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EDITAL DA REUNIÃO DE 26 DE JANEIRO DE 2006 

 

CÂMARA - Aprovação da suspensão do mandato de Eduardo António Salgado Leite como 

Vereador desta Câmara Municipal, com efeitos a partir de 26 de Janeiro de 2006 e por um período 

de 32 dias. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CÂMARA – Aprovação da acta da reunião ordinária da Câmara Municipal, realizada em 12 de 

Janeiro de 2006. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

JUNTAS DE FREGUESIA – FREGUESIA DE S. FAUSTINO – REPARAÇÃO DO 

ACESSO AO LUGAR DA NOGUEIRA – Concessão, à Junta de Freguesia de S. Faustino, de 

uma verba no valor de €222,00 (duzentos e vinte e dois euros), destinada à aquisição de material (24 

m3 de pó de pedra) para a reparação do acesso ao Lugar da Nogueira – S. Faustino. -------------------- 

JUNTAS DE FREGUESIA – FREGUESIA DE S. FAUSTINO – ARRANJO DE VALETAS 

NA RUA DA LEIRA – Concessão, à Junta de Freguesia de S. Faustino, de um apoio no valor de 

€6.213,59 (seis mil duzentos e treze euros e cinquenta e nove cêntimos), destinado ao arranjo de 

valetas no alargamento que se fez na Rua da Leira até ao Lugar de Souto Novo. ------------------------- 

JUNTAS DE FREGUESIA – FREGUESIA DE SELHO S. CRISTÓVÃO – 

PAVIMENTAÇÃO DE ÁREA EM FRENTE AO PARQUE DE LAZER – Concessão, à 

Junta de Freguesia de Selho S. Cristóvão, de uma verba no valor de €2.100,00 (dois mil e cem euros) 

destinada à aquisição de material necessário à pavimentação de uma área em frente ao Parque de 

Lazer. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

OBRAS PARTICULARES – PROCESSO DE LICENCIAMENTO N.º 454/97 – 

RECURSO PARA O PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL – Indeferir o recurso para o 

Plenário da Câmara, interposto pela “Sociedade Comercial Gimno 31 – Actividades Desportivas, 

Lda.”, do despacho do Vereador Júlio Mendes, datado de 10 de Novembro de 2005, que indeferiu o 

pedido formulado no processo supra identificado, para unificar duas fracções autónomas através da 

abertura da placa do piso do edifício e construção de escadas de acesso. O edifício situa-se na 

Urbanização Quinta do Monte, lote 7, nrs. 164/172, Caldelas, Guimarães. -------------------------------- 

OBRAS PARTICULARES – PROCESSO N.º 624/05 – RECURSO PARA O PLENÁRIO 

DA CÂMARA MUNICIPAL – Indeferir o recurso para o Plenário da Câmara interposto por 

António Carlos Freitas Ribeiro Saraiva, do despacho do Vereador António Castro, datado de 13 de 
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Setembro de 2005, que indeferiu o pedido de viabilidade de execução de obras no prédio sito na Rua 

de Camões, nºs 29 e 31, freguesia de S. Sebastião, desta cidade. ---------------------------------------------- 

TRANSFERÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL PARA A ZONA DE TURISMO DE 

GUIMARÃES – Aprovar as seguintes transferências de verbas relativas ao orçamento da Zona de 

Turismo de Guimarães, aprovado para o ano de 2006 (no valor de €342.900,00), de acordo com o 

seguinte cronograma financeiro: Janeiro de 2006: €28.575,00 (vinte e oito mil quinhentos e setenta e 

cinco euros); Fevereiro de 2006: €28.575,00 (vinte e oito mil quinhentos e setenta e cinco euros); 

Março de 2006: €28.575,00 (vinte e oito mil quinhentos e setenta e cinco euros); Abril de 2006: 

€28.575,00 (vinte e oito mil quinhentos e setenta e cinco euros); Maio de 2006: €28.575,00 (vinte e 

oito mil quinhentos e setenta e cinco euros); Junho de 2006: €28.575,00 (vinte e oito mil quinhentos 

e setenta e cinco euros); Julho de 2006: €28.575,00 (vinte e oito mil quinhentos e setenta e cinco 

euros); Agosto de 2006: €28.575,00 (vinte e oito mil quinhentos e setenta e cinco euros); Setembro 

de 2006: €28.575,00 (vinte e oito mil quinhentos e setenta e cinco euros); Outubro de 2006: 

€28.575,00 (vinte e oito mil quinhentos e setenta e cinco euros); Novembro de 2006: €28.575,00 

(vinte e oito mil quinhentos e setenta e cinco euros); Dezembro de 2006: €28.575,00 (vinte e oito mil 

quinhentos e setenta e cinco euros). ------------------------------------------------------------------------------- 

CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE MANEIO DA ZONA DE TURISMO DE 

GUIMARÃES PARA O ANO DE 2006 – Aprovar a constituição do seguinte fundo de maneio da 

Zona de Turismo de Guimarães para o ano de 2006: Maria de Fátima Oliveira Teixeira Bastos, 

Técnica Profissional de Secretariado Especialista - €250,00 (duzentos e cinquenta euros) para 

despesas com feiras, exposições e actividades diversas. -------------------------------------------------------- 

PATRIMÓNIO – AQUISIÇÃO DA ANTIGA FÁBRICA DE CURTUMES, SITUADA NA 

ZONA DE COUROS – PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES – Aprovar o pagamento, em 

prestações, do preço remanescente da aquisição da antiga fábrica de curtumes, situada na Zona de 

Couros, pertencente à massa falida da sociedade Freitas & Fernandes, no valor de €280,000,00 

(duzentos e oitenta mil euros), da acordo com o seguinte plano de pagamentos: A primeira 

prestação, no valor de €70.000,00 (setenta mil euros) será paga até ao próximo dia 31 de Janeiro; As 

restantes 3 prestações, no valor de €70.000,00 (setenta mil euros) cada, serão pagas nos três meses 

subsequentes, até ao final de cada mês. --------------------------------------------------------------------------- 
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COOPERATIVAS – COOPERATIVA A OFICINA – PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO 

A ESTABELECER COM A COOPERATIVA A OFICINA, CIPRL NOS TERMOS DO 

DISPOSTO NO ARTIGO 67º DA LEI Nº 169/99 DE 18 DE SETEMBRO, ALTERADA E 

REPUBLICADA PELA LEI Nº 5-A/2002 DE 11 DE JANEIRO – Celebração de um 

Protocolo de Colaboração com a Cooperativa “A Oficina” para gestão e exploração da totalidade 

dos imóveis, de propriedade do Município, destinados à instalação e ao funcionamento do Centro 

Cultural Vila Flor, sitos na Avenida D. Afonso Henriques, freguesia de Urgezes, concelho de 

Guimarães, compreendendo o desenvolvimento de actividades sócio-culturais e de formação, de 

interesse público, no concelho de Guimarães, nas áreas do artesanato, mesteres tradicionais, teatro, 

música, dança e festividades tradicionais. Para a concretização das obrigações assumidas pela oficina 

em sede do presente Protocolo de Colaboração, a Câmara compromete-se ao pagamento, à Oficina, 

de um subsídio no montante global de €1.515.000,00 (um milhão quinhentos e quinze mil euros), a 

pagar em doze prestações iguais de €126.250,00 (cento e vinte e seis mil duzentos e cinquenta 

euros), com início em Janeiro de 2006. ---------------------------------------------------------------------------- 

CULTURA – PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO A ESTABELECER COM A 

ASSOCIAÇÃO NORTE CULTURAL – ORQUESTRA DO NORTE - Ratificação do 

Protocolo de Colaboração celebrado entre a Câmara Municipal e a Associação Norte Cultural – 

Orquestra do Norte - para promoção e divulgação da cultura musical. ------------------------------------- 

CULTURA – APOIO À ACTIVIDADE EDITORIAL – RECTIFICAÇÃO – Rectificação da 

deliberação de Câmara de 29 de Dezembro de 2005 relativa à proposta da Comissão Consultiva 

constituída no âmbito do apoio à actividade editorial, uma vez que a aquisição dos vinte e cinco 

exemplares do Livro “As Canjas da Aninhas Miranda” é ao preço unitário de €8,40 (oito euros e 

quarenta cêntimos), perfazendo um total de €210,00 (duzentos e dez euros), e não ao preço unitário 

de €8,04 (oito euros e quatro cêntimos), perfazendo um total de €201,00 (duzentos e um euros) 

como, por lapso, se referiu. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

SUBSÍDIOS – UNIVERSIDADE DO MINHO – ESCOLA DE ENGENHARIA – 

DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA – EGPGV’2006 – SIXTH EUROGRAPHICS 

SYMPOSIUM ON PARALLEL GRAPHICS AND VISUALIZATION – Concessão, à Escola 

de Engenharia da Universidade do Minho, do seguinte apoio destinado à realização, nos próximos 

dias 11 e 12 de Maio, da sexta edição da série de simpósios EGPGV (EGPGV’2006 – Sixth 
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Eurographics Symposium on Parallel Graphics and Visualization): 1 – oferta de material 

promocional de Guimarães; 2 – oferta de um livro sobre Guimarães ao autor do melhor artigo 

científico; 3 – disponibilização de um técnico para a realização da visita guiada ao Centro Histórico. - 

EDUCAÇÃO – ESCOLAS – ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR – AGRUPAMENTO DE 

PEVIDÉM – Atribuição, ao Agrupamento de Escolas de Pevidém, de um apoio para livros e 

material escolar no valor de €60,00 (sessenta euros) decorrente da atribuição de escalão A a dois 

alunos inicialmente sinalizados com escalão B, bem como a concessão de almoço gratuito no 

refeitório aos referidos alunos. Mais foi deliberado aprovar que a verba de €1.268,69 (mil duzentos e 

sessenta e oito euros e sessenta e nove cêntimos), atribuída à Associação de Pais da EB1 do 

Barreiro/Selho S. Jorge por deliberação de Câmara de 15 de Dezembro de 2005, fosse alterada a 

partir de Janeiro de 2006 para €1.322,29 (mil trezentos e vinte e dois euros e vinte e nove cêntimos).  

TRÂNSITO – ALTERAÇÃO DE TRÂNSITO NA RUA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA 

E CAMINHO DA BARROCA – FREGUESIA DE URGEZES – Aprovar submeter à 

aprovação da Assembleia Municipal uma alteração ao trânsito na Rua Nossa Senhora de Fátima e 

Caminho da Barroca, freguesia de Urgezes. ---------------------------------------------------------------------- 

TRANSPORTES – ASSOCIAÇÃO DE APOIO AOS DEFICIENTES VISUAIS DO 

DISTRITO DE BRAGA – CEDÊNCIA DE AUTOCARRO – Ratificação do despacho do 

Presidente da Câmara, datado de 6 de Janeiro de 2006, que cedeu à Associação de Apoio aos 

Deficientes Visuais do Distrito de Braga um autocarro para o transporte dos seus associados durante 

as comemorações do 10.º aniversário da Associação, que decorreu em Guimarães no passado dia 21 

de Janeiro. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

TRANSPORTES – AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PONTE – CEDÊNCIA DE 

AUTOCARRO – Cedência, ao Agrupamento de Escolas de Ponte, de um autocarro para 

transporte de cerca de 50 alunos à Pista de Atletismo Gémeos Castro, para participação no corta-

mato digital, no próximo dia 22 de Fevereiro. ------------------------------------------------------------------- 

TRANSPORTES – COOPERATIVA FRATERNA – Ratificação do despacho do Vice –

Presidente da Câmara, datado de 16 de Janeiro de 2006, que cedeu à Cooperativa Fraterna viaturas 

da Câmara para distribuição de alimentos a famílias carenciadas, durante o passado mês de 

Dezembro de 2005. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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TOPONÍMIA – FREGUESIA DE SANDE VILA NOVA – Aprovação de proposta de 

toponímia para a freguesia de Sande Vila Nova, que mereceu aprovação por parte da respectiva 

Assembleia de Freguesia. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

TOPONÍMIA – FREGUESIA DE FIGUEIREDO – Aprovação de proposta de toponímia para 

a freguesia de Figueiredo, que mereceu aprovação por parte da respectiva Assembleia de Freguesia. - 

SUBSÍDIOS – JUNTA DE FREGUESIA DE GUARDIZELA – INSTALAÇÃO DE UM 

MARCO DE INCÊNDIO – Concessão, à Junta de Freguesia de Guardizela, de um apoio no valor 

de €1.168,08, destinado a custear as despesas com a instalação de um marco de incêndio, exigido 

para licenciamento da Sede da Junta de Freguesia e do Centro Social de Guardizela. -------------------- 

SUBSÍDIOS – ASSOCIAÇÃO DE APOIO À CRIANÇA – CONSTRUÇÃO E 

EQUIPAMENTO DA SEDE DEFINITIVA – Concessão, à Associação de Apoio à Criança, de 

um subsídio de €44.502,50 (quarenta e quatro mil, quinhentos e dois euros e cinquenta cêntimos), 

correspondente a 20% da comparticipação assumida pelo FEDER, e destinado a co-financiar a obra 

de construção e equipamento da sede definitiva daquela associação. ----------------------------------------

SUBSÍDIOS – ASSOCIAÇÃO DE DADORES BENÉVOLOS DE SANGUE DE 

GUIMARÃES – 20º ANIVERSÁRIO – Concessão, à Associação de Dadores Benévolos de 

Sangue de Guimarães, de um subsídio de €750,00 (setecentos e cinquenta euros), destinado à 

comemoração do seu 20º Aniversário. ----------------------------------------------------------------------------

SUBSÍDIOS – ASSOCIAÇÃO DE REFORMADOS E PENSIONISTAS DE GUIMARÃES 

– AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICO – Concessão, à Associação de Reformados e 

Pensionistas de Guimarães, de um subsídio de €2.500,00 (dois mil e quinhentos euros), destinado à 

aquisição de um electrocardiógrafo, de um aparelho digital de medição de tensão arterial e de um 

oto-oftalmoscópio. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

SUBSÍDIOS – ASSOCIAÇÃO DE ANDEBOL DE BRAGA – CANDIDATURA A PROVAS 

NACIONAIS – Concessão, à Associação de Andebol de Braga, de um subsídio de €3.000,00 (três 

mil euros), destinado a custear as despesas com a realização, em Guimarães, do Torneio de 

Selecções e da fase Final de Juvenis. ------------------------------------------------------------------------------- 

SUBSÍDIOS – FESTAS DE S. BRÁS – FREGUESIA DE SANDE S. LOURENÇO – 

Ratificação do despacho do Presidente da Câmara, datado de 12 de Janeiro de 2006, que autorizou a 

ligação à rede de iluminação pública das ornamentações das Festas de S. Brás, a realizar na freguesia 
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de Sande S. Lourenço, com a colocação de 3 contadores para a potência de 41,4 Kva cada, a ligar em 

dois períodos diferentes, sendo o primeiro nos dias 28 e 29 de Janeiro e o segundo de 3 a 5 de 

Fevereiro. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SUBSÍDIOS – ASSOCIAÇÃO DAS FESTAS DE S. JORGE – FREGUESIA DE SELHO S. 

JORGE – Concessão, à Associação das Festas de S. Jorge, freguesia de Selho S. Jorge, de 

autorização para ligação à rede de iluminação pública das ornamentações das referidas festas, a 

realizar entre os próximos dias 21 e 23 de Abril, com a colocação de 6 contadores para a potência de 

41,4 Kva. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SUBSÍDIOS – FESTAS DE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO – FREGUESIA DE 

POLVOREIRA – Concessão, à Comissão de Festas de Nossa Senhora do Rosário, freguesia de 

Polvoreira, de autorização para ligação à rede de iluminação pública das ornamentações das referidas 

festas, a realizar nos próximos dias 20 e 21 de Maio, com a colocação de um contador para a 

potência de 41,4 Kva. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


