França, a 

cidade de Compiègne, com 42.000 habitantes, é uma cidade de Arte e 

História. Sucessivamente residência real e imperial, a cidade esteve ligada 

aos grandes momentos da História francesa: o seu fundador, Carlos II, 

Joana d’Arc, Luís XV, Luís XVI, Maria Antonieta, Napoleão I e Napoleão 

III são exemplos de figuras históricas que deixaram em Compiègne marcas 

da sua passagem ou permanência na cidade. A situação geográfica de 

Compiègne conferiu-lhe desde sempre um papel estratégico e militar 

importante, pelo que a cidade foi por diversas vezes palco de marcos 

históricos muito significativos: sitiada em 1430 pelos ingleses, foi nos 

muros da cidade que Joana d’Arc foi capturada e feita prisioneira; situada 

imediatamente atrás da frente de batalha, Compiègne albergou, durante a I 

Grande Guerra, o Hospital e o Quartel-General das tropas aliadas, vindo a 

acolher, igualmente, a cerimónia de assinatura do Armistício; durante a II 

Guerra Mundial, a cidade conheceu um período de destruição pelo fogo 

inimigo que, contudo, deixou intacto um conjunto muito relevante de 

monumentos que são responsáveis, actualmente, pela capacidade de 

atracção turística da cidade e região. Entretanto, Compiègne transformou-

se uma cidade de ciência e tecnologia, graças ao dinamismo do seu tecido 

industrial e à sua Universidade de Tecnologia, fundada na década de 70, 

reconhecida internacionalmente pela qualidade e excelência do seu 

trabalho académico e investigação, que deu posteriormente origem de um 

centro de investigação europeu de tecnologia e investigação. Apesar de 

manter uma forte actividade económica ligada à agricultura, é o sector 

secundário que prevalece em matéria de emprego e criação de riqueza, 

com destaque para as actividades industriais relacionadas com a química, 
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perfumaria, siderurgia, farmacêutica, produtos agro-alimentares e refinaria. 

Desta forma, Compiègne apresenta-se actualmente como uma cidade 

harmoniosa, onde se conjugam modernidade e tradição, industrialização 

avançada e ambiente protegido. Os contactos exploratórios visando uma 

possível geminação tiveram início em 2003, pela mão de elementos da 

numerosa comunidade imigrante portuguesa residente na região de 

Compiègne, com uma forte representação de vimaranenses que, já então, 

manifestava o desejo do Município francês em formalizar uma relação 

preferencial com Guimarães. De então para cá, sistematizaram-se tais 

contactos, que tiveram como pontos significativos as visitas recíprocas de 

ambos os presidentes de câmara e, mais recentemente, a participação de 

Guimarães na exposição “Jumelage d’Artistes”, na qual a nossa cidade se 

fez representar pelos jovens artistas plásticos Engrácia Cardoso e Pedro 

Almeida. Entretanto, o invulgar entusiasmo com que a comunidade de 

Compiègne acalenta a possibilidade de concretização desta geminação 

conduziu já à criação de uma Associação de Amizade 

Compiègne/Guimarães, sob os auspícios do município francês e ao 

estabelecimento de uma parceria entre duas escolas do 1º Ciclo, sendo a de 

Guimarães a EB1 da Cruz d’Argola. Assim, e considerando: - o 

paralelismo histórico entre as duas cidades, manifestado pela importância 

que assumiram em diferentes períodos da História dos respectivos países; - 

o empenho e rigor que ambas colocaram na valorização e preservação dos 

respectivos legados patrimoniais; - as similitudes verificadas actualmente, 

com um desenvolvimento económico principalmente assente na indústria, 

na investigação e no conhecimento; - as potencialidades passíveis de 

realização em acções de cooperação nos domínios turístico, universitário e 

económico; - a sincera e empenhada vontade demonstrada pelos 

responsáveis de Compiègne em formalizar com Guimarães uma relação de 
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geminação, Proponho a assinatura de um protocolo de geminação com a 

cidade de Compiègne, nos termos constantes da minuta de acordo em 

anexo, a ter lugar no próximo dia 24 de Junho, aquando das 

comemorações do Dia Um de Portugal”. A minuta de acordo referida dá-

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

DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, APROVAR E 

SUBMETER À APROVAÇÃO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL. --- 

ESCOLAS – AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PONTE – 

PATRONO – Presente a seguinte proposta: “O Agrupamento de Escolas 

de Ponte e a Escola Básica 2,3 de Ponte solicitam à Câmara Municipal de 

Guimarães parecer sobre a inclusão do nome do arqueólogo Mário 

Cardoso na designação do Agrupamento e Escola, na qualidade de 

patrono. A legislação sobre a denominação dos estabelecimentos de 

educação ou de ensino público não superiores prevê a inclusão do nome 

de um patrono e prevê também que a iniciativa de proposta de 

denominação possa ser do órgão de direcção do respectivo 

estabelecimento de educação ou de ensino ou da Câmara Municipal, sendo 

que quando a proposta é apresentada por apenas uma das entidades deverá 

ser acompanhada por parecer da outra. No caso em apreço a iniciativa é 

do órgão de gestão do Agrupamento de Escolas de Ponte, que propõe a 

inclusão do nome do arqueólogo Mário Cardoso na qualidade de patrono e 

que solicita à Câmara Municipal o competente parecer. Mário Cardoso, 

nascido na freguesia da Oliveira, a 1 de Março de 1889, falecido em 

Guimarães, a 15 de Junho de 1983, destacou-se pelos seus estudos 

científicos nas áreas da arqueologia, da história e da etnografia. Deu 

continuidade aos trabalhos arqueológicos de Francisco Martins Sarmento, 

tendo publicado cerca de quatrocentos trabalhos em livro ou em revistas 

científicas nacionais ou estrangeiras. Foi Presidente da Direcção da 
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Sociedade Martins Sarmento ao longo de 40 anos e dirigiu a Revista de 

Guimarães, uma das mais antigas e prestigiadas publicações científicas 

portuguesas. Mário Cardoso procedeu a escavações no designado Monte 

da Ínsua, localizado nas proximidades da Escola EB 2,3 de Ponte, onde 

foram encontrados importantes vestígios de uma estação arqueológica, 

recentemente redescoberta por alunos da referida escola. Considerando, 

portanto, a relevância da figura de Mário Cardoso e a importância que 

pode constituir para a valorização e protecção do património arqueológico 

do Monte da Ínsua, propõe-se a emissão do parecer favorável à proposta 

apresentada pelo órgão de gestão do Agrupamento de Escolas de Ponte de 

inclusão, como patrono, do nome do Arqueólogo Mário Cardoso, com a 

designação de Agrupamento de Escolas Arqueólogo Mário Cardoso e 

Escola Básica 2,3 Arqueólogo Mário Cardoso”. DELIBERADO, POR 

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

CULTURA – JORNADAS DA LICENCIATURA EM 

INFORMÁTICA DE GESTÃO DA UNIVERSIDADE DO 

MINHO – Presente a seguinte proposta: “As Jornadas de Informática de 

Gestão são promovidas anualmente, desde há doze anos a esta parte, pelos 

alunos daquela licenciatura da Universidade do Minho, com o apoio do 

respectivo Departamento de Sistemas de Informação. O programa da 

próxima edição, a realizar no Campus de Azurém, de 20 a 25 de Fevereiro 

próximos, privilegia a criação de espaços de debate e aprofundamento de 

conhecimentos, abertos ao público em geral, com especial incidência nas 

possíveis empresas empregadoras, especialmente visadas nestas jornadas, 

em que os alunos procuram estreitar o relacionamento com o meio 

profissional em que estão vocacionados para se inserir. Deste modo, 

convicto do interesse desta realização para Guimarães, proponho a 

atribuição de um subsídio de €500,00 (quinhentos euros) à Associação 
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Académica da Universidade do Minho para comparticipar nas despesas de 

organização da XIII Edição de Os Dias da LIG, da responsabilidade da 

respectiva Comissão Organizadora”. 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, Vítor Ferreira e Luísa Oliveira 

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

do PSD votaram favoravelmente o ponto 9 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”. ------------------ 

CULTURA – SOCIEDADE MARTINS SARMENTO – FESTA 

ESCOLAR DO 9 DE MARÇO – Presente a seguinte proposta: “A 

Sociedade Martins Sarmento encontra-se a programar a tradicional Festa 

Escolar do 9 de Março, na qual são distinguidos os melhores alunos do 

Concelho. Nesse contexto, solicitam-nos a disponibilização do Grande 

Auditório do Centro Cultural Vila Flor para aí realizar duas sessões de 

cinema, em parceria com o Cineclube de Guimarães, dirigidas aos 
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estudantes do 1º Ciclo do Concelho de Guimarães. Atendendo à 

importância da data assinalada, à relevância e tradição do evento 

anualmente organizado pela Sociedade, e à importância da sua acção e 

intervenção culturais, proponho a atribuição, à Sociedade Martins 

Sarmento, de um subsídio de €2.117,50 (dois mil cento e dezassete euros e 

cinquenta euros), acrescido de IVA, destinado a custear a utilização do 

Grande Auditório do Centro Cultural Vila Flor para a actividade supra-

descrita”. Esta despesa está cabimentada na unidade orgânica 07.01 e na 

unidade económica 04.07.01. DELIBERADO APROVAR POR 

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

CULTURA – ESCOLA SECUNDÁRIA DE FRANCISCO DE 

HOLANDA – PROJECTO SÓCRATES/COMENIUS – Presente um 

ofício da Escola Secundária Francisco de Holanda solicitando apoio da 

Câmara Municipal para a concretização do programa escolar internacional 

Sócrates/Comenius, no qual participam as Escolas de Varsóvia, Toledo, 

Atenas e Guimarães. Para o efeito, solicitam à Câmara Municipal uma 

recepção de boas-vindas, no próximo dia 2 de Março, com oferta de 

lembranças a uma comitiva composta por 15 professores dos países 

parceiros, bem como a cedência de autocarro, no próximo dia 3 de Março, 

para uma visita ao concelho. Propõe-se a atribuição de material 

promocional aos 15 professores em visita, assim como a cedência o 

autocarro para visita ao concelho. DELIBERADO APROVAR POR 

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

BIBLIOTECA MUNICIPAL RAÚL BRANDÃO – CESSAÇÃO DO 

SUBSÍDIO ATRIBUÍDO À JUNTA DE FREGUESIA DE 

CALDELAS – DELIBERAÇÃO DE 14 DE FEVEREIRO DE 2002 

– Presente uma informação da Chefe de Divisão de Biblioteca e 

Documentação propondo a cessação do subsídio atribuído à Junta de 
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Freguesia de Caldelas, em reunião de 14 de Fevereiro de 2002, destinado a 

custear a contratação de funcionário para prestar apoio ao Técnico de 

Biblioteca e Documentação, a desempenhar funções no Pólo da Biblioteca 

Municipal Raul Brandão daquela freguesia, porquanto a referida Junta de 

Freguesia não procedeu à contratação de referido funcionário. 

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

TRÂNSITO – CRIAÇÃO DE ZONA DE ESTACIONAMENTO 

DE DURAÇÃO LIMITADA NA AVENIDA DE LONDRES NO 

ARRUAMENTO DE ACESSO AO PARQUE DOS POMBAIS E 

NA RUA DE CAMÕES – Presente a seguinte informação do 

Departamento de Serviços Urbanos e Ambiente: “Considerando o 

congestionamento de trânsito decorrente do estacionamento abusivo, 

designadamente em segunda fila, e as suas repercussões na fluidez do 

trânsito; Considerando a necessidade de adequar a oferta de 

estacionamento à crescente procura, garantindo a rotatividade do mesmo 

por pequenos períodos de tempo; Propõe-se à Câmara a criação de novas 

zonas de estacionamento de duração limitada nos seguintes arruamentos: 1 

– Avenida de Londres à esquerda entre a Rua Manuel saraiva Brandão e a 

Avenida Conde Margaride, com limite máximo horário de 2 horas e taxa 

horária de €0,25/h; 2 – Via de acesso ao Parque dos Pombais, com limite 

máximo horário de 2 horas e taxa horária de €0,25/h; 3 – Rua de Camões, 

com limite máximo horário de 2 horas e taxa horária de €0,45/h”. As 

plantas relativas à criação de zona de estacionamento de duração limitada 

dão-se  aqui  por  reproduzidas  e ficam arquivadas em pasta anexa ao livro 

de actas. DELIBERADO APROVAR POR UNANIMIDADE. --------- 

TRANSPORTES – COOPERATIVA A OFICINA – CEDÊNCIA 

DE AUTOCARRO – Presente a seguinte informação do Departamento 

de Serviços Urbanos e Ambiente: “Considerando o pedido de colaboração 
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pela cedência de um autocarro no dia 26 de Fevereiro para efectuar o 

transporte da Orquestra Sinfonieta da Escola Superior de Música e Artes 

do Espectáculo, do Porto para Guimarães e vice-versa. Considerando que 

se trata da apresentação de um espectáculo de manifesto interesse cultural 

e não haver inconveniente para os serviços a disponibilidade da viatura em 

causa. Submete-se à aprovação do executivo camarário o transporte 

solicitado, bem como a prestação de trabalho extraordinário”. 

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

TRANSPORTES – COOPERATIVA A OFICINA – CEDÊNCIA 

DE AUTOCARRO – Presente a seguinte informação do Departamento 

de Serviços Urbanos e Ambiente: “Considerando o pedido de colaboração 

da Cooperativa “A Oficina” pela cedência de dois autocarros para efectuar 

o transporte da Orquestra do Remix e do Coral de Letras do Porto para 

Guimarães e regresso, aquando da apresentação de um Concerto Coral 

Sinfónico no dia 14 de Abril. Considerando que se trata da apresentação 

de um espectáculo de manifesto interesse cultural e não haver 

inconveniente para os serviços a disponibilidade da viatura em causa. 

Submete-se à aprovação do executivo camarário o transporte solicitado, 

bem como a prestação de trabalho extraordinário”. DELIBERADO 

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

TRANSPORTES – CASFIG – EMPRESA MUNICIPAL – 

CEDÊNCIA DE AUTOCARRO – Presente para ratificação o despacho 

do Presidente da Câmara, datado de 17 de Fevereiro de 2006, que cedeu à 

Empresa Municipal CASFIG 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 18 de Fevereiro para efectuar o transporte das crianças e jovens que 

frequentam o projecto “Atelier Pais, Filhos e Avós” a desenvolver pela 
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CASFIG em parceria com a Sol do Ave, à Póvoa de Lanhoso. 

Considerando que se trata de um projecto que visa o convívio entre as 

crianças e jovens e os seus familiares e não haver inconveniente para os 

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

executivo camarário o transporte solicitado, bem como a prestação de 

trabalho extraordinário”. DELIBERADO RATIFICAR POR 

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

TRANSPORTES – ASSOCIAÇÃO DE REFORMADOS E 

PENSIONISTAS DE GUIMARÃES – CEDÊNCIA DE 

AUTOCARRO – Presente a seguinte informação do Departamento de 

Serviços Urbanos e Ambiente: “Considerando o pedido de colaboração 

pela cedência de um autocarro nos dias 29 de Maio e 7 de Junho para 

transporte de 25 utentes da Associação de Reformados e Pensionistas de 

Guimarães para a Apúlia e da Apúlia para Guimarães. Considerando o 

reconhecido interesse público da Associação e não haver inconveniente 

para os serviços a disponibilização da viatura em causa. Submete-se à 

aprovação do executivo camarário o transporte solicitado”. 

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

TRANSPORTES – AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO AVE – 

CEDÊNCIA DE AUTOCARRO – Presente a seguinte informação do 

Departamento de Serviços Urbanos e Ambiente: “Considerando o pedido 

de colaboração pela cedência de um autocarro no dia 8 de Março para 

efectuar o transporte de 37 alunos e 6 adultos da EB1/Jardim-de-infância 

do Monte – Arosa às instalações da Braval. Considerando que se trata de 

uma visita de estudo de grande interesse pedagógico, integrada no projecto 

que a Escola está a desenvolver “Sou um Cidadão 100%” e não haver 

inconveniente para os serviços a disponibilidade da viatura em causa. 

Submete-se à aprovação do executivo camarário  o  transporte  solicitado”. 
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DELIBERADO APROVAR POR UNANIMIDADE. -------------------- 

TRANSPORTES – AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO AVE – 

CEDÊNCIA DE AUTOCARRO – Presente para ratificação o despacho 

do Presidente da Câmara, datado de 16 de Fevereiro, que cedeu ao 

Agrupamento de Escolas do Ave 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 14 de Fevereiro para efectuar o transporte de 22 alunos e duas 

professoras da EB1/Jardim-de-infância do Monte – Arosa ao 

Departamento de Marketing do GuimarãesShopping. Considerando que se 

trata de uma visita de estudo de grande interesse pedagógico e não haver 

inconveniente para os serviços a disponibilidade da viatura em causa. 

Submete-se à ratificação do executivo camarário o transporte solicitado”. 

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

TRANSPORTES – AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO VALE 

DE S. TORCATO – CEDÊNCIA DE AUTOCARRO – Presente para 

ratificação o despacho do Presidente da Câmara, de 14 de Fevereiro de 

2006, que cedeu ao Agrupamento de Escolas de S. Torcato um autocarro 

conforme seguinte informação do Departamento de Serviços Urbanos e 

Ambiente: “Considerando o pedido de colaboração pela cedência de um 

autocarro no dia 15 de Fevereiro para efectuar o transporte de nove 

alunos, uma auxiliar e uma professora da Escola do 1.º Ciclo de Cerca, 

Gominhães ao GuimarãesShopping. Considerando que se trata de uma 

visita de estudo de grande interesse pedagógico, integrada na actividade 

escolar a desenvolver “O Caracol Curioso – Um Dia no Laboratório” e 

não haver inconveniente para os serviços a disponibilidade da viatura em 

causa. Submete-se à ratificação do executivo camarário o transporte 

solicitado”. DELIBERADO RATIFICAR POR UNANIMIDADE. --- 
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BANDEIRAS – JUNTA DE FREGUESIA DE ATÃES – Presente um 

ofício da Junta de Freguesia de Atães solicitando a cedência de uma 

bandeira da cidade. Propõe-se a concessão da bandeira solicitada. 

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

BANDEIRAS – JUNTA DE FREGUESIA DE SANDE S. 

MARTINHO – Presente um ofício da Junta de Freguesia de Sande S. 

Martinho solicitando a cedência de uma bandeira nacional, bem como de 

uma bandeira da cidade. Propõe-se a concessão das referidas bandeiras. 

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

SUBSÍDIOS – CENTRO SOCIAL D. MANUEL MONTEIRO DE 

CASTRO – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO PARA AQUISIÇÃO DE 

EQUIPAMENTOS – Presente um ofício do Centro Social D. Manuel 

Monteiro de Castro dando conhecimento que a Instituição pretende 

desenvolver as valências de ATL, Creche, Apoio Domiciliário e Centro de 

Apoio Comunitário, pelo que solicitam um subsídio da Câmara Municipal 

destinado a custear as despesas com a aquisição de equipamento no valor 

de €70.000,00 (setenta mil euros) para que possam dar início aos 

funcionamento das referidas valências sociais. Pela Divisão de Acção 

Social foi prestada uma informação referindo que este projecto vem dar 

resposta a carências existentes na freguesia de Prazins Santa Eufémia e 

zonas limítrofes, pelo que se propõe a atribuição de um apoio no valor de 

€35.000,00 (trinta e cinco mil euros), destinado a custear a aquisição dos 

equipamentos em causa. Esta despesa está cabimentada na unidade 

orgânica 07.02 e na unidade económica 08.07.01. DELIBERADO 

APROVAR POR UNANIMIDADE. Os Vereadores Rui Vítor Costa, 

José Manuel Antunes, Vítor Ferreira e Luísa Oliveira apresentaram a 

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

votaram favoravelmente os pontos 23 a 27 da agenda desta reunião, na 
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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 – GABINETE DE IMPRENSA DE GUIMARÃES – 

30º ANIVERSÁRIO – Presente a seguinte proposta: “A Direcção do 

Gabinete de Imprensa de Guimarães encontra-se a preparar o programa 

comemorativo do seu 30º Aniversário, do qual constarão, entre outros, 

alguns actos que reputo de significativos, como a edição de um boletim de 

aniversário e de um DVD sobre a história da Associação, uma homenagem 

a Antonino Dias de Castro, ou um debate sobre a Comunicação Social em 

Portugal. Atendendo ao historial da Associação, que vem desenvolvendo 

uma importante acção no âmbito da formação de profissionais e 

colaboradores da comunicação social, e à qualidade e interesse do 

programa que se propõe realizar, proponho a atribuição, ao Gabinete de 

Imprensa de Guimarães, de um subsídio de €1.000,00 (mil euros), 

destinado a comparticipar nos custos de organização das comemorações 

do seu 30º Aniversário”. Esta despesa está cabimentada na unidade 

orgânica 07.01 e na unidade económica 04.07.01. DELIBERADO 



 

 

 
 

ACTA Nº 4   Fls. __________ 
REUNIÃO ORDINÁRIA DE 23 DE FEVEREIRO DE 2006 
 

 

 

 

 

APROVAR POR UNANIMIDADE, BEM COMO CONCEDER 

UM RFORÇO DESTA VERBA NO MONTANTE DE €907,50 

(NOVECENTOS E SETE EUROS E CINQUENTA CÊNTIMOS) 

CORRESPONDENTE AO VALOR DAS TAXAS A PAGAR PELA 

OCUPAÇÃO DO PEQUENO AUDITÓRIO DO CENTRO 

CULTURAL VILA FLOR. Os Vereadores Rui Vítor Costa, José Manuel 

Antunes, Vítor Ferreira e Luísa Oliveira apresentaram a seguinte 

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

favoravelmente os pontos 23 a 27 da agenda desta reunião, na medida em 

que os dados disponíveis apontam para uma apreciação favorável dessas 

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

do PSD lamentam a ausência de mecanismos de atribuição rigorosa e 

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

proposto pelos vereadores do PSD no mandato anterior, em reunião da 

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

programas específicos de apoio a iniciativas das associações e instituições e 

a criação de uma comissão consultiva de avaliação das referidas 

candidaturas) e chumbada pelo PS, apesar do Sr. Presidente da CMG ter 

reconhecido então a necessidade de alterar as regras de atribuição de 

subsídios e apesar do relatório de auditoria do Tribunal de Contas 

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

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

SUBSÍDIOS – ASSOCIAÇÃO DE CICLISMO DO MINHO – 

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

associação distrital sedeada em Guimarães, estando a sua actividade 

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

longo do ano esta Associação organiza mais de cinco dezenas desportivas 

para os mais novos, tendo ainda a responsabilidade de promover o Grande 
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Prémio de Ciclismo do Minho, única prova centrada no Minho destinada a 

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

apoiar uma actividade com indiscutível interesse público e capacidade de 

mobilização, proponho a atribuição de um subsídio de €3.00,00 (três mil 

euros) à Associação de Ciclismo do Minho”. Esta despesa está 

cabimentada na unidade orgânica 07.01 e na unidade económica 04.07.01. 

DELIBERADO APROVAR POR UNANIMIDADE. Os Vereadores 

Rui Vítor Costa, José Manuel Antunes, Vítor Ferreira e Luísa Oliveira 

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

lista do PSD votaram favoravelmente os pontos 23 a 27 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 – XVII PROVA 

NACIONAL DE PESCA DESPORTIVA – Presente um ofício da Casa 

do Povo de Creixomil solicitando apoio da Câmara Municipal destinado a 

custear as despesas com a realização, no próximo dia 5 de Março, da XVII 

Prova Nacional de Pesca Desportiva na Pista de Pesca Desportiva de 
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Prado – Vila Verde. Propõe-se a concessão de um apoio no valor de 

€500,00 (quinhentos 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, Vítor Ferreira e Luísa Oliveira apresentaram a 

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

votaram favoravelmente os pontos 23 a 27 da agenda desta reunião, na 

medida em que os dados disponíveis apontam para uma apreciação 

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

eleitos nas listas do PSD lamentam a ausência de mecanismos de 

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

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

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

com a criação de programas específicos de apoio a iniciativas das 

associações e instituições e a criação de uma comissão consultiva de 

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

Presidente da CMG ter reconhecido então a necessidade de alterar as 

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

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

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

SUBSÍDIOS – CLUBE RECREATIVO DE CANDOSO S. 

MARTINHO – Presente a seguinte proposta: “A pedido do Clube 

Recreativo de Candoso S. Martinho, proponho que a Câmara conceda a 

esta colectividade a verba de €1.945,60 (mil novecentos e quarenta e cinco 

euros e sessenta cêntimos) para a aquisição de materiais destinados ao 

arranjo exterior do parque de estacionamento do pavilhão desportivo, 

conforme quantificação de custos elaborada pelo Departamento de Obras 

Municipais”. Esta despesa está cabimentada na unidade orgânica 07.01 e 
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na unidade económica 08.07.01. DELIBERADO APROVAR POR 

UNANIMIDADE. Os Vereadores Rui Vítor Costa, José Manuel 

Antunes, Vítor Ferreira e Luísa Oliveira apresentaram a seguinte 

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

favoravelmente os pontos 23 a 27 da agenda desta reunião, na medida em 

que os dados disponíveis apontam para uma apreciação favorável dessas 

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

do PSD lamentam a ausência de mecanismos de atribuição rigorosa e 

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

proposto pelos vereadores do PSD no mandato anterior, em reunião da 

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

programas específicos de apoio a iniciativas das associações e instituições e 

a criação de uma comissão consultiva de avaliação das referidas 

candidaturas) e chumbada pelo PS, apesar do Sr. Presidente da CMG ter 

reconhecido então a necessidade de alterar as regras de atribuição de 

subsídios e apesar do relatório de auditoria do Tribunal de Contas 

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

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

SUBSÍDIOS – CLUBE DA ESCOLA SECUNDÁRIA DE 

FRANCISCO DE HOLANDA – TORNEIO DE VOLEIBOL DA 

MADEIRA – Presente um ofício do Clube da Escola Secundária de 

Francisco de Holanda solicitando apoio da Câmara Municipal destinado a 

custear as despesas com a sua participação no Torneio de Voleibol da 

Madeira, no próximo mês de Abril. Propõe-se a concessão de um apoio no 

valor de €500,00 (quinhentos euros). Esta despesa está cabimentada na 

unidade orgânica 07.01 e na unidade económica 04.07.01. 

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

SUBSÍDIOS  –  FESTAS EM HONRA DE NOSSA SENHORA DE 
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FÁTIMA – FREGUESIA DE TABUADELO – Presente um ofício da 

Junta de Freguesia de Tabuadelo solicitando autorização para ligação à 

rede de iluminação pública das ornamentações das Festas em Honra de 

Nossa Senhora de Fátima, a realizar nos próximos dias 13 e 14 de Maio, 

com a colocação de 3 contadores de 60 A. Propõe-se a colocação de 3 

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

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

SUBSÍDIOS – FESTA DO CORPO DE DEUS – FREGUESIA DE 

SOUTO SANTA MARIA – Presente um ofício da Comissão de Festas 

do Corpo de Deus, freguesia de Souto Santa Maria, solicitando o seguinte 

apoio destinado à realização da referida festa: cedência de um palco com 

cobertura; cedência de um autocarro para o dia 15 de Junho, a partir das 

13h30; autorização para ligação à rede de iluminação pública das 

ornamentações da festa, entre os próximos dias 8 e 19 de Junho. Propõe-

se a cedência de um palco com cobertura, bem como autorização para 

ligação à rede de iluminação pública entre os próximos dias 14 e 19 de 

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

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

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. ------------------------------------------ 

 

 

 

 

 


