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EDITAL DA REUNIÃO DE 10 DE FEVEREIRO DE 2005 

 

CÂMARA – Aprovação da acta da reunião ordinária da Câmara Municipal, realizada em 10 de 

Fevereiro de 2005. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

OBRAS PÚBLICAS – BENEFICIAÇÃO DA ESTRADA NACIONAL 309 – RECURSO 

HIERÁRQUICO – Indeferir o recurso apresentado pelo concorrente n.º 7 “M. Couto Alves, S.A.” 

da deliberação da comissão que admitiu a concurso a proposta do concorrente n.º 1 “PAVIA – 

PAVIMENTOS E VIAS, S.A.” ------------------------------------------------------------------------------------  

CONCURSO PÚBLICO INTERNACIONAL N.º 3/2004 – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA – REPARTIÇÃO DE ENCARGOS – Aprovar a 

repartição de encargos do Serviço de Segurança e Vigilância, da seguinte forma: Ano de 2005: 

€327.490,00 (trezentos e vinte e sete mil quatrocentos e noventa euros) + IVA (19%) = €389.713,10 

(trezentos e oitenta e nove mil setecentos e treze euros e dez cêntimos); Ano de 2006: €392.988,00 

(trezentos e noventa e dois mil novecentos e oitenta e oito cêntimos) + IVA (19%) = €467.655,72 

(quatrocentos e sessenta e sete mil seiscentos e cinquenta e cinco euros e setenta e dois cêntimos); 

Ano de 2007: €65.498,00 (sessenta e cinco mil quatrocentos e noventa e oito euros) + IVA (19%) = 

€77.942,62 (setenta e sete mil novecentos e quarenta e dois euros e sessenta e dois cêntimos). -------- 

CONCURSO PÚBLICO INTERNACIONAL N.º 3/2004 – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA – ADJUDICAÇÃO E APROVAÇÃO DA MINUTA DO 

CONTRATO – Adjudicar o Serviço de Segurança e Vigilância à concorrente “2045 Empresa de 

Segurança, S.A.”, pelo valor de €785.976,00 (setecentos e oitenta e cinco mil novecentos e setenta e 

seis euros + IVA à taxa legal em vigor, bem como aprovar a minuta do contrato. ------------------------ 

CONCURSO PÚBLICO INTERNACIONAL N.º 3/2004 – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA – APROVAÇÃO DO PRAZO DE INÍCIO E TERMO 

DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Aprovação de que o período do fornecimento de Serviços 

de Segurança e Vigilância se considere de Março de 2005 a Fevereiro de 2007. --------------------------- 

OBRAS PÚBLICAS – NOVO MERCADO MUNICIPAL – REPARTIÇÃO DE 

ENCARGOS – Aprovar a repartição de encargos da obra em epígrafe, da seguinte forma: Ano de 

2005 - €1.904.761,90 (um milhão novecentos e quatro mil setecentos e sessenta e um euros e 

noventa cêntimos) + IVA = €2.000.000,00 (dois milhões de euros); Ano de 2006 - €3.526.221,13 
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(três milhões quinhentos e vinte e seis mil duzentos e vinte e um euros e treze cêntimos) + IVA = 

€3.702.532,19 (três milhões setecentos e dois mil quinhentos e trinta e dois euros e dezanove 

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

OBRAS PÚBLICAS – NOVO MERCADO MUNICIPAL – ADJUDICAÇÃO E 

APROVAÇÃO DA MINUTA DO CONTRATO – Adjudicar a empreitada em epígrafe à 

concorrente “Casimiro Ribeiro & Filhos, Lda”, pelo valor de €5.430.983,03 (cinco milhões 

quatrocentos e trinta mil novecentos e oitenta e três euros e três cêntimos) + IVA, sendo o prazo de 

execução de 450 dias. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PATRIMÓNIO – AQUISIÇÃO DE UMA PARCELA DE TERRENO COM A ÁREA DE 

44,42 M2 PARA A OBRA “NOVA VIA ENVOLVENTE AO PARQUE DO MOINHO DO 

BURACO” – FREGUESIA DE SELHO S. JORGE – Ratificação do despacho do Presidente da 

Câmara, datado de 25 de Janeiro de 2005, que concordou com uma informação da Secção de 

Património relativa à aquisição, a Joaquina Correia de Abreu, de uma parcela de terreno com a área 

de 44,42 m2, situada no Lugar de Agouro, freguesia de Selho S. Jorge, de forma a permitir a 

concretização da Avenida envolvente ao Parque do Moinho do Buraco, pelo valor de €1.250,00 (mil 

duzentos e cinquenta euros), que já inclui a indemnização por benfeitorias existentes no referido 

terreno. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

PATRIMÓNIO - AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA ALARGAMENTO DO 

CEMITÉRIO PAROQUIAL DE URGEZES – Aquisição, a Alfredo da Silva e mulher, Maria do 

Rosário Monteiro, residentes na Rua Comendador Manuel Pereira Bastos, de uma parcela de terreno 

com a área de 571,50 m2, a desanexar do prédio descrito na Conservatória do Registo Predial de 

Guimarães, sob o n.º 01.354/Urgezes e do artigo matricial urbano 1.533, destinada à ampliação do 

Cemitério de Urgezes, pelo valor de € 5.107,40 (cinco mil cento e sete euros e quarenta cêntimos). -- 

TRÂNSITO – EB 2,3 DE FERMENTÕES – CEDÊNCIA DE AUTOCARRO NO DIA 2 

DE FEVEREIRO – Ratificação do despacho do Presidente da Câmara, datado de 17 de Janeiro de 

2005,  que  concordou  com  a  cedência  de  um  autocarro,  no  passado  dia  2 de Fevereiro, para o 

transporte dos alunos da EB 2,3 de Fermentões ao Guimarães Shopping. --------------------------------- 

TRÂNSITO – ASSOCIAÇÃO DE REFORMADOS DE GUIMARÃES – CEDÊNCIA DE 

AUTOCARRO PARA O DIA 3 DE FEVEREIRO – Ratificação do despacho do Presidente da 

Câmara, datado de 1 de Fevereiro de 2005, que concordou com a cedência de um autocarro, no 
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passado dia 3 de Fevereiro, para o transporte dos utentes da Associação de Reformados de 

Guimarães à Escola EB 2,3 de Briteiros. -------------------------------------------------------------------------- 

TRÂNSITO – ASSOCIAÇÃO DE APOIO AOS DEFICIENTES VISUAIS DO DISTRITO 

DE BRAGA - CEDÊNCIA DE VIATURA PARA O DIA 4 DE FEVEREIRO – Ratificação 

do despacho do Presidente da Câmara, datado de 4 de Fevereiro de 2005, que concordou com a 

cedência de uma viatura para efectuar o transporte do jovem José Alberto Dias Ribeiro do Porto 

para Guimarães, onde reside, no passado dia 4 de Fevereiro. ------------------------------------------------- 

TRÂNSITO – COOPERATIVA FRATERNA – PROJECTO ESPAÇOS DE VIDA – 

Ratificação do despacho do Vice-Presidente da Câmara, datado de 3 de Fevereiro de 2005, que 

concordou com a cedência de um autocarro, nos dias 9 de Fevereiro, 22, 23 e 24 de Março, 21, 27, 

28 e 29 de Dezembro, para o transporte de jovens dos Bairros de Gondar e Atouguia, no âmbito do 

Projecto “Espaços de Vida.” ---------------------------------------------------------------------------------------- 

SUBSÍDIOS – SUBSÍDIOS AOS CLUBES DESPORTIVOS – ÉPOCA 2004/2005 – 

Atribuição de subsídios aos Clubes Desportivos do nosso concelho para a época 2004/2005, de 

acordo com a seguinte tipologia e montantes: A. ESCOLAS DE FORMAÇÃO – Juniores, 

Juvenis, Iniciados e Infantis – Subsídio de €5.000,00 (cinco mil euros) por cada modalidade. B. 

CLASSES JOVENS – Juniores, Juvenis, iniciados e Infantis – Modalidades – Andebol, 

basquetebol, voleibol, futebol de 11, futebol de salão, hóquei em patins. Subsídios: competições de 

âmbito local ou distrital - €375,00 (trezentos e setenta e cinco euros); competições de âmbito 

regional (distritos limítrofes) - €550,00 (quinhentos e cinquenta euros); competições de âmbito 

nacional - €750,00 (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 €550,00 (quinhentos e cinquenta euros) por cada equipa em cada escalão ou 

€50,00 (cinquenta euros) por cada atleta quando, num determinado 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 havido um decréscimo no número de praticantes, e mesmo no de 

eventos desportivos. Assim, pretende a Câmara Municipal de Guimarães criara vários incentivos a 

esta modalidade, para que nos próximos anos apareçam novos valores, de forma sustentada e 

continuada. A construção da Pista de Atletismo servirá, a longo prazo, para relançar a modalidade 

nas suas mais variadas vertentes, pelo que se torna necessário reformular os apoios a esta 
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modalidade, de forma a inverter o estado actual do seu desenvolvimento. Serão criados vários 

incentivos para os clubes, com destaque para o reforço do subsídio à actividade federada, será 

aumentado para o dobro. As Disciplinas Técnicas do Atletismo – lançamento do disco e dardo, salto 

em comprimento e altura, etc. – que actualmente não tem qualquer expressão no universo 

desportivo Vimaranense, serão uma das prioridades a ter em conta nos próximos anos, podendo 

futuramente ter apoios diferenciados em relação ao Cross ou à Estrada. Neste sentido, propõe-se 

um Subsídio de €100,00 (cem euros) por cada jovem atleta federado. C. SÉNIORES – Inatel 

(futebol e atletismo) e futebol feminino federado – subsídio de €300,00 (trezentos euros). D. 

FUTEBOL POPULAR – Na sequência do estabelecido nos últimos nãos, mantemos a atribuição 

de um subsídio geral à Associação de Futebol Popular de Guimarães, que o utilizará no pagamento 

das arbitragens dos jogos. O subsídio a atribuir será no valor de €25.000,00 (vinte e cinco mil euros), 

servindo para custear as arbitragens nos jogos dos campeonatos da 1.ª e 2.ª Divisão, Juniores, Taça 

Cidade Berço, Super Taça e Troféus de final da época, conforme documento comprovativo da 

despesa a enviar pela A.F.P.G. E. DESPORTOS INDIVIDUAIS – 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 - €250,00 (duzentos e cinquenta euros); 

Título Nacional - €500,00 (quinhentos euros); Título Internacional - €750,00 (setecentos e cinquenta 

euros). F. ACTIVIDADE ESPECÍFICA – No âmbito da actividade específica, pretende-se 

manter a diversificação de modalidades e apoiar a afirmação dos Clubes 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 sócio-desportiva de relevo. O 

Desportivo Francisco de Holanda no andebol, o Vitória Sport Clube no voleibol, basquetebol, pólo 

aquático e natação, a Casa do Povo de Fermentões no andebol, voleibol e atletismo e o Clube de 

Ténis de Guimarães na promoção do ténis, 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 clube: 

Desportivo Francisco de Holanda, Vitória Sport Clube (Secção de Voleibol), Casa do Povo de 
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Fermentões, Vitória Sport Clube (Secção de Natação) no valor de €25.000,00 (vinte e cinco mil 

euros) cada e ainda ao Clube de Ténis de Guimarães e Vitória Sport Clube (Secção de Pólo 

Aquático) com €10.000,00 (dez mil euros) cada, como forma de apoio às suas participações nessas 

competições. O processamento dos subsídios será concretizado 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. Estima-se, com base 

nos subsídios atribuídos em anos anteriores, que o montante para este ano ronde os €299.000,00 

(duzentos e noventa e nove mil euros). --------------------------------------------------------------------------- 

SUBSÍDIOS – IRMANDADE DE NOSSA SENHORA DA LAPINHA - FREGUESIA DE 

CALVOS - REFORMULAÇÃO DO LARGO DA SENHORA DA LAPINHA – Concessão, à 

Irmandade de Nossa Senhora da Lapinha, de um apoio no valor de €20.000,00 (vinte mil euros), 

destinado a custear as despesas com a reformulação do Largo da Senhora da Lapinha. ------------------ 

SUBSÍDIOS – ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS COMUNIDADES 

LOCAIS – BENEFICIAÇÃO DO ESPAÇO ENVOLVENTE DA CASA DO POVO DE S. 

TORCATO – Concessão, à Associação para o Desenvolvimento das Comunidades Locais, de um 

apoio no valor de €7.500,00 (sete mil e quinhentos euros), destinado à beneficiação do espaço 

envolvente da Casa do Povo de S. Torcato. ---------------------------------------------------------------------- 

SUBSÍDIOS – CORO ACADÉMICO DA UNIVERSIDADE DO MINHO – VII 

ENCONTRO DE COROS UNIVERSITÁRIOS – Concessão, ao Coro Académico da 

Universidade do Minho, do seguinte apoio para a realização, em Guimarães, de um concerto 

inserido no VII Encontro de Coros Universitários, a decorrer entre os próximos dias 22 e 25 de 

Abril: Subsídio no valor de €500,00; Disponibilização do piano; Alojamento de estudantes na 

Pousada da Juventude de Guimarães, se disponível. ------------------------------------------------------------ 

SUBSÍDIOS – ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E CULTURAL DE AIRÃO SANTA MARIA 

– Concessão, à Associação Recreativa e Cultural de Airão Santa Maria, de um subsídio de €500,00 

(quinhentos euros), destinado a custear as despesas com a gravação de uma maqueta para divulgação 

do seu trabalho musical. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

SUBSÍDIOS – DESPORTIVO FRANCISCO DE HOLANDA – TAÇA PRESIDENTE DA 

REPÚBLICA – Ratificação do despacho do Presidente da Câmara, datado de 21 de Janeiro de 



 
 

 
 

 
 

 
 

Fich: EDITAL C N.º 3 - de 10 de Fevereiro de 2005.doc   _____________ 

Lg. Cónego José Maria Gomes 
4810 – 242 Guimarães 
Portugal 

Departamento de Administração Geral 
 
 

tel.: 351 + 253 + 51 51 23 / 33 
fax: 351 + 253 + 51 51 34 
e-mail: camaraguimaraes@mail.telepac.pt 

Fls. 6 

2005, que concedeu ao Desportivo Francisco de Holanda um apoio no valor de €500,00 (quinhentos 

euros), destinado a custear as despesas com a deslocação da Equipa Sénior a Lagoa entre os 

passados dias 21 e 23 de Janeiro, para disputar a Final Concentrada da Taça Presidente da República. 

SUBSÍDIOS – CASA DO POVO DE FERMENTÕES – TAÇA PRESIDENTE DA 

REPÚBLICA – Ratificação do despacho do Presidente da Câmara, datado de 21 de Janeiro de 

2005, que concedeu à Casa do Povo de Fermentões um apoio no valor de €500,00 (quinhentos 

euros), destinado a custear as despesas com a deslocação da Equipa Sénior a Lagoa entre os 

passados dias 21 e 23 de Janeiro, para disputar a Final Concentrada da Taça Presidente da República. 

SUBSÍDIOS – RÁDIO ZONAS – NOZES & VOZES – PROGRAMA EM PORTUGUÊS – 

GENEVE – SUIÇA - VISITA À CIDADE DE GUIMARÃES – Concessão do seguinte apoio à 

Rádio Zonas – Nozes & Vozes - Programa em Português, para a organização, entre os próximos 

dias 4 e 8 de Maio, de uma visita à Cidade de Guimarães para crianças residentes em Geneve e filhos 

de pais portugueses, muitos deles vimaranenses: estadia na Pousada da Juventude, visita guiada à 

Cidade. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

SUBSÍDIOS – CLUBE RECREATIVO DE CANDOSO S. MARTINHO - FESTA DE 

CARNAVAL 2005 – Ratificação do despacho do Presidente da Câmara, datado de 26 de Janeiro de 

2005, que autorizou a ligação à rede de iluminação pública das ornamentações da Festa de Carnaval, 

a realizar pelo Clube Recreativo de Candoso S. Martinho nos dias 7 e 8 de Fevereiro, com a 

colocação de 1 quadro eléctrico de 60 amperes. ----------------------------------------------------------------- 

SUBSÍDIOS – AGRUPAMENTO 108 – FREGUESIA DE FERMENTÕES – “JOGRAL 

DA PÁSCOA” – Concessão, ao Agrupamento 108, freguesia de Fermentões, do seguinte apoio 

para a realização, no próximo dia 26 de Março, do “Jogral da Páscoa”: aparelhagem sonora, palco 

para colocação da aparelhagem, luzes e grades de vedação. --------------------------------------------------- 

SUBSÍDIOS – FESTAS EM HONRA DE SANTA APOLÓNIA – FREGUESIA DE 

SILVARES – Concessão, à Comissão de Festas em Honra de Santa Apolónia, freguesia de Silvares, 

de  2  troféus  destinados  ao  Concurso  Pecuário  de  Gado Bovino, a realizar no próximo dia 28 de 

Março, no âmbito das Festas em hora de Santa Apolónia. ----------------------------------------------------- 

SUBSÍDIOS – FESTAS EM HONRA DE SANTA APOLÓNIA – FREGUESIA DE 

SILVARES – Concessão, à Comissão de Festas em Honra de Santa Apolónia, de autorização para 

ligação  à rede de iluminação pública das ornamentações das referidas festas, a realizar nos próximos 
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dias 27 e 28 de Março, com a colocação de 2 contadores, sendo um de 3x80 e o outro de 3x60. ------ 

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

Ratificação do despacho do Presidente da Câmara, datado de 20 de Janeiro de 2005, que autorizou a 

ligação à rede de iluminação pública das ornamentações da Festa de S. Brás, a realizar na freguesia de 

Selho S. Jorge entre os dias 5 e 6 de Fevereiro, com a colocação de 2 contadores de 3x60 amperes. -- 

SUBSÍDIOS – FESTA DO CORPO DE DEUS – FREGUESIA DE SOUTO SANTA 

MARIA – Concessão, à Comissão de Festas do Corpo de Deus, freguesia de Souto Santa Maria, do 

seguinte apoio para a realização das referidas festas: cedência de autocarro para transporte da 

Fanfarra, das 13h30 às 18h30, no próximo dia 26 de Maio de 2004; ligação à rede de iluminação 

pública de 1 contador de 60 amperes por fase, entre os próximos dias 12 e 29 de Maio. ---------------- 

SUBSÍDIOS – FESTAS DE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO – FREGUESIA DE 

SOUTO SANTA MARIA – Concessão, à Comissão de Festas de Nossa Senhora do Rosário, 

freguesia de Souto Santa Maria, do seguinte apoio para a realização das referidas festas, entre os 

próximos dias 12 e 14 de Agosto: cedência de um palco com cobertura; cedência de um autocarro 

para transporte da Fanfarra das 13h30 às 19h00, no próximo dia 14 de Agosto; autorização para 

ligação à rede de iluminação pública das ornamentações da referida festas entre os próximos dias 4 e 

16 de Agosto, com a colocação de 3 contadores de 60 amperes por fase. ---------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


