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ACTA 

Aos seis dias do mês de Julho 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, Vítor Manuel da Silva Ferreira 

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

Não compareceu o Vereador Carlos Manuel Amaral Vasconcelos, 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) – Defendeu a urgência da 

beneficiação da estrada que liga Tabuadelo (S. Simão) ao Monte de S. 

Bento das Peras, em Vizela, justificando a necessidade do melhoramento 

da via com o facto de a Irmandade de S. Bento estar a proceder a um 

arranjo urbanístico que tornará aquele espaço ainda mais procurado; b) – 

Questionou o executivo sobre os resultados práticos do Pacto de 

Desenvolvimento Regional, cuja adesão de Guimarães foi aprovada por 

unanimidade em reunião de Câmara de Outubro de 2003. No seu 

entender, a ausência de planificação e de projectos à escala regional retiram 

competitividade e dinâmica de desenvolvimento ao conjunto dos 

Municípios signatários do Pacto; 2 – Vereador António Salgado 

Almeida – a) – Comentou a necessidade de limpeza de um matagal 

existente em terreno público na freguesia de Gondar; b) – Quis saber o 

ponto de situação do arranjo das zonas envolventes da auto-estrada 
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Guimarães/Chaves; 3 – Vereador César Machado – Deu conhecimento 

da realização, no passado dia 30 de Junho, do I Encontro de Polícias 

Municipais, em Lisboa, considerado útil e proveitoso na medida em que 

possibilitou o conhecimento da experiência de outras forças. Na sequência 

de convite formulado pela organização deste encontro, a Câmara 

Municipal de Guimarães anuiu a acolher o II Encontro Nacional, em 2007; 

4 – Vereador Armindo Costa e Silva – a) – Sobre a limpeza dos 

terrenos, disse desconhecer qual o local referido pelo Vereador António 

Salgado Almeida, aproveitando para recordar o trabalho exaustivo que a 

Câmara Municipal tem feito a este nível, estando as equipas de limpeza a 

intervir em várias zonas do concelho, para além das inúmeras notificações 

que os Serviços têm feito aos proprietários para que procedam à limpeza 

de terrenos florestais localizados em zonas de alto risco de incêndio; 5 – 

Vereador Domingos Bragança – a) – Sobre o arranjo das zonas 

envolventes da auto-estrada Guimarães/Chaves disse que havia um 

conjunto de compromissos exarados em documento escrito em resultado 

de uma reunião realizada entre a AENOR, a NORACE, a Câmara 

Municipal de Guimarães e as Juntas de Freguesia; 6 – Presidente da 

Câmara – Sobre as intervenções feitas, esclareceu: a) – Quanto à limpeza 

dos terrenos, disse que a Câmara Municipal de Guimarães tem feito um 

trabalho exaustivo a este nível, podendo, todavia, haver situações pontuais 

de falta de limpeza de terrenos; b) - Relativamente ao arranjo das zonas 

envolventes da auto-estrada Guimarães/Chaves disse ser possível que a 

Câmara Municipal de Guimarães não consiga assegurar a execução de 

todas as intervenções, referindo um exemplo em que não existe consenso 

entre a AENOR e a EP – Estradas de Portugal, EPE; c) – Sobre o Pacto 

de Desenvolvimento Regional, reconheceu que o projecto não teve o 

acolhimento governamental esperado. Acrescentou que, mau grado a 
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bondade das intenções e medidas previstas no Pacto, a sua execução 

carecia de meios e instrumentos da competência da Administração Central 

que, ao não dar sequência às reuniões e propostas efectuadas, retirou 

qualquer possibilidade de concretização do referido Pacto; 7 – Vereador 

Júlio Mendes – a) – Ainda relativamente à intervenção versando o Pacto 

de Desenvolvimento Regional, acrescentou que a Comissão de 

Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte, em documento 

recentemente aprovado por unanimidade dos Municípios envolvidos 

(alteração da abrangência territorial da NUT III e identificação comunitária 

da região do Ave), demonstrou ter uma visão estratégica para os 

Municípios do Norte no horizonte 2007/2015. ---------------------------------- 

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

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

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

DESPORTIVO FRANCISCO DE HOLANDA – ALTERAÇÃO 

DAS CONDIÇÕES DE CONSTITUIÇÃO DO DIREITO DE 

SUPERFÍCIE – Presente a seguinte proposta do Vereador Júlio Mendes: 

“Em sua reunião de 27 de Abril de 2006, a Câmara Municipal de 

Guimarães deliberou submeter à aprovação da Assembleia Municipal a 

alteração da escritura de constituição do direito de superfície a favor do 

Desportivo Francisco de Holanda (DFH), celebrada em 24 de Dezembro 

de 1982, do terreno onde veio a ser construído o Pavilhão daquela 

Associação, nos termos e condições constantes daquela deliberação, de 

que se junta cópia. Veio, entretanto, a Direcção do DFH solicitar alteração 

do prazo estabelecido naquela deliberação para o contrato de 

arrendamento, de 5 para 10 anos, com possibilidade de renovação, em 

virtude de a entidade a quem pretendem arrendar o espaço (laboratório) já 

lhes ter manifestado não pretender celebrar contrato por aquele prazo 
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porquanto não lhes permite amortizar o respectivo investimento. Nesta 

conformidade, proponho, tendo em vista o deferimento do pedido 

formulado, que os pontos 2 a) e 4 da aludida deliberação de 27 de Abril de 

2006 passem a ter a seguinte redacção: 2. (…): a) Ser celebrado com um 

prazo inicial de 10 anos, podendo, no entanto, ser renovado por períodos 

de 3 anos, se não for denunciado por qualquer das partes, nos termos do 

disposto no Regime do Arrendamento Urbano; (…) 4. Propõe-se, ainda, a 

seguinte redacção para o ponto nº 3 a acrescentar ao art. 5.º da 

mencionada escritura: “Fica autorizada a Associação O Desportivo Francisco de 

Holanda a celebrar um contrato de arrendamento de duração limitada a 10 anos, 

renovável por períodos de 3 anos, com … (indicar a entidade), nos termos da legislação 

em vigor para os arrendamentos urbanos, e subordinado à condição resolutiva de ocorrer 

cessação legal dos poderes de uso e fruição do Desportivo Francisco de Holanda sobre o 

imóvel.” Finalmente, e porque este assunto está já agendado para a próxima 

sessão da Assembleia Municipal, que se realiza no dia 14 do corrente mês 

de Julho, submeto à consideração do Sr. Presidente que este assunto seja 

proposto votar, fora da ordem do dia, na reunião do Executivo que se 

realiza amanhã, dia 6 de Julho, e que a Câmara Municipal solicite àquele 

órgão deliberativo a aprovação da proposta de harmonia com as alterações 

agora apresentadas.” A deliberação de 27 de Abril de 2006 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. ---------------------- 

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

O Presidente da Câmara deu as seguintes informações: 1 – Da realização 

do Campeonato Nacional em Cross Country e Down-Hill na Montanha da 

Penha, nos próximos dias 15 e 16 de Julho; 2 – Das diligências realizadas 

na  sequência  da  publicação  de um artigo de opinião publicado na revista 
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do Jornal de Notícias do passado dia 24 de Junho. ------------------------------ 

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

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

1 – 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 decorra, 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 Normativo n.º 35-A/2006, de 16 de Junho, com 

aplicação pelos operadores a partir de 1 de Julho de 2006, é fixado em 

2.65% 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; 2 – Do despacho do Presidente da Câmara, datado de 16 de 

Junho de 2006, que aprovou a alteração número doze ao Plano de 

Investimentos, Plano de Actividades e Orçamento da Câmara Municipal 

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

arquivada em pasta anexa ao livro de actas; 3 – Do Relatório de 

Actividades dos Serviços de Educação relativo à Prevenção do Abandono 

Escolar,  que  se  dá aqui por reproduzido, e fica arquivado em pasta anexa 
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ao livro de actas. ----------------------------------------------------------------------- 

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

CÂMARA – ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE CÂMARA 

REALIZADA EM 22 DE JUNHO DE 2006. DELIBERADO 

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

OBRAS PÚBLICAS – EMPREITADA DE ACESSO GUIMARÃES 

/ PENSELO – RESCISÃO DO CONTRATO – A Câmara Municipal 

em sua reunião de 11 de Setembro de 2003, deliberou adjudicar a “Alberto 

Couto Alves, S.A.”, mediante concurso público, a obra supra identificada 

pelo valor de €1.480.238,34 (um milhão quatrocentos e oitenta mil 

duzentos e trinta e oito euros e trinta e quatro cêntimos) + IVA, cujo 

contrato foi celebrado em 6 de Outubro de 2003, tendo obtido o visto do 

Tribunal de Contas em 5 de Fevereiro de 2004. Esta obra enquadrava-se 

no plano de execução de acessibilidades prioritárias no âmbito do Euro 

2004, pelo que teria de estar concluída antes da realização daquele 

campeonato, conforme estabelecia o contrato-programa nº 2892/2001, 

celebrado com o Instituto de Estradas de Portugal. Este contrato-

programa previa uma comparticipação, por parte do IEP, em 100% do 

valor elegível, pelo que a Câmara Municipal, tendo em vista assegurar os 

prazos de execução, promoveu a abertura do concurso público da obra 

ainda antes de ter sido publicada a declaração de reconhecimento do 

interesse público da construção da via (desafectação da Reserva Ecológica 

Nacional). Sucede que tal processo de desafectação não decorreu com a 

celeridade habitual, não tendo assim a Câmara Municipal, em tempo, 

disponíveis todos os terrenos, o que inviabilizou a consignação da obra e, 

consequentemente, a sua execução. O adjudicatário da Empreitada, 

remeteu a exposição anexa e que aqui se dá por reproduzida, na qual, e em 

síntese, apresenta os custos do retardamento da consignação da 
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empreitada, reportados à data de Julho de 2004, propondo realizar a 

empreitada pelo valor do contrato acrescido de €436.075,29 (quatrocentos 

e trinta e seis mil setenta e cinco euros e vinte e nove cêntimos) + IVA. 

Nesta sequência, e porque não era possível legalmente aceitar tal proposta, 

foram realizadas diversas reuniões tendo em vista acordar a execução da 

obra pelo valor do contrato com eventuais revisões de preço. Contudo, o 

empreiteiro alegou ter já decorrido muito tempo desde a data de 

apresentação da proposta, não estando interessado em realizar a obra com 

revisão de preços, pelo que entende ter direito a ser indemnizado nos 

termos da lei. Em resultado das conversações, o empreiteiro aceitou 

receber uma indemnização de €148.024,00 (cento e quarenta e oito mil e 

vinte e quatro euros), correspondente a 10% do valor do contrato de 

empreitada, nos termos do nº 2, do art. 234º do Decreto-Lei nº 59/99, de 

2 de Março. Face a esta situação, para a qual não é possível sequer estimar 

datas para o início da obra por não estarem ainda disponíveis todos os 

terrenos, submeto à consideração superior a rescisão do contrato de 

empreitada e pagamento da referida indemnização. A referida exposição 

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

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

PATRIMÓNIO – EXPROPRIAÇÃO LITIGIOSA DE TERRENOS 

PARA CONSTRUÇÃO DA VIA DE LIGAÇÃO 

AZURÉM/FERMENTÕES – PARCELA 28 – Presente para 

ratificação o despacho do Presidente da Câmara, datado de 29 de Julho de 

2006, que autorizou o depósito do valor de €53,34 (cinquenta e três euros 

e trinta e quatro cêntimos) à ordem do Tribunal Judicial de Guimarães, 

correspondente à actualização do valor indemnizatório devido pela 

expropriação da parcela de terreno n.º 28, com a área de 12 m2, necessária 

à construção da via de ligação Azurém/Fermentões, nos termos do artigo 
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71.º do Código das Expropriações, de acordo com a seguinte informação 

da Secção de Património: “No âmbito do processo de expropriação de 

terrenos necessários à construção da via de ligação Azurém/Fermentões, a 

Câmara Municipal enviou, em 4 de Abril de 2006, ao Tribunal Judicial de 

Guimarães, nos termos do n.º 1 do artigo 51º do Código das 

Expropriações, o processo respeitante à parcela de terreno n.º 28, com a 

área de 12 m2, propriedade de Maria de Fátima Ribeiro Marques, para 

efeitos de expropriação litigiosa. Por despacho judicial de 21 de Junho de 

2006, foi a Câmara Municipal notificada a proceder ao depósito do valor 

da actualização da indemnização, desde a data da declaração de utilidade 

pública da expropriação até trânsito em julgado, de acordo com a evolução 

do índice de preços no consumidor, com exclusão da habitação, nos 

termos do n.º 1 do artigo 71º do Código das Expropriações. Tendo em 

conta que o valor da arbitragem é de €2.034,06 (dois mil trinta e quatro 

euros e seis cêntimos) que a Câmara Municipal já depositou, deverá ser 

agora depositado à ordem do Tribunal Judicial de Guimarães o valor de 

€53,34 (cinquenta e três euros e trinta e quatro cêntimos) correspondente à 

devida actualização, conforme nota discriminada em anexo. Uma vez que 

o mencionado valor tem de ser depositado até ao próximo dia 5 de Julho 

de 2006, solicita-se despacho que autorize este procedimento, devendo o 

assunto ser posteriormente submetido à Câmara para ratificação. À 

consideração superior”. Esta despesa está cabimentada na unidade 

orgânica 02 e na unidade económica 07.01.01. DELIBERADO 

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

PATRIMÓNIO – EXPROPRIAÇÃO LITIGIOSA DE TERRENOS 

PARA CONSTRUÇÃO DA VIA DE LIGAÇÃO 

AZURÉM/FERMENTÕES – PARCELA 11 A – Presente a seguinte 

informação da Secção de Património: “No âmbito do processo de 
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expropriação de terrenos necessários à construção da via de ligação 

Azurém/Fermentões, a Câmara Municipal enviou, em 4 de Abril de 2006, 

ao Tribunal Judicial de Guimarães, nos termos do n.º 1 do artigo 51º do 

Código das Expropriações, o processo respeitante à parcela de terreno n.º 

11A, com a área de 82 m2, propriedade de José Manuel Martins Teixeira 

Gomes, para efeitos de expropriação litigiosa. Por despacho judicial de 21 

de Junho de 2006, foi a Câmara Municipal notificada a proceder ao 

depósito do valor da actualização da indemnização, desde a data da 

declaração de utilidade pública da expropriação até trânsito em julgado, de 

acordo com a evolução do índice de preços no consumidor, com exclusão 

da habitação, nos termos do n.º 1 do artigo 71º do Código das 

Expropriações. Tendo em conta que o valor da arbitragem é de €5.584,78 

(cinco mil quinhentos e oitenta e quatro euros e setenta e oito cêntimos) 

que a Câmara Municipal já depositou, deverá ser agora depositado à ordem 

do Tribunal Judicial de Guimarães o valor €142,11 (cento e quarenta e dois 

euros e onze cêntimos) correspondente à devida actualização, conforme 

nota discriminada em anexo. Uma vez que o mencionado valor tem de ser 

depositado até ao próximo dia 4 de Julho de 2006, solicita-se despacho que 

autorize este procedimento, devendo o assunto ser posteriormente 

submetido à Câmara para ratificação. 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 RUA DA CASCA – FREGUESIA DE PONTE – Presente a 

seguinte informação da Secção de Património: “Através de requerimento 

entregue nesta Câmara Municipal no dia 2 de Fevereiro de 2006 o Sr. 

Joaquim Jorge Gonçalves de Bessa comunicou que, no dia 27 de Janeiro 

de 2006, ao transitar na Rua da Casca, da freguesia de Ponte, partiu o 
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cárter da sua viatura de matricula 63-65-DE. Alega que tal facto se deveu à 

existência de paralelos soltos na via, pelo que solicita o pagamento das 

despesas com a reparação do veículo, no valor de €297,44 (duzentos e 

noventa e sete euros e quarenta e quatro cêntimos), conforme orçamento 

que apresenta. Este pedido foi analisado pelos serviços do Departamento 

de Obras Municipais que, após verificação da situação no local, 

informaram que os paralelos se encontravam soltos devido ao aumento de 

trânsito naquela via por estar a ser utilizada como alternativa à estrada 

Guimarães/Taipas, em obras à data do sinistro. O acidente foi participado 

à Companhia de Seguros com a qual a Câmara tem contrato de seguros de 

responsabilidade civil, mas aquela informou que a situação não se 

enquadra nas coberturas da respectiva apólice. Assim, submete-se à 

consideração superior o pagamento, por parte da Câmara Municipal, da 

quantia de €297,44 (duzentos e noventa e sete euros e quarenta e quatro 

cêntimos), ao Sr. Joaquim Jorge Gonçalves Bessa, a título de indemnização 

pelos danos causados em consequência do referido sinistro”. Esta despesa 

está cabimentada na unidade orgânica 02 e na unidade económica 04.08.02. 

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

PATRIMÓNIO – PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO – SINISTRO 

NA RUA DOS TOJAIS – FREGUESIA DE PONTE – Presente a 

seguinte informação da Secção de Património: “Através de requerimento 

entregue nesta Câmara Municipal no dia 29 de Setembro de 2005 o Sr. 

Manuel Joaquim Ferreira Moreira comunicou que, no dia 11 de Agosto de 

2005, ao circular na Rua dos Tojais, da freguesia de Ponte, partiu o cárter 

da sua viatura de matricula 84-93-RQ. Alega que tal facto se deveu à 

existência de paralelos soltos na via, pelo que solicita o pagamento das 

despesas com a reparação do veículo, no valor de €416,28 (quatrocentos e 

dezasseis euros e vinte e oito cêntimos), conforme orçamento que 
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apresenta. Este pedido foi analisado pelos serviços do Departamento de 

Obras Municipais que, após verificação da situação no local, confirmaram 

a deficiência do piso. O acidente foi participado à Companhia de Seguros 

com a qual a Câmara tem contrato de seguros de responsabilidade civil, 

mas aquela informou que a situação não se enquadra nas coberturas da 

respectiva apólice. Assim, submete-se à consideração superior o 

pagamento, por parte da Câmara Municipal, da quantia de €416,28 

(quatrocentos e dezasseis euros e vinte e oito cêntimos), ao Sr. Manuel 

Joaquim Ferreira Moreira, a título de indemnização pelos danos causados 

em consequência do referido sinistro”. Esta despesa está cabimentada na 

unidade orgânica 02 e na unidade económica 04.08.02. DELIBERADO 

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

PÓLO DE INVESTIGAÇÃO EM ENGENHARIA DE 

POLÍMEROS (PIEP) – Presente a seguinte proposta: “O Pólo de 

Inovação em Engenharia de Polímeros (PIEP) é uma associação sem fins 

lucrativos, de matriz marcadamente tecnológica e científica, suportada na 

sua actividade por um modelo de gestão empresarial. Dos seus órgãos 

sociais fazem parte maioritariamente representantes de empresas nacionais 

ligadas aos mais diversos ramos da indústria de plásticos, facto que reflecte 

marcadamente a presença e o carácter empresarial e industrial do Pólo. 

Criado em 2001 por iniciativa do sector industrial e em colaboração com o 

Departamento de Engenharia de Polímeros da Universidade do Minho, o 

PIEP pretende dar resposta, em tempo oportuno, às necessidades de 

investigação e desenvolvimento tecnológico das empresas do sector, 

desenvolvendo novos materiais e produtos inovadores. O PIEP procura 

também dar um contributo significativo na vertente pedagógica, apoiando 

a formação de recursos humanos com capacidade e experiência em 

inovação industrial na área da engenharia de polímeros. Contando com um 
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número significativo de associados, dos quais mais de 80% são empresas 

dedicadas à transformação de plásticos, o PIEP associou igualmente 

associações empresariais, a Universidade do Minho, o Ministério da 

Economia (IAPMEI) e a Câmara Municipal de Guimarães, que aderiu em 

2001, com uma participação de 5.000 contos. O Pólo funciona 

actualmente em instalações provisórias cedidas pela Universidade do 

Minho. No entanto, o PIEP tem em construção um edifício próprio, em 

terreno do Campus de Azurém. Estarão então reunidas as condições 

adequadas, quer à instalação de equipamentos, quer da prossecução plena 

das várias actividades de investigação e desenvolvimento tecnológico. 

Neste contexto, os responsáveis do PIEP solicitam a isenção de taxas de 

urbanização e de compensação relativas à construção do referido edifício, 

isenção essa que não é passível de enquadramento legal. Contudo, atentos 

os pressupostos do investimento que, como fica explicitado, se reveste de 

inquestionável interesse público, estou certo que a Câmara Municipal de 

Guimarães deveria comparticipar no esforço financeiro necessário através 

do aumento da nossa participação em 18 Unidades de Participação, com 

um custo unitário de €2.500,00 (dois mil e quinhentos euros), num total de 

€45.000,00 (quarenta e cinco mil euros), montante este que corresponde, 

aproximadamente, ao valor das taxas em questão. Esta despesa está 

cabimentada na unidade orgânica 01.01 e na unidade económica 09.07.02. 

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

CVR – CENTRO DE VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS – Presente a 

seguinte proposta: “O C.V.R. – Centro para a Valorização de Resíduos é 

uma associação privada sem fins lucrativos criada com o objectivo de 

prestar serviços especializados à comunidade na área da prevenção, 

minimização e tratamento de resíduos, visando sempre a sua valorização. 

Os serviços a prestar assumem a tipologia de serviços analíticos e de 
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caracterização de resíduos e de trabalhos de investigação destinados a 

encontrar soluções ambientalmente adequadas para os resíduos gerados 

pela indústria e pelos municípios. São associados constituintes do C.V.R., a 

Universidade do Minho, a Associação Industrial do Minho, a Associação 

Portuguesa de Fundição e a TecMinho. O património associativo foi 

aberto à participação de empresas e de instituições diversas, com interesse 

nos serviços a prestar. A sede do C.V.R. está localizada no Campus de 

Azurém da Universidade do Minho, em Guimarães, local onde se 

encontram em construção as instalações definitivas, a ser financiadas pelos 

associados e pelo Programa Operacional da Economia. Até à conclusão 

das instalações, o C.V.R. funciona nos Departamentos de Engenharia 

Mecânica e de Engenharia Civil da Universidade do Minho, em 

Guimarães, e do Departamento de Engenharia Biológica, em Braga. A 

infra-estrutura a criar contará com 5 laboratórios: laboratório de 

caracterização de resíduos, laboratório de tratamentos hidrometalúrgicos, 

laboratório de tratamentos biológicos, laboratório de incorporação em 

cerâmicos e laboratório de incorporação em materiais cimentícios. O 

primeiro dos laboratórios será um laboratório de química fina, destinado a 

proceder à caracterização de resíduos, para os vários parâmetros exigidos 

por lei. Este laboratório está a funcionar integrado em espaços da 

Universidade do Minho. Os restantes quatro laboratórios disporão de 

equipamentos à escala protótipo e piloto, que permitirão efectuar 

investigação na área do tratamento de resíduos, a uma dimensão mais 

próxima da realidade industrial. Desta forma, as valências actualmente 

existentes na Universidade do Minho, naqueles seus três Departamentos, 

ver-se-ão fortemente reforçadas, aproximando-se as suas capacidades de 

actuação daquilo que são, na realidade, as necessidades das empresas e da 

comunidade em geral. Recentemente, veio o CVR solicitar à Câmara 
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Municipal a isenção das taxas de urbanização e de compensação relativas 

ao edifício-sede em construção no Campus de Azurém, que envolve um 

investimento na ordem dos €2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos mil 

euros), co-financiado pelo programa PRIME. Não sendo possível 

enquadrar legalmente uma tal isenção, tem sido política do Município, nos 

casos em que se verifica existir inquestionável interesse público, a 

atribuição de um subsídio correspondente, no todo ou em parte, ao 

montante das referidas taxas. Contudo, e considerando: - a especial 

acuidade do objecto da Associação na região de Guimarães; - o facto de 

constituir um reforço significativo no desenvolvimento de actividades de 

carácter tecnológico e de investigação; - os investimentos que, por esta via, 

a Associação pode vir a assegurar no futuro, na área do Município; - o 

interesse em apoiar tal esforço de investimento; - a personalidade jurídica 

do Centro de Valorização de Resíduos e respectivos Estatutos, Julgo que 

seria mais vantajoso para o Município optar por uma participação social na 

Associação, pelo que proponho a adesão da Câmara Municipal de 

Guimarães ao C.V.R. – Centro para a Valorização de Resíduos, através da 

subscrição de 74 Unidades de Capital, ao preço unitário de €500,00 

(quinhentos euros), totalizando €37.000,00 (trinta e sete mil euros), 

montante este que corresponde, aproximadamente, ao valor das taxas de 

urbanização e de compensação. Em caso de aprovação, deve esta adesão 

ser submetida a aprovação da Assembleia Municipal.” Esta despesa está 

cabimentada na unidade orgânica 01.01 e na económica 09.07.02. Os 

Estatutos do CVR dão-se aqui por reproduzidos e ficam arquivados em 

pasta anexa ao livro de actas. DELIBERADO, POR 

UNANIMIDADE, APROVAR SUBMETER À APROVAÇÃO DA 

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

TOPONÍMIA  –  FREGUESIA  DE  SELHO  S.  JORGE – Presente, 
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para aprovação, uma proposta de toponímia para a freguesia de Selho S. 

Jorge, que mereceu aprovação por parte da respectiva Assembleia de 

Freguesia. A designação toponímia dá-se aqui por reproduzida e fica 

arquivada em pasta anexa ao livro de actas. DELIBERADO APROVAR 

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

TOPONÍMIA – FREGUESIA DE SELHO S. LOURENÇO – 

Presente, para aprovação, uma proposta de toponímia para a freguesia de 

Selho S. Lourenço, 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. -------------------- 

BANDEIRAS – JUNTA DE FREGUESIA DE LONGOS – Presente 

um ofício da Junta de Freguesia de Longos solicitando a cedência de uma 

bandeira do Município, bem como de uma bandeira Nacional. Propõe-se a 

atribuição das referidas bandeiras. DELIBERADO, POR 

UNANIMIDADE, CONCEDER UMA BANDEIRA DO 

MUNICÍPIO. ------------------------------------------------------------------------ 

SUBSÍDIOS – JUNTA DE FREGUESIA DE BRITO – FESTIVAL 

VIVÊNCIAS – Presente um ofício da Junta de Freguesia de Brito 

solicitando o seguinte apoio destinado à realização, entre os próximos dias 

14 e 16 de Julho, do Festival Vivências: palco com cobertura; estrutura 

móvel para régie; disponibilização de um outdoor sendo a produção 

assumida pela Junta de Freguesia; divulgação do evento na Agenda 

Cultural; disponibilização do equipamento de som e luz para os dias 15 e 

16 de Julho. DELIBERADO APROVAR POR UNANIMIDADE. ---- 

SUBSÍDIOS – VITÓRIA SPORT CLUBE – 67.º TORNEIO 

INTERNACIONAL DE PFORZHEIM – Presente para ratificação o 

despacho do Presidente da Câmara, datado de 2 de Junho de 2006, que 
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concedeu ao Vitória Sport Clube um apoio no valor de €1.000,00 (mil 

euros), destinado a custear as despesas com a deslocação da equipa Júnior 

à Alemanha onde participou no 67.º Torneio Internacional de Pforzheim, 

entre os passados dias 1 e 5 de Junho. Esta despesa está cabimentada na 

unidade orgânica 07.01 e na unidade económica 04.07.01. 

DELIBERADO RATIFICAR POR UNANIMIDADE. Os 

Vereadores César Machado e António Salgado Almeida não 

participaram na discussão e na votação da proposta. Os Vereadores 

Rui Vítor Costa, José Manuel Antunes e Vítor Ferreira apresentaram a 

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

votaram favoravelmente os pontos 14, 15 e 16 da agenda desta reunião, na 

medida em que os dados disponíveis apontam para uma apreciação 

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

eleitos nas listas do PSD lamentam a ausência de mecanismos de 

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

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

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

com a criação de programas específicos de apoio a iniciativas das 

associações e instituições e a criação de uma comissão consultiva de 

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

Presidente da CMG ter reconhecido então a necessidade de alterar as 

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

Tribunal de Contas nº 6/2003 ter considerado como “pouco fiável” o 

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

SUBSÍDIOS – VITÓRIA SPORT CLUBE – TORNEIO CIDADE 

DE GUIMARÃES EM MINIBASQUETE – Presente a seguinte 

proposta: “Realizou-se no passado dia 25 de Junho, no Pavilhão 

Desportivo da Escola E.B. 2,3 Afonso Henriques, um torneio de 
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basquetebol juvenil, com a participação de quatro equipas do Vitória Sport 

Clube (VSC), e de outras 10 equipas da região norte. Para o efeito, a 

Secção de Basquetebol do VSC, que organiza o torneio, solicitou apoio da 

Autarquia tendo em vista o fornecimento de refeições aos participantes na 

cantina da referida escola. Atendendo à importância deste tipo de torneios 

para divulgar e promover, junto das camadas infanto-juvenis, a prática e a 

competição numa modalidade de menor divulgação, proponho a 

atribuição, ao Vitória Sport Clube, de um subsídio de €336,00 (trezentos e 

trinta e seis euros), destinado a comparticipar no pagamento das refeições 

dos participantes no Torneio Cidade de Guimarães em Minibasquete”. 

Esta despesa está cabimentada na unidade orgânica 07.01 e na unidade 

económica 04.07.01. DELIBERADO APROVAR POR 

UNANIMIDADE. Os Vereadores César Machado e António Salgado 

Almeida não participaram na discussão e na votação da proposta. Os 

Vereadores Rui Vítor Costa, José Manuel Antunes e Vítor Ferreira 

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

lista do PSD votaram favoravelmente os pontos 14, 15 e 16 da agenda 

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

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

vereadores eleitos nas listas do PSD lamentam a ausência de mecanismos 

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

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

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

com a criação de programas específicos de apoio a iniciativas das 

associações e instituições e a criação de uma comissão consultiva de 

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

Presidente da CMG ter reconhecido então a necessidade de alterar as 

regras de atribuição de subsídios e apesar do relatório de auditoria do 
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Tribunal de Contas nº 6/2003 ter considerado como “pouco fiável” o 

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

SUBSÍDIOS – ASSOCIAÇÃO DE CICLISMO DO MINHO – 

Presente um ofício da Associação de Ciclismo do Minho solicitando apoio 

da Câmara Municipal destinado a custear as despesas com a execução de 

um ramal de água para o “Café Ciclista”, no valor de €1.087,91. 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 e Vítor Ferreira apresentaram a seguinte declaração de voto: 

“Os vereadores eleitos na lista do PSD votaram favoravelmente os pontos 

14, 15 e 16 da agenda desta reunião, na medida em que os dados 

disponíveis apontam para uma apreciação favorável dessas matérias. Não 

obstante o sentido de voto, os vereadores eleitos nas listas do PSD 

lamentam a ausência de mecanismos de atribuição rigorosa e transparente 

de subsídios e de apoios por parte da CMG (Câmara Municipal de 

Guimarães), tal como foi proposto pelos vereadores do PSD no mandato 

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

com a criação de programas específicos de apoio a iniciativas das 

associações e instituições e a criação de uma comissão consultiva de 

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

Presidente da CMG ter reconhecido então a necessidade de alterar as 

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

Tribunal de Contas nº 6/2003 ter considerado como “pouco fiável” o 

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

SUBSÍDIOS – ARCOV – ASSOCIAÇÃO RECREATIVA, 

CULTURAL E DESPORTIVA DE COVAS – FREGUESIA DE 
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POLVOREIRA – FESTA DE S. JOÃO – Presente, para ratificação, o 

despacho do Presidente da Câmara, datado de 22 de Junho de 2006, que 

autorizou que a ligação à rede de iluminação pública das ornamentações da 

Festa de S. João, realizada na freguesia de Polvoreira pela Associação 

Recreativa, Cultural e Desportiva de Covas, fosse efectuada com a 

colocação de 2 contadores de 34,5 Kva e de um contador de 41,4 Kva e 

não com 1 contador de 34,5 Kva e outro de 41,4 Kva como, por lapso, foi 

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

SUBSÍDIOS – FESTA DE S. JOÃO – FREGUESIA DE 

FERMENTÕES – Presente para ratificação o despacho do Presidente da 

Câmara, de 20 de Junho de 2006, que autorizou a ligação à rede de 

iluminação pública das ornamentações da Festa de S. João, realizada na 

freguesia de Fermentões nos passados dias 23 e 24 de Junho, com a 

colocação de um contador de 41,4 Kva. DELIBERADO RATIFICAR 

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

SUBSÍDIOS – FESTAS DO DIVINO SALVADOR DE PINHEIRO 

– FREGUESIA DE PINHEIRO – Presente um ofício da Comissão de 

Festas do Divino Salvador, freguesia de Pinheiro, solicitando autorização 

para ligação à rede de iluminação pública das ornamentações da referida 

festa, a realizar entre os próximos dias 26 e 30 de Julho, com a colocação 

de 2 contadores de 42.6 Kva. Propõe-se que a referida ligação seja 

efectuada com a colocação de 2 contadores para 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 que a 

ligação à rede de iluminação pública das ornamentações das referidas festas 

seja feita entre os dias 11 e 15 de Agosto e não entre os dias 12 e 14 do 
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mesmo mês como, por lapso, indicaram no anterior pedido. 

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

SUBSÍDIOS – COMEMORAÇÕES DOS 25 ANOS DO GRUPO 

DESPORTIVO DE S. FAUSTINO – FREGUESIA DE S. 

FAUSTINO – Presente para ratificação o despacho do Presidente da 

Câmara, de 23 de Junho de 2006, que concedeu autorização para ligação à 

rede de iluminação pública das ornamentações do 25.º aniversário do 

Grupo Desportivo de S. Faustino, a realizar entre os próximos dias 5 e 9 

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

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

SUBSÍDIOS – FESTAS EM HONRA DE S. PEDRO – 

FREGUESIA DE AZURÉM – Presente para ratificação o despacho do 

Presidente da Câmara, de 27 de Junho de 2006, que autorizou que a ligação 

à rede de iluminação pública das ornamentações da Festa em Honra de S. 

Pedro, Azurém, se realizasse nos dias 28 e 29 de Junho e não entre os dias 

29 de Junho e 2 de Julho como, por lapso, indicaram no primeiro pedido. 

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

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU POR UNANIMIDADE 

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

PELAS DEZ HORAS E QUARENTA MINUTOS O 

PRESIDENTE DA CÂMARA DEU POR ENCERRADA A 

REUNIÃO, DE QUE, PARA CONSTAR, SE LAVROU A 

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

 

 

 

 

 


