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ACTA 

Aos vinte 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 – Francisca Maria da Costa Abreu, Armindo José 

Ferreira da Costa e Silva, Júlio Martins Faria Mendes, César Manuel de 

Castro Machado, José Manuel Fernandes Antunes, Carlos Manuel Amaral 

Vasconcelos, Vítor Manuel da Silva Ferreira e Sérgio Firmino Soares 

Mendes. O Vereador Sérgio Firmino Soares Mendes veio substituir o 

Vereador António José Salgado Almeida, na qualidade de cidadão 

imediatamente a seguir na ordem da lista da CDU para a Câmara 

Municipal, conforme comunicação apresentada nos termos do art.º 78º da 

Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, alterada e republicada pela Lei nº 5 – 

A/2002, de 11 de Janeiro. ------------------------------------------------------------ 

Não compareceram os Vereadores Domingos Bragança Salgado e Rui 

Vítor Poeiras Lobo da Costa, cujas faltas foram consideradas justificadas. - 

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

O Presidente da Câmara saudou o Vereador Sérgio Mendes, dando-lhe as 

boas-vindas. ---------------------------------------------------------------------------- 

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

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

1 – Vereador Carlos Vasconcelos – a) – Saudou, em nome de todos os 

Vereadores do Partido Social Democrata, o Vereador Sérgio Mendes, 

dando-lhe igualmente as boas-vindas; b) – Referindo-se às declarações do 

líder do Grupo Parlamentar do Partido Socialista relativamente aos 

concursos públicos da VIMÁGUA, prestadas no âmbito da sua 

intervenção na última sessão da Assembleia Municipal, realizada no 

passado dia 14 de Julho, disse que tais declarações tinham sido proferidas 
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no local errado e de forma errada. Justificou este seu entendimento no 

facto de, por um lado, os Vereadores do Partido Social Democrata não 

poderem usar da palavra em sede de Assembleia Municipal para 

esclarecerem ou contradizerem o que foi dito, e, por outro lado, o 

pressuposto errado em que assentou a crítica do líder do Grupo 

Parlamentar do Partido Socialista, já que na exposição apresentada ao 

Tribunal de Contas pelos Vereadores do Partido Social Democrata não se 

podia concluir que estes tivessem afirmado que a VIMÁGUA pagou um 

projecto que já havia sido pago pelos Serviços Municipalizados de Água e 

Saneamento e que uma empresa teria recebido duas vezes pelo mesmo 

projecto. 2 – Vereador Armindo Costa e Silva – a) – Deu conhecimento 

da seguinte informação: “Plano Operacional Municipal (POM) – Na 

sequência do estabelecido pela Resolução de Conselho de Ministros n.º 

65/2006, de 26 de Maio, foi efectuado pelo Gabinete Técnico Florestal o 

Plano Operacional Municipal (POM) de Guimarães, aprovado por 

unanimidade pela Comissão Municipal de Defesa da Floresta contra 

Incêndios (CMDFCI). O Plano Operacional Municipal (POM) para o 

concelho de Guimarães é um instrumento que a Comissão Municipal de 

Defesa da Floresta passa a dispor para o desencadeamento das operações 

no âmbito dos incêndios florestais, com vista a possibilitar uma unidade de 

direcção e controlo, para a coordenação das acções a desenvolver e gestão 

de meios e recursos mobilizáveis, face a uma situação de emergência. Esta 

publicação é um esforço conjunto de todos, no sentido de tornar claro o 

papel e responsabilidade de cada um dos intervenientes para uma 

campanha que seja global, isto é, de todos os munícipes e de antecipação 

aos acontecimentos de todos os que suportam a responsabilidade na 

prevenção, primeira intervenção e combate.”; 3 – Presidente da Câmara 

– Em resposta à intervenção do Vereador Carlos Vasconcelos leu um 
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ofício enviado pelo Presidente do Conselho de Administração da 

VIMÁGUA, EIM à Câmara Municipal de Guimarães, que a seguir se 

transcreve: “Como é do conhecimento de V. Ex.ª o Jornal Notícias de 

Guimarães, na sua edição n.º 3762, de 30 de Janeiro de 2004, publicou uma 

notícia sob o título “Empresa recebe duas vezes pelo mesmo projecto”, 

lesiva da imagem da VIMÁGUA, motivo pelo qual foi movido, em 

Tribunal, um processo contra o Jornal e a jornalista autora da notícia. 

Cumpre-me, neste momento, informar V. Ex.ª que foi reconhecido pelo 

mesmo jornal, na sua edição n.º 3887, de 23 de Junho de 2006, que a 

notícia era falsa e sem qualquer fundamento, numa nota intitulada 

“Empresa não recebeu duas vezes pelo mesmo projecto”, onde se lê (…) 

verifica-se que a VIMÁGUA (…) não pagou duas vezes pelo mesmo 

projecto. Mais informo que a Administração que presido providenciará o 

cabal esclarecimento desta situação, com recurso aos órgãos de 

comunicação social. Sendo a VIMÁGUA uma Empresa prestadora de um 

serviço público essencial, pratica na relação com os seus utentes uma 

cultura de responsabilidade social, não se furtando ao escrutínio dos 

cidadãos, nomeadamente através da mediação dos órgãos de comunicação 

social que exercem o seu dever de informar. Mas não podemos aceitar que, 

com manifesto desprezo pelas regras deontológicas que devem reger a 

actividade jornalística, haja quem ceda ao apelo do sensacionalismo, 

publicando notícias falsas, lesivas da boa imagem desta Empresa. Pelo 

exposto, congratulamo-nos por ver, finalmente, reposta a verdade.” 4 – 

Vereador Júlio Mendes – Ainda a propósito deste assunto da 

VIMÁGUA, prestou, também, alguns esclarecimentos, concretamente no 

que diz respeito aos concursos públicos promovidos por aquela empresa 

intermunicipal, referindo que a simples consulta dos respectivos cadernos 

de encargos teria permitido concluir inequivocamente pela inexistência de 



 

 

 
 

ACTA Nº 15   Fls. __________ 
REUNIÃO ORDINÁRIA DE 20 DE JULHO DE 2006 
 

 

 

 

 

qualquer duplicação, pelo que lamentou que aqueles que denunciaram 

publicamente a situação não tenham cuidado previamente de a averiguar 

ou confirmar. --------------------------------------------------------------------------- 

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

O Presidente da Câmara deu as seguintes informações: a) – Que a 

Associação do Eixo-Atlântico do Noroeste Peninsular está a elaborar uma 

Agenda Cultural com os eventos promovidos pelas suas associadas, 

seguindo o formato e modelo da Brochura Turística distribuída, com 

enorme êxito, durante o ano de 2004, coincidindo com o Campeonato 

Europeu de Futebol e com o Ano Santo de Xacobeo; b) – Do ofício do 

Arquitecto Joan Casadevall Serra, Director do “Gabinete del Color S. L.”, 

de Barcelona, Espanha, agradecendo a hospitalidade que lhe foi concedida 

aquando da sua presença na Cidade de Guimarães, onde participou na 

apresentação do projecto PAGUS (Programa de Assistência e Gestão 

Urbana Sustentável); c) – Da homenagem ao atleta vimaranense Fernando 

Meira, que terá lugar no dia de hoje, pelas 22h00, motivada pela sua 

excelente prestação no último Campeonato Mundial de Futebol, realizado 

na Alemanha, expressando o sentimento de orgulho e reconhecimento 

com que a população do Concelho acompanhou o desempenho do 

jogador, nos vários jogos da Selecção em que participou como titular; d) – 

Teceu algumas considerações sobre os constrangimentos orçamentais e as 

implicações decorrentes da nova Lei das Finanças Locais, que entrará em 

vigor em Janeiro do próximo ano. Manifestou preocupações sobre as 

regras que irão nortear as finanças autárquicas e pelo facto de os 

Municípios passarem a receber verbas do Orçamento do Estado em 

função dos impostos pagos pelos rendimentos dos seus contribuintes, 

incluindo os das pessoas singulares (IRS), uma regra que poderá penalizar 

o Município de Guimarães. e) - Da realização, no dia 7 de Setembro de 
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2006, da próxima reunião ordinária da Câmara Municipal, à hora e local 

habituais, considerando-se devidamente convocados todos os membros do 

Órgão Executivo presentes. --------------------------------------------------------- 

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

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

1 – Do despacho do Presidente da Câmara, datado de 5 de Julho de 2006, 

que aprovou a alteração número treze 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; 2 – Do despacho do Vereador Domingos Bragança, datado 

de 7 de Julho 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: “Por despacho do 

Vereador Domingos Bragança, datado de 10 de Fevereiro de 2006, foi 

aprovada a repartição de encargos respeitante à empreitada “Ampliação 

da Escola EB1 de Arrau – Nespereira”, da qual a Câmara Municipal 

tomou conhecimento em sua reunião realizada em 23 de Fevereiro de 

2006. Não tendo sido adjudicada a empreitada em assunto por questões 

relacionadas com o planeamento financeiro, torna-se necessário fazer uma 

nova repartição de encargos nos seguintes termos: Ano de 2006 = 

€187.137,63 (cento e oitenta e sete mil cento e trinta e sete euros e sessenta 

e três cêntimos) + IVA = €196.494,51 (cento e noventa e seis mil 

quatrocentos e noventa e quatro euros e cinquenta e um cêntimos); Ano 

de 2007 = €346.772,19 (trezentos e quarenta e seis mil setecentos e setenta 

e dois euros e dezanove cêntimos) + IVA = €364.110,80 (trezentos e 

sessenta e quatro mil cento e dez euros e oitenta cêntimos); 3 – Do 

despacho do Vereador Domingos Bragança, datado de 14 de Julho de 

2006, que adjudicou a empreitada de “Ampliação da Escola EB1 de 
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Arrau – Nespereira” ao concorrente “N.V.E. – Engenharias, Lda.”, 

pelo valor de €533.909,82 (quinhentos e trinta e três mil novecentos e 

nove euros e oitenta e dois cêntimos) + IVA, para um prazo de execução 

de 300 dias, nos termos e condições previstos no Caderno de Encargos. --- 

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

CÂMARA – ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE CÂMARA 

REALIZADA EM 6 DE JULHO DE 2006. DELIBERADO 

APROVAR POR MAIORIA. Abstiveram-se os Vereadores Carlos 

Vasconcelos e Sérgio Mendes. ------------------------------------------------------ 

CÂMARA – DELEGAÇÃO E SUBDELEGAÇÃO DE 

COMPETÊNCIAS – SISTEMA NACIONAL DE DEFESA DA 

FLORESTA CONTRA INCÊNDIOS – Presente a seguinte proposta: 

“O Decreto-Lei nº 124/2006, de 28 de Junho, que entrou em vigor no 

passado dia 3 de Julho, veio estabelecer as medidas e acções a desenvolver 

no âmbito do Sistema Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios. 

Este Sistema prevê um conjunto de medidas e acções estruturais e 

operacionais relativas à prevenção e protecção das florestas contra 

incêndios, nas vertentes de sensibilização, planeamento, conservação e 

ordenamento do território florestal, silvicultura, infra-estruturação, 

vigilância, detecção, combate, rescaldo, vigilância pós-incêndio e 

fiscalização, a levar a cabo pelas entidades públicas com competência na 

defesa da floresta contra incêndios e entidades privadas com intervenção 

no sector florestal. Com a entrada em vigor deste diploma legal várias 

competências foram atribuídas às Câmaras Municipais, nomeadamente na 

defesa de pessoas e bens, no incumprimento das medidas preventivas, no 

licenciamento de queimadas e lançamento de fogo de artifício, bem como 

na fiscalização, levantamento de autos de contra-ordenações e instrução 

dos respectivos processos. Nesta conformidade, tendo em vista agilizar os 
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procedimentos legais, proponho que as competências conferidas por 

aquele diploma à Câmara Municipal me sejam delegadas, com a faculdade 

de as subdelegar nos respectivos Vereadores. Mais proponho que sejam 

ratificados todos os actos administrativos que foram praticados pelo 

Vereador Armindo Costa e Silva, desde a data de entrada em vigor daquele 

diploma legal – no dia 3 de Julho de 2006 – até à presente data, no âmbito 

dos processos de licenciamento de lançamento de fogo de artifício, 

titulados pelos alvarás nrs. 1 a 76. DELIBERADO APROVAR 

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

OBRAS PÚBLICAS – ALARGAMENTO DA CIRCULAR 

URBANA – 2.ª FASE – ABERTURA DE PROCEDIMENTO – 

Presente a seguinte informação do Departamento de Obras Municipais: 

“Submete-se, para aprovação superior, a abertura do presente 

procedimento, nos seguintes termos: 1 – Empreitada: Alargamento da 

Circular Urbana – 2.ª Fase; 2 – O valor para efeitos de concurso é de 

€1.070.519,11 (um milhão setenta mil quinhentos e dezanove euros e onze 

cêntimos) + IVA; 3 – Prazo base de execução: 180 dias; 4 – Rubrica do 

Orçamento: 09.01.04; 5 – Procedimento: Concurso Público nos termos 

da alínea a) do n.º 2 do art.º 48.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março; 

6 – Programa de Concurso e Caderno de Encargos: Junta-se em 

anexo; 7 – Entidade competente para adjudicar: Câmara Municipal; 8 – 

Júri: Comissão designada por deliberação de Câmara de 24 de Fevereiro 

de 2005; 9 – Audiência Prévia: Sugere-se que a audiência prévia seja 

realizada pela Comissão de Análise de Propostas”. O Caderno de Encargos 

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

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

PAGAMENTOS A FORNECEDORES – Presente a seguinte proposta 

do Vereador Domingos Bragança: “1 – A conjuntura económica actual 
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vem afectando de forma gravosa o equilíbrio financeiro das entidades 

públicas, originando dificuldades de tesouraria a que os municípios não 

estão alheios. Trata-se de uma situação que, no caso particular do 

Município de Guimarães, pode vir a ter como principal consequência a 

impossibilidade de cumprimento dos prazos de pagamento estabelecidos 

com os vários fornecedores, com evidentes prejuízos para estes, já que, 

nestas circunstâncias, a opção pela cedência de créditos através de 

contratos de factoring afigura-se como a única possibilidade de fazerem 

face aos seus próprios compromissos. 2 – Acresce que, neste contexto, a 

Câmara Municipal fica sujeita ao pagamento de eventuais juros de mora 

superiores a 9%, o que se pode traduzir num aumento substancial da 

despesa, sobretudo nos casos que envolvam dívidas de maior vulto. 3 – 

Ora, considerando que é justamente num contexto de dificuldade 

generalizada que os poderes públicos se devem pautar por atitudes de boas 

práticas financeiras, especialmente no que toca ao cumprimento dos 

prazos de pagamento acordados, como forma de evitar uma maior 

degradação da situação económica das empresas contratadas pelos agentes 

do Estado, e atendendo, por outro lado, aos prejuízos, para a própria 

Autarquia, que a eventual obrigatoriedade do pagamento de juros de mora 

pode acarretar, entendemos que se torna imperioso que a Câmara 

Municipal de Guimarães assuma como prioridade manter o estatuto de 

entidade cumpridora que todos os fornecedores reconhecem e enaltecem. 

4 – Deste modo, proponho que a Câmara Municipal celebre acordos de 

pagamento dos créditos dos fornecedores cujos prazos normais de 

pagamento venham a ser ultrapassados, aceitando que os juros de mora 

decorrentes de contratos de factoring sejam debitados a uma taxa 

previamente acordada entre os fornecedores e o Município – situando-se, 

nesta data, na ordem dos 3% – concretamente 3,172%, resultante da taxa 
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EURIBOR a 1 mês, de 2,922%, acrescida de um spread de 0,25% – 

claramente mais vantajosa que as taxas moratórias legais a que acima se fez 

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

JUNTAS DE FREGUESIA – FREGUESIA DE SELHO S. 

CRISTÓVÃO – CONSTRUÇÃO DOS BALNEÁRIOS DO CAMPO 

DE FUTEBOL DO PARQUE DE LAZER DO RIO SELHO – 

Presente a seguinte proposta: “No ano de 2005 foi construído um campo 

de futebol que integra actualmente o Parque de Lazer do Rio Selho, na 

margem localizada na freguesia de Selho S. Cristóvão, com o objectivo de 

servir os clubes de várias freguesias limítrofes que não dispõem deste tipo 

de instalações desportivas. Refira-se que, mercê da construção da A7, 

aquela Freguesia viu-se privada do único ringue existente à época, não 

dispondo actualmente de qualquer instalação desportiva. Contudo, para a 

utilização plena deste equipamento desportivo, terão que ser construídos 

os respectivos balneários, casas de banho públicas e uma arrecadação para 

apoio ao Parque, sem o que os vários atletas se vêm obrigados a utilizar 

campos muito distantes. Atendendo à excelente parceria estabelecida com 

a Junta de Freguesia de Selho S. Cristóvão para a execução das várias infra-

estruturas do novo Parque de Lazer do Rio Selho, proponho que seja 

delegada naquela Junta de Freguesia a competência para execução dos 

balneários do campo de futebol do Parque de Lazer do Rio Selho, pelo 

valor de €124.150,00 (cento e vinte e quatro mil cento e cinquenta euros) 

acrescido de IVA à taxa de 5%, totalizando €130.357,50 (cento e trinta mil, 

trezentos e cinquenta e sete euros e cinquenta cêntimos)”. Esta despesa 

está cabimentada na unidade orgânica 03 e na unidade económica 

08.05.01.02. DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, DELEGAR A 

EXECUÇÃO DA OBRA NA JUNTA DE FREGUESIA PELO 

VALOR DO ORÇAMENTO ELABORADO. ------------------------------ 



 

 

 
 

ACTA Nº 15   Fls. __________ 
REUNIÃO ORDINÁRIA DE 20 DE JULHO DE 2006 
 

 

 

 

 

JUNTAS DE FREGUESIA – FREGUESIA DE AROSA – ESCOLA 

EB1 DE AROSA – Presente uma proposta de delegação de competências 

na Junta de Freguesia de Arosa para execução das obras de substituição de 

lavatório, banca e remodelação de parte da instalação eléctrica da Escola 

EB1 de Arosa, pelo valor de €1.276,86 (mil duzentos e setenta e seis euros 

e oitenta e seis cêntimos). Esta despesa está cabimentada na unidade 

orgânica 03 e na unidade económica 08.05.01.02. DELIBERADO, POR 

UNANIMIDADE, DELEGAR A EXECUÇÃO DA OBRA NA 

JUNTA DE FREGUESIA PELO VALOR DO ORÇAMENTO 

ELABORADO. ---------------------------------------------------------------------- 

JUNTAS DE FREGUESIA – FREGUESIA DE VERMIL – 

PAVIMENTAÇÃO DA ENTRADA NA EB1 DE VERMIL – 

Presente a seguinte proposta do Vereador Domingos Bragança: 

“Proponho que seja delegada na Junta de Freguesia de Vermil a obra de 

pavimentação da entrada na EB1 de Vermil, pelo valor de €1.556,14 (mil 

quinhentos e cinquenta e seis euros e catorze cêntimos), sendo o prazo de 

execução de 30 dias. O pagamento será feito através de autos de medição a 

elaborar pelo Departamento de Obras Municipais. Esta despesa está 

cabimentada na unidade orgânica 03 e na unidade económica 08.05.01.02. 

DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, DELEGAR A 

EXECUÇÃO DA OBRA NA JUNTA DE FREGUESIA PELO 

VALOR DO ORÇAMENTO ELABORADO. ------------------------------ 

PATRIMÓNIO – EXPROPRIAÇÃO LITIGIOSA DE TERRENOS 

PARA CONSTRUÇÃO DA VIA DE LIGAÇÃO 

AZURÉM/FERMENTÕES – PARCELA 16 – Presente para 

ratificação o despacho do Presidente da Câmara, datado de 4 de Julho de 

2006, que autorizou o depósito do valor de €298,48 (duzentos e noventa e 

oito euros e quarenta e oito cêntimos) à ordem do Tribunal Judicial de 
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Guimarães, correspondente à actualização do valor indemnizatório devido 

pela expropriação da parcela de terreno n.º 16, com a área de 935 m2, 

necessária à construção da via de ligação Azurém/Fermentões, nos termos 

do artigo 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 

16, com a área de 935 m2, propriedade de Albertino Araújo Teixeira 

Gomes, para efeitos de expropriação litigiosa. Conforme notificação do 

Tribunal Judicial de Guimarães, datada de 28 de Junho de 2006, a Câmara 

Municipal terá de 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 €12.472,25 (doze mil quatrocentos e setenta e dois 

euros e vinte e cinco cêntimos), que a Câmara Municipal já depositou, 

deverá ser agora depositado à ordem do Tribunal Judicial de Guimarães o 

valor de €298,48 (duzentos e noventa e oito euros e quarenta e oito 

cêntimos) correspondente à devida actualização, conforme nota 

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

depositado até ao próximo dia 10 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 RATIFICAR POR UNANIMIDADE. ------ 
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PATRIMÓNIO – EXPROPRIAÇÃO LITIGIOSA DE TERRENOS 

PARA CONSTRUÇÃO DA VIA DE LIGAÇÃO 

AZURÉM/FERMENTÕES – PARCELA 28A – Presente para 

ratificação o despacho do Presidente da Câmara, datado de 12 de Julho de 

2006, que autorizou o depósito do valor de €73,23 (setenta e três euros e 

vinte e três cêntimos) à ordem do Tribunal Judicial de Guimarães, 

correspondente à actualização do valor indemnizatório devido pela 

expropriação da parcela de terreno n.º 28A, com a área de 29 m2, 

necessária à construção da via de ligação Azurém/Fermentões, nos termos 

do artigo 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 

28A com a área de 29 m2, propriedade de João Manuel Ribeiro Marques, 

para efeitos de expropriação litigiosa. Conforme notificação do Tribunal 

Judicial de Guimarães, datada de 5 de Julho de 2006, a Câmara Municipal 

terá de 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 

€2.998,02 (dois mil novecentos e noventa e oito euros e dois cêntimos), 

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

do Tribunal Judicial de Guimarães o valor de €73,23 (setenta e três euros e 

vinte e três cêntimos) correspondente à devida actualização, conforme 

nota discriminada em anexo. Uma vez que o mencionado valor tem de ser 
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depositado até ao próximo dia 17 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 RATIFICAR POR UNANIMIDADE. ------ 

PROGRAMA DE GENERALIZAÇÃO DO ENSINO DE INGLÊS 

E DE OUTRAS ACTIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO 

CURRICULAR NO 1.º CEB – Presente a seguinte proposta: “O 

Programa de Generalização do Ensino de Inglês e de Outras Actividades 

de Enriquecimento Curricular no 1.º Ciclo do Ensino Básico foi criado 

pelo Despacho n.º 12591/2006 de 16 de Junho, tendo como objectivos 

promover actividades de enriquecimento curricular através da organização 

de respostas diversificadas, em função das realidades locais, que permitam 

a implementação do conceito de escola a tempo inteiro. Dada a 

possibilidade criada por aquele normativo legal relativamente ao 

estabelecimento de Protocolos e Parcerias entre os Agrupamentos, as 

Autarquias e outras Instituições, com vista à obtenção do financiamento 

necessário à concretização do programa, imediatamente a Câmara 

Municipal de Guimarães se disponibilizou para, com os Agrupamentos que 

viessem a demonstrar interesse, celebrar tais protocolos com o objectivo 

de ver garantidas a todos os alunos as melhores condições de acesso e 

sucesso na sua formação. Assim, proponho que o Município de Guimarães 

apresente à Direcção Regional de Educação do Norte o processo de 

candidatura aos apoios previstos no diploma acima mencionado, de acordo 

com as Minutas de Protocolo anexas, a estabelecer com os Agrupamentos, 

a Sociedade Musical de Guimarães/Academia de Música Valentim Moreira 

de Sá, a Cooperativa Tempo Livre e a Cooperativa A Oficina. A 

celebração destes protocolos viabilizará a aprendizagem da Língua Inglesa, 
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a Actividade Física e Desportiva, o Ensino da Música, a Expressão Plástica 

e a Informática aos alunos dos 14 Agrupamentos de Escola do nosso 

concelho”. As minutas de protocolo dão-se aqui por reproduzidas e ficam 

arquivadas em pasta anexa ao livro de actas. DELIBERADO APROVAR 

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

EDUCAÇÃO – CELEBRAÇÃO DE PROTOCOLO COM A 

FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE SANTA EULÁLIA DE 

NESPEREIRA – Presente a seguinte informação da Chefe da Divisão de 

Cultura e Desporto: “Com base na informação do Departamento de 

Obras Municipais, a obra de ampliação da EB1 de Arrau – Nespereira terá 

início a curto prazo. Dado que por razões de segurança não é possível a 

permanência dos alunos naquele edifício escolar, tornou-se necessário 

providenciar instalações para o funcionamento das actividades lectivas 

enquanto decorrerem as obras de ampliação. Após diligências efectuadas 

junto da Fábrica da Igreja Paroquial de Santa Eulália de Nespereira para a 

cedência de instalações no Centro Social e Paroquial e Salão do 

Agrupamento 884 do Corpo Nacional de Escutas, propomos que entre o 

Município de Guimarães e aquela Instituição seja celebrado um Protocolo 

por um período de onze meses, de acordo com o texto em anexo”. A 

minuta do Protocolo dá-se aqui por reproduzida e fica arquivada em pasta 

anexa ao livro de actas. DELIBERADO APROVAR POR 

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

EDUCAÇÃO – ESCOLAS – TRANSPORTE ESCOLAR – Presente 

uma informação dos Serviços de Educação propondo a atribuição de passe 

escolar à aluna Vânia Sofia Freitas Ribeiro, residente no Lugar do 

Motelo/Grisel, freguesia de Fermentões, matriculada na EB 2,3 de 

Fermentões, considerando o seu estado de saúde descrito na referida 

informação, implicando à Autarquia um custo mensal previsível no valor 
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de €15,30 (quinze euros e trinta cêntimos). Esta despesa está cabimentada 

na unidade orgânica 07.01 e na unidade económica 02.02.10. 

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

EDUCAÇÃO – OCUPAÇÃO DE TEMPOS LIVRES – 

TRANSPORTE – Presente uma informação dos Serviços de Educação 

propondo a concessão de transporte ao menor Tiago André Paulino 

Fernandes, residente na Rua Comandante Carvalho Crato, n.º 44, 1.º A, 

freguesia de Caldelas, em situação de risco de abandono escolar, a fim de 

participar nas actividades que o Centro de Cultura e Desporto dos 

Trabalhadores do Município de Guimarães vai levar a efeito no próximo 

mês de Agosto, implicando à Autarquia um custo de €40,00 (quarenta 

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

unidade económica 02.02.10. DELIBERADO APROVAR POR 

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

EDUCAÇÃO – FÉRIAS DESPORTIVAS – TRANSPORTE – 

Presente a seguinte informação dos Serviços de Educação: “Como é do 

conhecimento superior, os Serviços de Educação solicitaram à Cooperativa 

Tempo Livre a possibilidade de assegurar o transporte de 4 menores das 

suas residências ao local de concentração – Multiusos, para participarem 

nas Férias Desportivas de Verão, pelo período compreendido entre Julho e 

Agosto, dada a dificuldade de ligação entre as várias empresas 

transportadoras. Nesse sentido, contactou-nos o coordenador da referida 

Cooperativa informando da dificuldade de efectuar o transporte, por 

razões de incompatibilidade com os trajectos já planificados, e que a ser 

possível, o mesmo iria ser bastante dispendioso, uma vez que o valor 

estipulado para cada um dos jovens seria de €20,00 (vinte euros) semanais. 

Nesse sentido, e atendendo a que há dificuldades da Cooperativa assegurar 

o transporte e que o mesmo implicaria um custo de €560,00 (quinhentos e 
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sessenta euros), propõe-se a atribuição do transporte em carreira pública. 

Mais se informa que o custo mensal previsível será de €180,00 (cento e 

oitenta euros)”. Esta despesa está cabimentada na unidade orgânica 07.01 e 

na unidade económica 02.02.10. DELIBERADO APROVAR POR 

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

CULTURA – SALÃO INTERNACIONAL DE PINTURA NAÏF – 

PRÉMIO CÂMARA MUNICIPAL DE GUIMARÃES – Presente a 

seguinte proposta: “Desde há vários anos a esta parte que a Câmara 

Municipal aceitou patrocinar anualmente o Prémio Câmara Municipal de 

Guimarães para a melhor obra patente no Salão Internacional de Pintura 

Naïf, que decorre anualmente na Galeria de Arte do Casino Estoril. Trata-

se de um prémio que, ao longo destes anos, adquiriu assinalável prestígio e 

cuja atribuição, refere o responsável daquela Galeria, muito tem 

concorrido para o êxito do certame. Refira-se, por outro lado, que os 

trabalhos premiados revertem para o Município, passando a integrar o 

espólio do Museu de Arte Primitiva Moderna. Sucede que, por lapso, não 

foi dada sequência ao despacho em devido tempo exarado pelo Senhor 

Presidente da Câmara, que previa a ratificação, em sede do Órgão 

Executivo, da autorização entretanto concedida para pagamento do 

prémio relativo a 2005, no valor de €2.000,00, (dois mil euros) já que, à 

época, tal foi necessário para que o prémio chegasse atempadamente à 

cerimónia em que seria entregue à Pintora Leocádia Maria Caeiro Barroso. 

Tal é a ratificação que ora se propõe”. DELIBERADO APROVAR 

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

BIBLIOTECA MUNICIPAL RAUL BRANDÃO – OFERTA DE 

LIVROS – Presente a seguinte informação: “De acordo com o pedido 

formulado pela UCCLA – União das Cidades Capitais de Língua 

Portuguesa, no sentido de oferecer livros para uma Escola EB1 de Bissau, 
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submete-se à aprovação da Câmara Municipal a oferta dos livros que 

constam da listagem em anexo. Estes livros seriam para abater e são 

provenientes do Pólo das Taipas”. A referida listagem dá-se aqui por 

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

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

TRANSPORTES – COOPERATIVA FRATERNA – Presente para 

ratificação o despacho do Vice – Presidente da Câmara, datado de 3 de 

Julho de 2006, que cedeu viaturas da Câmara à Cooperativa Fraterna, de 

acordo com a seguinte informação do Departamento de Serviços Urbanos 

e Ambiente: “Por solicitação da Cooperativa Fraterna foi cedido, durante o 

mês de Junho, o transporte em viaturas da Câmara para distribuição de 

alimentos a famílias carenciadas – 574 Km e passeios-convívio – 500 Km. 

Assim, submete-se à aprovação do Executivo camarário a ratificação dos 

transportes concedidos”. DELIBERADO RATIFICAR POR 

UNANIMIDADE. O Presidente da Câmara não participou na 

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

TOPONÍMIA – FREGUESIA DE CREIXOMIL – Presente uma 

proposta de toponímia para a freguesia de Creixomil, 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. -- 

TOPONÍMIA – FREGUESIA DE MESÃO FRIO – Presente uma 

proposta de toponímia para a freguesia de Mesão Frio, que mereceu 

aprovação por parte de respectiva Assembleia de freguesia. A designação 

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

livro de actas. DELIBERADO APROVAR POR UNANIMIDADE. -- 

SUBSÍDIOS – XXIII FESTIVAL DE FOLCLORE – XVI 

INTERNACIONAL – FREGUESIA DE NESPEREIRA – Presente, 
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para ratificação, o despacho do Presidente da Câmara, datado de 27 de 

Junho de 2006, que concedeu autorização para ligação à rede de 

iluminação pública das ornamentações do XXII Festival de Folclore, 

realizado na freguesia de Nespereira pelo Rancho Folclórico de Santa 

Eulália de Nespereira, nos passados dias 7 e 8 de Julho, com a colocação 

de uma baixada com a potência de 20,7 Kva. DELIBERADO 

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

SUBSÍDIOS – FESTAS DO BAIRRO – G.D.R.C. “OS MESMOS” 

CANCELAS DA VEIGA – FREGUESIA DE AZURÉM – Presente 

para ratificação o despacho do Presidente da Câmara, datado de 27 de 

Junho de 2006, que concedeu autorização para ligação à rede de 

iluminação pública das ornamentações das Festas do Bairro, realizadas 

pelo G.D.R.C. “Os Mesmos” Cancelas da Veiga no passado dia 8 de Julho, 

com a colocação de um contador com a potência de 27,6 Kva. 

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

SUBSÍDIOS – GRUPO FOLCLÓRICO DE SOUTO – FESTIVAL 

FOLCLÓRICO – FREGUESIA DE SOUTO S. SALVADOR – 

Presente um ofício do grupo Folclórico de Souto solicitando autorização 

para ligação à rede de iluminação pública das ornamentações do Festival 

Folclórico, a realizar na freguesia de Souto S. Salvador entre os próximos 

dias 28 e 30 de Julho, com a colocação de 2 contadores de 3x60 amperes. 

DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, DEFERIR O PEDIDO. -- 

SUBSÍDIOS – FESTAS DO SANTÍSSIMO SACRAMENTO – 

FREGUESIA DE BARCO – Presente um ofício da Comissão de Festas 

do Santíssimo Sacramento, freguesia de Barco, solicitando autorização para 

ligação à rede de iluminação pública das ornamentações das referidas 

festas, a realizar entre os próximos dias 2 e 6 de Agosto, com a colocação 

de 1 contador de 41,4 Kva.  DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, 
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DEFERIR O PEDIDO. ----------------------------------------------------------- 

SUBSÍDIOS – FESTAS EM HONRA DO SANTÍSSIMO 

SACRAMENTO E NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO – 

FREGUESIA DE SOUTO S. SALVADOR – Presente um ofício da 

Comissão de Festas em Honra do Santíssimo Sacramento e Nossa Senhora 

do Rosário, freguesia de Souto S. Salvador, solicitando autorização para 

que a ligação à rede de iluminação pública das ornamentações das referidas 

festas, a realizar entre os próximos dias 3 e 7 de Agosto, seja feita com a 

colocação de 2 contadores com 41,4 Kva e não com a colocação de 1 só 

contador como, por lapso, solicitaram no anterior pedido. 

DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, DEFERIR O PEDIDO. -- 

SUBSÍDIOS – FESTA DA PADROEIRA – FREGUESIA DE 

SANDE VILA NOVA – Presente um ofício da Junta de Freguesia de 

Sande Vila nova solicitando autorização para ligação à rede de iluminação 

pública das ornamentações da Festa da Padroeira, a realizar na freguesia de 

Sande Vila Nova entre os próximos dias 13 e 15 de Agosto, com a 

colocação de 3 contadores com a potência de 41,4 Kva. DELIBERADO, 

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

SUBSÍDIOS – FESTAS DE NOSSA SENHORA DE LURDES – 

FREGUESIA DE SANDE S. CLEMENTE – Presente um ofício da 

Comissão de Festas de Nossa Senhora de Lurdes, freguesia de Sande S. 

Clemente, solicitando autorização para ligação à rede de iluminação 

pública das ornamentações das Festas de Nossa Senhora de Lurdes, a 

realizar na freguesia de Sande S. Clemente entre os próximos dias 18 e 21 

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

DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, DEFERIR O PEDIDO. -- 

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, 

APROVAR A ACTA EM MINUTA. ------------------------------------------- 
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PELAS ONZE HORAS E QUINZE MINUTOS O PRESIDENTE 

DA CÂMARA DEU POR ENCERRADA A REUNIÃO, DE QUE, 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


