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EDITAL DA REUNIÃO DE 5 DE FEVEREIRO DE 2004 

CÂMARA – Aprovação da acta da reunião ordinária da Câmara Municipal, realizada em 5 de 

Fevereiro de 2004. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

OBRAS PÚBLICAS – DESNIVELAMENTO DO NÓ DO CASTANHEIRO – ERROS E 

OMISSÕES – Aprovação dos Erros e Omissões no valor € 67.747,33 (sessenta e sete mil 

setecentos e quarenta e sete euros e trinta e três cêntimos) respeitantes à obra de Desnivelamento do 

Nó do Castanheiro, adjudicada a Empreiteiros Casais, S.A.. -------------------------------------------------- 

OBRAS PÚBLICAS – DESNIVELAMENTO DO NÓ DO CASTANHEIRO – 

TRABALHOS A MAIS – Aprovação da realização de trabalhos a mais respeitantes à obra de 

Desnivelamento do Nó do Castanheiro, no valor de € 35.762,16 (trinta e cinco mil setecentos e 

sessenta e dois euros e dezasseis cêntimos) + IVA.-------------------------------------------------------------- 

PARQUE DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA / PÓLO DO AVE - CONSTITUIÇÃO DA 

SOCIEDADE GESTORA E SUBSCRIÇÃO DE CAPITAL (AVEPARK – PARQUE DE 

CIÊNCIA E TECNOLOGIA, SA) – Aprovar submeter à aprovação da Assembleia Municipal a 

constituição da Sociedade AVEPARK – PARQUE DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, SA,.---------- 

PROTOCOLOS - PROTOCOLO A CELEBRAR COM A CASA DO POVO DE 

CREIXOMIL – CENTRO DE ACTIVIDADES DE TEMPOS LIVRES - OCUPAÇÃO 

TEMPORÁRIA DE TERRENO – Celebração de um Protocolo com a Casa do Povo de 

Creixomil, para a ocupação temporária e a título precário, por parte daquela Entidade, de um espaço 

destinado à instalação de pré-fabricados no logradouro da Escola do Alto da Bandeira, para 

funcionamento do ATL.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

PROTOCOLOS – PÓLO DE FORMAÇÃO CONTÍNUA PARA ADOVOGADOS, EM 

GUIMARÃES – PROTOCOLO A CELEBRAR COM A DELEGAÇÃO DA ORDEM DOS 

ADVOGADOS DA COMARCA DE GUIMARÃES – Celebração de um Protocolo com a 

Delegação da Ordem dos Advogados de Guimarães, tendo por objecto a cedência da utilização do 

Auditório do Complexo Multifuncional de Couros para a realização de cursos de formação no 

âmbito do Pólo de Formação Contínua para advogados, criado por aquela Delegação. -----------------

REGULAMENTOS - REGULAMENTO MUNICIPAL DE PROTECÇÃO DE 

DIREITOS COMERCIAIS RELATIVOS AO UEFA EURO 2004 – Aprovar submeter à 
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aprovação da Assembleia Municipal o Regulamento Municipal de Protecção de Direitos Comerciais 

relativos ao UEFA EURO 2004. ----------------------------------------------------------------------------------- 

TOPONÍMIA – FREGUESIA DE VERMIL – Aprovação de proposta de toponímia para a 

freguesia de Vermil, 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. - 

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 DA COSTA – Aprovação de proposta de toponímia para a 

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

TOPONÍMIA – FREGUESIA DE CANDOSO S. TIAGO – Aprovação de proposta de 

toponímia para a freguesia de Candoso S. Tiago, que mereceu aprovação por parte da respectiva 

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

EDUCAÇÃO – ESCOLAS – TRANSFERÊNCIA DE ENCARGOS PARA 

COMUNICAÇÕES – ANO CIVIL DE 2004 – Atribuição, aos Agrupamentos de Escolas do 

concelho, de verbas destinadas às despesas com comunicações oficiais dos estabelecimentos de 

educação pré-escolar e das escolas do 1.º ciclo do ensino básico. -------------------------------------------- 

EDUCAÇÃO – ESCOLAS – PROTOCOLO PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES 

AOS ALUNOS DA EB1 DE FERMENTÕES – MOTELO – ANO LECTIVO 2003/2004 – 

Rectificação do Protocolo celebrado com a Casa do Povo de Fermentões para o fornecimento de 

refeições a 90 alunos da EB1 de Fermentões – Motelo, incluindo mais 9 alunos do escalão A, sendo 

que o custo anual previsível passará a ser de € 2.045,34 (dois mil e quarenta e cinco euros e trinta e 

quatro cêntimos). ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

EDUCAÇÃO – ESCOLAS – ATRIBUIÇÃO DE VERBA PARA LIVROS E MATERIAL 

ESCOLAR – AGRUPAMENTO PROFESSOR ABEL SALAZAR – Atribuição, ao 

Agrupamento Professor Abel Salazar, de um subsídio para Livros e Material Escolar no valor de € 

17,50 (dezassete euros e cinquenta cêntimos), relativo a um aluno do escalão B recentemente 

transferido do concelho de Braga para a EB1 de Brito – Ribeira n.º 2. -------------------------------------- 
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EDUCAÇÃO – ESCOLAS – CONCESSÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR – Ratificação do 

despacho do Presidente da Câmara, datado de 15 de Janeiro de 2004, que concedeu transporte em 

carreira pública ao aluno Manuel Agostinho da Silva Rodrigues e acompanhante, matriculado na EB 

1 de Longos e a frequentar o Centro de Acompanhamento Terapêutico e Pedagógico de Guimarães, 

implicando à Autarquia um custo anual previsível no valor de € 84,60 (oitenta e quatro euros e 

sessenta cêntimos). ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

EDUCAÇÃO – ESCOLAS - CONCESSÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR – Concessão de 

transporte escolar à aluna Cidalina Assunção Vaz Mendes que está a frequentar o Plano Integrado 

de Educação/Formação na EB 2,3 de Ponte e que, por motivos familiares, mudou de residência de 

Azurém para Tagilde, implicando à autarquia um custo mensal no valor de € 66,50 (sessenta e seis 

euros e cinquenta cêntimos).----------------------------------------------------------------------------------------- 

EDUCAÇÃO – ESCOLAS – CONCESSÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR – Ratificação do 

despacho do Presidente da Câmara, datado de 23 de Janeiro de 2003, que concedeu transporte 

escolar à aluna Vânia Rafaela Sousa Pinto, matriculada no 4.º ano da Escola Nossa Senhora da 

Conceição, implicando à Autarquia um custo anual previsível no valor de € 144,90 (cento e quarenta 

e quatro euros e noventa cêntimos). ------------------------------------------------------------------------------- 

CULTURA – INCENTIVO ÀS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS DE RAIZ POPULAR E 

AO APOIO À FORMAÇÃO, CRIAÇÃO, PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO CULTURAL 

NAS DIFERENTES ÁREAS – Aprovação de celebração de protocolos de colaboração com vista 

a conceder os seguintes apoios: Festas de interesse concelhio e local - € 90.100,00 (noventa mil e 

cem euros); Bandas Musicais - € 10.000,00 (dez mil euros); Grupos Folclóricos - € 15.400,00 (quinze 

mil e quatrocentos euros); Grupos de Teatro Amador - € 6.400,00 (seis mil e quatrocentos euros); 

Grupos Corais Associativos - € 5.600,00 (cinco mil e seiscentos euros); Grupos de Música 

Tradicional - € 800,00 (oitocentos euros); Academia de Música Valentim Moreira de Sá - € 2.000,00 

(dois mil euros); Escolas de Música - € 6.250,00 (seis mil duzentos e cinquenta euros). Total - € 

136.550,00 (cento e trinta e seis mil quinhentos e cinquenta euros).------------------------------------------ 

CULTURA – AGRUPAMENTO OLIVEIRA DO CASTELO – Concessão, ao Agrupamento 

de Escolas de Oliveira do Castelo, de um apoio no valor de € 1.000,00 (mil euros), destinado a 

custear as despesas com a execução dos fatos que os alunos irão vestir no cortejo histórico, que vão 
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organizar no âmbito das comemorações do 24 de Junho, através do seu Projecto “Aprender com 

Arte”. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SUBSÍDIOS AOS CLUBES DESPORTIVOS – ÉPOCA 2003/2004 – Atribuição de Subsídios 

aos Clubes Desportivos do nosso Concelho para a época 2003/2004, de acordo com a seguinte 

tipologia e montantes: A. ESCOLAS DE FORMAÇÃO - Subsídio de € 5.000 (cinco mil euros), 

por cada modalidade. B. CLASSES JOVENS - Modalidades – Andebol, basquetebol, voleibol, 

futebol de 11, futebol de salão, hóquei em patins. Subsídios: competições de âmbito local – € 375 

(trezentos e setenta e cinco euros); competições de âmbito regional – € 550 (quinhentos e cinquenta 

euros); competições de âmbito nacional – € 750 (setecentos e cinquenta euros). Excepções: nas 

modalidades de natação, ciclismo, desporto para deficientes, pesca desportiva, BTT, xadrez, ténis e 

pólo aquático, os clubes recebem um apoio de € 550 (quinhentos e cinquenta euros) por cada equipa 

em cada escalão ou 50 euros por cada atleta quando, num escalão, o número de atletas for inferior a 

nove. Atletismo - O Atletismo foi uma modalidade com grande expressão em Guimarães mas, nos 

últimos anos, tem-se registado um decréscimo no número de praticantes, e de eventos desportivos. 

Assim, pretende a Câmara Municipal de Guimarães criar vários incentivos a esta modalidade, de 

forma a que nos próximos anos surjam novos valores, que projectem Guimarães e contribuam para 

a diversificação da actividade desportiva no Concelho. A construção da Pista de Atletismo já 

constitui um importante contributo a médio prazo para relançar a modalidade nas suas mais variadas 

vertentes, pelo que se torna necessário reformular os apoios a esta modalidade, de forma a reverter a 

actual tendência. Serão criados vários incentivos para os clubes, com destaque para o reforço do 

subsídio à actividade federada que verá aumentado para o dobro o montante atribuído na época 

transacta. A formação técnica para os vários agentes envolvidos na modalidade, será também uma 

realidade durante o corrente ano. As Disciplinas Técnicas do Atletismo que actualmente não têm 

qualquer expressão no universo desportivo Vimaranense, serão uma das prioridades a ter em conta 

nos próximos anos, podendo futuramente dispor de apoios diferenciados em relação ao Cross ou à 

Estrada. Na Tabela de Taxas da Câmara Municipal, no que se refere às Instalações Desportivas, 

foram criados vários incentivos para facilitar a acesso dos atletas à Pista de Atletismo, destacando a 

criação de uma Escola de Atletismo na Pista de Atletismo, que terá à disposição um Técnico ligado à 

modalidade, devendo os clubes desportivos ou os clubes Escola formalizarem a sua inscrição na 

Tempo Livre. Assim, neste sentido, propõe-se um subsídio de 100 euros por cada jovem atleta 
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federado. C. SÉNIORES - Inatel (futebol e atletismo) e futebol feminino federado – subsídio de 

300 euros. D. FUTEBOL POPULAR - Na sequência do estabelecido nos últimos anos, mantemos 

a atribuição de um subsídio geral à Associação de Futebol Popular de Guimarães, que o utilizará 

exclusivamente no pagamento das arbitragens dos jogos. O subsídio a atribuir será no valor de 

25.000 euros, servindo para custear as arbitragens nos jogos dos campeonatos da 1ª e 2ª Divisão, 

Juniores, Taça Cidade Berço, Super Taça e troféus de final da época, conforme documento 

comprovativo da despesa enviado pela Associação de Futebol Popular de Guimarães. 

E.DESPORTOS INDIVIDUAIS - Títulos Desportivos - Os subsídios aos atletas naturais ou 

residentes no Concelho de Guimarães, com idade inferior a 25 anos, mediante prova documental de 

participação e conquista do feito, deverão ser atribuídos aos Clubes que representam, ficando 

escalonados da seguinte forma: - Título Regional – 250 euros - - Título Nacional – 500 Euros - - 

Título Internacional – 750 Euros. F.ACTIVIDADE ESPECÍFICA - No âmbito da actividade 

especifica, pretende-se apoiar a diversificação de modalidades e a afirmação dos Clubes do Concelho 

nos primeiros patamares das principais competições nacionais. Para além do futebol, o andebol, o 

voleibol, o basquetebol e a natação são, indiscutivelmente, grandes modalidades nacionais onde a 

afirmação da Cidade é importante, e onde a nossa presença representa uma mais valia desportiva 

marcante. O Desportivo Francisco de Holanda no andebol, o Basket Clube de Guimarães no 

basquetebol, o Vitória Sport Clube no voleibol e natação, a Casa do Povo de Fermentões no 

Andebol, Voleibol e Atletismo, e a Associação Recreativa e Desportiva Gémeos Castro no 

Atletismo, estão a disputar na presente época os principais Campeonatos Nacionais destas 

modalidades, e em alguns casos poderão participar nas provas europeias em representação do nosso 

País. Na concretização da política desportiva, atrás enunciada, proponho: Que a Câmara Municipal 

conceda subsídios extraordinários aos seguintes clubes: Desportivo Francisco de Holanda, Basket 

Clube de Guimarães, Vitória Sport Clube (Secção de Voleibol), Associação Recreativa e Desportiva 

Gémeos Castro, Vitória Sport Clube (Secção de Natação) e Casa do Povo de Fermentões no valor 

de 25.000 euros cada, como forma de apoio às suas participações nessas competições. GENÉRICO 

- O pagamento dos subsídios será processado após requerimento dos clubes ou atletas interessados, 

que deverão fazer prova da sua participação nas modalidades, campeonatos ou competições 

respectivos, bem como do número de atletas inscritos por cada escalão, através de declaração 

confirmativa emanada das respectivas associações ou federações. Projecções realizadas a partir dos 
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anos anteriores permitem concluir que a aprovação da presente proposta significará a atribuição de 

um montante total que rondará os 250.000 euros. -------------------------------------------------------------- 

SUBSÍDIOS – CENTRO SOCIAL DA PARÓQUIA DE POLVOREIRA – MOBILIÁRIO 

PARA SALA DE JARDIM DE INFÂNCIA – Concessão, ao Centro Social da Paróquia de 

Polvoreira, da verba de € 16.500,00 (dezasseis mil e quinhentos euros), destinada à aquisição de 

mobiliário para apetrechamento de uma sala de jardim-de-infância. ----------------------------------------- 

SUBSÍDIOS – SOCIEDADE MARTINS SARMENTO – MUSEU DA CULTURA 

CASTREJA, RECUPERAÇÃO DA CITÂNIA DE BRITEIROS E CONSTRUÇÃO DE 

UMA NOVA CASA DE ACOLHIMENTO E APOIO – Concessão, à Sociedade Martins 

Sarmento, da verba de € 25.000,00 (vinte e cinco mil euros), destinada a comparticipar os projectos 

do Museu da Cultura Castreja, recuperação da Citânia de Briteiros e construção de uma nova Casa 

de Acolhimento e Apoio.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

SUBSÍDIOS – UNAGUI – COOPERATIVA SOCIAL E CULTURAL DE GUIMARÃES, 

CRL (UNIVERSIDADE DO AUTODIDACTA E DA TERCEIRA IDADE) – SUBSÍDIO 

PARA AS ACTIVIDADES DE 2004 – Concessão de um apoio à UNAGUI no valor de € 500,00 

(quinhentos euros), destinado a custear as despesas com as realizações culturais que tencionam levar 

a cabo no presente ano, nomeadamente a Semana Aberta, a decorrer no próximo mês de Junho. -

SUBSÍDIOS – CASA DO POVO DE BRITEIROS – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO – 

Concessão, à Casa do Povo de Briteiros S. Salvador, da verba de 25.000,00 (vinte e cinco mil euros) 

destinada a comparticipar os custos com as instalações e equipamento das valências que têm em 

funcionamento, bem como para os novos projectos que têm em mãos (Creche e Centro de Dia). 

SUBSÍDIOS – ESTABELECIMENTO PRISIONAL REGIONAL DE GUIMARÃES – 

Concessão, ao Estabelecimento Prisional Regional de Guimarães, da verba de € 150,00 (cento e 

cinquenta euros) destinada à aquisição de material didáctico para as actividades lectivas ministradas 

aos reclusos, no sentido de lhes proporcionar as melhores condições para o seu enriquecimento 

pessoal, na área da educação. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

SUBSÍDIOS – ASSOCIAÇÃO DE DADORES BENÉVOLOS DE SANGUE DE 

GUIMARÃES – Concessão, à Associação de Dadores Benévolos de Sangue de Guimarães, da 

verba de € 120,00 (cento e vinte euros), destinada à aquisição de um computador usado para recolha 

de sangue. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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SUBSÍDIOS – UNIÃO DESPORTIVA DE AIRÃO – Concessão, à União Desportiva de Airão, 

da verba de € 10.000,00 (dez mil euros), para apoio às obras realizadas no seu Campo de Jogos. ------ 

SUBSÍDIOS – CLUBE RECREATIVO DE CANDOSO – Concessão, ao Clube Recreativo de 

Candoso, da verba de € 209,87 (duzentos e nove euros e oitenta e sete cêntimos), destinado ao 

pagamento de uma intervenção relacionada com o aumento do diâmetro do ramal de abastecimento 

de água do respectivo pavilhão desportivo, intervenção justificada pela instalação de um novo 

sistema de aquecimento de água, servindo os balneários, e que necessita de um maior débito, de 

forma a satisfazer o grande número de utentes, incluindo crianças, que frequentam o referido 

equipamento. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

FEDERAÇÃO DE KARATÉ E DESPORTOS DE COMBATE DE PORTUGAL – 

CAMPEONATO REGIONAL DE KARATÉ – LIGHT CONTACT - UTILIZAÇÃO DO 

PAVILHÃO AURORA CUNHA – Cedência do Pavilhão Aurora Cunha á Federação de Karaté e 

Desportos de Combate de Portugal, para a realização, no próximo dia 3 de Abril, do Campeonato 

Regional de Karaté Light Contact, no escalão júnior, Classe A e C. --------------------------

SUBSÍDIOS - MOTOR CLUBE DE GUIMARÃES - ORGANIZAÇÃO DE UMA ETAPA 

DO MUNDIAL DE ENDURO – Apoiar a organização de uma Etapa do Mundial de Enduro 

pelo Motor Clube de Guimarães, no próximo mês de Março, da seguinte forma: - Cedência de dois 

outdoors; - Oferta de prospectos turísticos e brindes para 250 pessoas; - Instalação de 5 pontos de 

electricidade no Parque do Multiusos (Padock); - Instalação de 3 pontos de água no Parque do 

Multiusos (Padock); - Cedência de 100 grades; - Cedência de 30 vasos; - Cedência e preparação de 

um terreno, anexo à Pista de Atletismo, para treinos e realização de uma “Especial Cronometrada”; - 

Pequenos arranjos nos sanitários do Comp. Desportivo de Souto Sta. Maria; - Oferta de 24 Troféus 

da Cidade; - Subsídio de € 5.000 (cinco mil euros). ------------------------------------------------------------- 

SUBSÍDIOS – IRMANDADE DE S. TORCATO – FEIRA FRANCA DOS 27 – Concessão 

de autorização para a realização, no próximo dia 27 de Fevereiro, da secular e bem conhecida Feira 

Franca dos 27. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SUBSÍDIOS – FESTAS DE NOSSA SENHORA DA BOA MORTE – FREGUESIA DE 

BRITEIROS S. SALVADOR – Concessão, à Comissão de Festas de Nossa Senhora da Boa 

Morte, freguesia de Briteiros S. Salvador, de autorização para ligação à rede de iluminação pública 
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das ornamentações das referidas Festas, a realizar entre os dias 18 e 29 de Março de 2004, com a 

colocação de 2 quadros de 3x40 amperes. ------------------------------------------------------------------------ 

SUBSÍDIOS – FESTAS DE S. JOÃO – FREGUESIA DE PONTE – Concessão, à Comissão 

de Festas de S. João, freguesia de Ponte, de autorização para ligação à rede de iluminação pública das 

ornamentações da referida Festas, a realizar entre os próximos dias 20 e 24 de Junho, com a 

colocação de 3 quadros de 3x60 amperes. ------------------------------------------------------------------------ 

SUBSÍDIOS – FESTAS EM HONRA DE S. BRÁS – FREGUESIA DE SELHO S. JORGE 

– Ratificação do despacho do Presidente da Câmara, datado de 19 de Janeiro de 2004, que autorizou 

a ligação à rede de iluminação pública das ornamentações para a Festa em Honra de S. Brás, 

freguesia de Selho S. Jorge, entre os próximos dias 7 e 8 de Fevereiro de 2004, com a colocação de 2 

contadores de 3x60 amperes. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


