
 
 

 
 

 
 

 
 

Fich: EDITAL F N.º 6 - de 24 de Março 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. 1 

EDITAL 

ANTÓNIO MAGALHÃES, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

GUIMARÃES, FAZ SABER, em cumprimento do disposto no art.º 91º da Lei nº 169/99, de 18 

de Setembro, alterada e republicada pela Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro, que a Câmara Municipal, 

em sua reunião realizada em 24 de Março de 2005, cuja acta foi aprovada em minuta na mesma 

reunião, tomou a seguinte deliberação: ---------------------------------------------------------------------------- 

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

Março de 2005. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

JUNTAS DE FREGUESIA – FREGUESIA DE POLVOREIRA – ALTERAÇÃO AO 

PROTOCOLO CELEBRADO NO PASSADO DIA 27 DE JANEIRO DE 2005 – Aprovação 

de uma alteração ao Protocolo de Delegação de Competências celebrado em 27 de Janeiro de 2005 

entre esta Câmara Municipal e a Junta de Freguesia de Polvoreira, de acordo com a deliberação de 

Câmara da mesma data, uma vez que a referida Junta de Freguesia solicita que parte da verba 

(€20.000,00) seja aplicada na Pavimentação da Travessa do Formigoso, Rua das Cerdeirinhas, Rua da 

Valinha, Viela da Igreja e Largo do Agueiro, já que na conclusão do Parque Cultural e Desportivo 

Pedro Miguel Fernandes da Silva não irá gastar a totalidade da verba atribuída por deliberação de 

Câmara de 27 de Janeiro de 2005. Assim, a Cláusula Primeira do Primeiro Aditamento ao Protocolo 

de Delegação de Competências celebrado em 27 de Janeiro de 2005 entre a Câmara Municipal e a 

Junta de Freguesia de Polvoreira passará a ter a seguinte redacção: “O presente Protocolo tem por 

objecto a delegação de competências na Junta de Freguesia de Polvoreira para a execução das 

seguintes obras: Construção do Parque Cultural e Desportivo Pedro Miguel Fernandes da Silva, 3.ª 

Fase; Pavimentação da Travessa do Formigoso, Rua das Cerdeirinhas, Rua da Valinha, Viela da 

Igreja e Largo do Agueiro”. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

JUNTAS DE FREGUESIA – FREGUESIA DE MOREIRA DE CÓNEGOS – VEDAÇÃO 

DO RECREIO E COLOCAÇÃO DE GRADES NAS JANELAS DO RÉS-DO-CHÃO DA 

EB1 DO OUTEIRINHO – Delegação, na Junta de Freguesia de Moreira de Cónegos, da 

execução da obra de vedação do recreio e colocação de grades nas janelas do rés-do-chão da EB1 do 

Outeirinho, pelo valor de €820,00 (oitocentos e vinte euros) + IVA, sendo o prazo de execução da 

obra de trinta dias. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

JUNTAS  DE  FREGUESIA  –  FREGUESIA  DE  LORDELO   –   DESVIO  DE  ÁGUAS 
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PLUVIAIS JUNTO DA EB1 DE SAMAR – Delegação, na Junta de Freguesia de Lordelo, da 

execução da obra de “Desvio de Águas Pluviais junto da EB1 de Samar”, pelo valor de €6.410,25 

(seis mil quatrocentos e dez euros e vinte e cinco cêntimos) + IVA, sendo o prazo de execução da 

obra de 30 dias. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

JUNTAS DE FREGUESIA – FREGUESIA DE LORDELO – CONSTRUÇÃO DE UMA 

PONTE METÁLICA – Aprovar o pagamento, à Junta de Freguesia de Lordelo, da verba atribuída 

em reunião de Câmara de 20 de Setembro de 2001 (2.400.00$00), destinada à execução da obra da 

Ponte Metálica sobre o Rio Vizela, bem como aprovar um reforço daquela verba, no valor de 

€5.574,29 (cinco mil quinhentos e setenta e quatro euros e vinte e nove cêntimos), para suportar os 

custos decorrentes da diferença de valores entre o orçamento inicial e o novo orçamento, uma vez 

que a Junta de Freguesia de Lordelo só agora obteve o acordo dos proprietários dos terrenos onde a 

ponte se irá apoiar. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PATRIMÓNIO – INDEMNIZAÇÃO POR SINISTRO OCORRIDO NA RUA DA 

LIBERDADE – FREGUESIA DE CREIXOMIL – Aprovação do pagamento da verba de 

€121,50 (cento e vinte e um euros e cinquenta cêntimos) a Cristiana Manuela Guimarães de Freitas, 

residente na Travessa da Bouça do Pinheiro, n.º 12 – 2.º Dt.º, da freguesia de Creixomil, por danos 

causados na sua viatura de matrícula 39–86–CF, em consequência de um acidente de viação, no 

passado dia 2 de Julho, devido à existência de paralelos soltos na via provocaram, entre outros danos 

de natureza mecânica, o rebentamento de um pneu da referida viatura. ------------------------------------ 

PESSOAL – PROCESSOS DISCIPLINARES N.º 2/2003 E N.º 2-A/2003 – Aprovação do 

Relatório Final respeitante aos Processos Disciplinares N.º 2/2003 e N.º 2-A/2003 instaurado ao 

funcionário José Manuel Marques Oliveira, com a categoria profissional de Cantoneiro de Limpeza, 

aplicando-lhe a pena disciplinar de Demissão. ------------------------------------------------------------------- 

ZONA DE TURISMO DE GUIMARÃES – TRANSFERÊNCIAS DA CÂMARA 

MUNICIPAL PARA A ZONA DE TURISMO DE GUIMARÃES – Aprovação das 

transferências do ano 2005 para a Zona de Turismo de Guimarães, previstas no Plano de 

Actividades e Orçamento da Câmara Municipal de Guimarães, no valor de €331.600,00 (trezentos e 

trinta e um mil e seiscentos euros), de acordo com o seguinte cronograma financeiro: 24 de Janeiro 

de 2005 – €20.000,00 (vinte mil euros); 18 de Fevereiro de 2005 – €20.000,00 (vinte mil euros); 

Março de 2005 – €60.00,00 (sessenta mil euros); Abril de 2005 – €60.000,00 (sessenta mil euros); 
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Maio de 2005 – €20.000,00 (vinte mil euros); Junho de 2005 – €20.000,00 (vinte mil euros); Julho de 

2005 – €20.000,00 (vinte mil euros); Agosto de 2005 – €20.000,00 (vinte mil euros); Setembro de 

2005 – €20.000,00 (vinte mil euros); Outubro de 2005 – €20.000,00 (vinte mil euros); Novembro de 

2005 – €20.000,00 (vinte mil euros); Dezembro de 2005 – €31.600,00 (trinta e um mil e seiscentos 

euros).” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ZONA DE TURISMO DE GUIMARÃES – CONGRESSO DOS GASTRÓNOMOS DO 

MINHO – Concessão, à Confraria dos Gastrónomos do Minho, do seguinte apoio para a 

realização, entre os próximos dias 21 a 24 de Abril, do seu Congresso anual em Guimarães: Cedência 

de pessoal dos Serviços de Turismo para apoio na organização do evento, secretariado e outros; 

Apoio dos serviços de Turismo na organização de uma pequena mostra de produtos vimaranenses 

ligados à área da restauração e outros; Apoio dos Serviços de Turismo na organização e 

acompanhamento de um dia de visita ao concelho; Cedência de apoio do Departamento de Acção 

Social e Cultural para transporte de material para o local de realização do evento na Pousada de 

Santa Marinha, incluindo um camião e os funcionários necessários para apoio no transporte, 

montagem e desmontagem no local e ainda para preparação do Salão Nobre do Paço dos Duques de 

Bragança para a recepção na Câmara Municipal de Guimarães no dia 23 de Abril; Oferta de Missa 

Solene na Igreja da Senhora da Oliveira para o último dia do Congresso; Cedência de apoio do 

Departamento de Acção Social e Cultural no que se refere a instalação de equipamento de som na 

Pousada de Santa Marinha assim como apoio de um técnico; Apoio na aquisição de pastas com o 

logótipo da Confraria e da Câmara Municipal para distribuição aos participantes, onde será incluído 

material promocional de Guimarães, além do material próprio do Congresso; Recepção da Câmara 

Municipal no dia 23 de Abril no Paço dos Duques de Bragança aos participantes, incluindo o 

Presidente da Junta Autónoma da Galiza; Oferta do jantar solene de encerramento do evento aos 

participantes e Presidente da Junta Autónoma da Galiza; Apoio na cedência de duas viaturas de nove 

lugares com motorista para apoio aos jornalistas e convidados, durante os dias da realização do 

evento; Atribuição de um subsídio para suportar as despesas de aluguer de um autocarro para 

serviço no concelho para permitir o transporte dos participantes entre os hotéis e os diferentes 

locais de realização do evento, para os locais das refeições, assim como para uma visita ao concelho 

durante os três dias do evento com um custo de €210,00 (duzentos e dez euros) dia. -------------------- 

EDUCAÇÃO  –  PEDIDO DE CONCESSÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR EM TÁXI – 
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Ratificação do despacho do Presidente da Câmara, datado de 24 de Fevereiro de 2005, que concedeu 

transporte escolar em táxi aos alunos José Cristiano Ferreira da Silva e José Luciano Ferreira da 

Silva, pelo facto das suas casas se encontrarem isoladas pelas obras de construção da auto-estrada, 

implicando à Autarquia um custo mensal previsível no valor de €176,00 (cento e setenta e seis 

euros). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

EDUCAÇÃO – ALTERAÇÃO DE PASSE ESCOLAR – Aprovação de uma alteração de passe 

escolar em carreira pública para a aluna Edina Horta dos Santos, matriculada no 5.º ano de 

escolaridade da EB 2,3 de Caldas das Taipas, que, pelas razões constantes do processo, se encontra a 

residir em Braga. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

TRÂNSITO – ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DOS PROFESSORES – 

CEDÊNCIA DE AUTOCARRO – Cedência, à Associação de Solidariedade Social dos 

Professores, de um autocarro, no próximo dia 9 de Abril, para o transporte dos antigos orfeonistas 

da Universidade do Porto, do Porto para Guimarães e regresso. --------------------------------------------- 

TRÂNSITO – CLUBE DA ESCOLA SECUNDÁRIA DE FRANCISCO DE HOLANDA – 

CEDÊNCIA DE TRANSPORTE – Ratificação do despacho do Presidente da Câmara, datado de 

17 de Março de 2005, que deferiu o pedido apresentado pela Escola Secundária Francisco de 

Holanda, para cedência de um autocarro, nos dias 19 e 26 do corrente mês de Março, para 

transporte da comitiva do Clube da Escola Secundária Francisco de Holanda de Guimarães para o 

aeroporto de Lisboa e vice-versa, aquando da participação do Clube no XV Torneio de Minis e 

Iniciados da Associação de Voleibol da Madeira. ---------------------------------------------------------------- 

SUBSÍDIOS – JUNTAS DE FREGUESIA DE ABAÇÃO, OLEIROS E RONFE – 

CONSTRUÇÃO E BENEFICIAÇÃO DE SEDES DE JUNTA – Concessão, às Juntas de 

Freguesia de Abação e Oleiros, de uma verba no valor de €10.000,00 (dez mil euros), destinada a 

custear as despesas com as obras de construção das respectivas Sedes de Junta, bem como à Junta de 

Freguesia de Ronfe de verba de igual valor, destinada a custear as despesas com as obras de 

beneficiação da Sede da Junta. -------------------------------------------------------------------------------------- 

SUBSÍDIOS – ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE 

GUIMARÃES – CONCESSÃO DE SEPULTURA NO CEMITÉRIO MUNICIPAL DA 

ATOUGUIA – Concessão, à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Guimarães, 

do Coval n.º 19, Canteiro n.º 37, do Cemitério Municipal da Atouguia, onde se encontra sepultado o 
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Sub-Chefe André Manuel Ferreira --------------------------------------------------------------------------------- 

SUBSÍDIOS – LAR DE SANTO ANTÓNIO – Concessão, ao Lar de Santo António, de um 

apoio no valor de €20.000,00 (vinte mil euros), destinado a custear a realização de obras e aquisição 

de equipamento que permitam melhorar a qualidade do serviço prestado à comunidade. --------------- 

SUBSÍDIOS – FÁBRICA DA IGREJA DO DIVINO SALVADOR DE DONIM – Concessão, 

à Fábrica da Igreja do Divino Salvador de Donim, de um subsídio de €35.000,00 (trinta e cinco mil 

euros), destinado a comparticipar nas despesas necessárias à conclusão dos edifícios de apoio às 

valências sociais do Centro Social de Donim, bem como nos investimentos entretanto realizados nas 

restantes valências, designadamente na Casa Mortuária. ------------------------------------------------------- 

SUBSÍDIOS – CASA DO POVO DE BRITEIROS – CONSTRUÇÃO DE CRECHE – 

ALVARÁ DE LICENÇA DE CONSTRUÇÃO – Concessão, à Casa do Povo de Briteiros, de um 

apoio no valor de €5.150,18 (cinco mil cento e cinquenta euros e dezoito cêntimos), destinado ao 

levantamento do Alvará de Construção de uma Creche para 35 crianças. ---------------------------------- 

SUBSÍDIOS – ESCOLA SECUNDÁRIA 3.º CICLO MARTINS SARMENTO – Atribuição 

do Prémio “Câmara Municipal de Guimarães”, no valor de €150,00 (cento e cinquenta euros), 

destinado a premiar o melhor aluno do ano lectivo 2003/2004 no Curso Tecnológico de Animação 

Social da Escola Secundária 3.º Ciclo Martins Sarmento. ------------------------------------------------------ 

SUBSÍDIOS – ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS COMUNIDADES 

LOCAIS – XI EDIÇÃO DA FEIRA DA TERRA – Concessão, à Associação para o 

Desenvolvimento das Comunidades Locais, de um apoio no valor de €10.000,00 (dez mil euros), 

destinado a custear as despesas com a realização, de 7 a 10 de Julho de 2005, da XI Edição da Feira 

da Terra. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SUBSÍDIOS – VITÓRIA SPORT CLUBE – TORNEIO DE FUTEBOL – Concessão, ao 

Vitória Sport Clube, de um apoio no valor de €500,00 (quinhentos euros), destinado a custear as 

despesas com a realização, no próximo dia 30 de Março, do I Torneio de Futebol Infantil do Vale 

do Ave. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

SUBSÍDIOS – ASSOCIAÇÃO SOLIDARIEDADE SOCIAL DOS MORADORES DA 

EMBOLADOURA – GRANDE PRÉMIO DE ATLETISMO DE GONDAR/PEVIDÉM – 

Concessão, à Associação Solidariedade Social dos Moradores da Emboladoura, freguesia de Gondar, 

de  um  apoio  no valor de €250,00 (duzentos e cinquenta euros), destinado à realização, no próximo 
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dia 26 de Março, do Grande Prémio de Atletismo de Gondar/Pevidém. ----------------------------------- 

SUBSÍDIOS – CLUBE DE CAÇADORES DAS TAIPAS – Concessão, ao Clube de Caçadores 

das Taipas, de um apoio no valor de €1.000,00 (mil euros), destinado a custear as despesas com a 

participação na fase final do Nacional de Juniores em Futebol, que se realizará nos Açores. ----------- 

SUBSÍDIOS – CLUBE DESPORTIVO DA CERCIGUI – Concessão, ao Clube Desportivo da 

CERCIGUI, de um apoio no valor de €2.000,00 (dois mil euros), destinado a custear as despesas 

com a participação nas actividades em que estão inseridos. --------------------------------------------------- 

SUBSÍDIOS – ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA DE RONFE – CEDÊNCIA 

DO PAVILHÃO AURORA CUNHA – JORNADA DO CAMPEONATO REGIONAL DE 

KARATÉ JU-JITSU – Cedência, à Associação Cultural e Recreativa de Ronfe, do Pavilhão Aurora 

Cunha para a realização, no próximo dia 2 de Abril, de uma Jornada do Campeonato Regional de 

Karaté Ju-Jitsu. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SUBSÍDIOS – ILUMINAÇÕES ORNAMENTAIS EM EVENTOS PROMOVIDOS 

PELAS FREGUESIAS – Aprovar subsidiar as iluminações ornamentais adoptando os critérios a 

seguir descritos: Eventos/festas organizados em freguesias – até 3 contadores para 41,4 Kva/cada, 

mediante justificação, durante o período máximo de cinco dias; Eventos/festas organizados em 

Vilas – até 6 contadores para 41,4 Kva/cada, mediante justificação, durante o período máximo de 

seis dias. Mais foi deliberado que as iluminações poderão estar ligadas, excepcionalmente, nas 

festividades natalícias, do dia 15 de Dezembro do ano em curso até ao dia 6 de Janeiro do ano 

seguinte. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SUBSÍDIOS – FESTAS EM HONRA DE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO – 

FREGUESIA DE S. TORCATO – Concessão, à Comissão de Festas em Honra de Nossa 

Senhora do Rosário, freguesia de S. Torcato, de autorização para ligação à rede de iluminação 

pública das ornamentações das referidas festas, a realizar no próximo dia 7 de Maio de 2005, com a 

colocação de 1 contador com a potência de 40.4. --------------------------------------------------------------- 

SUBSÍDIOS – FESTA DO SANTÍSSIMO SACRAMENTO – FREGUESIA DE S. 

TORCATO – Concessão, à Comissão de Festas do Santíssimo Sacramento, freguesia de S. Torcato, 

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

realizar no próximo dia 28 de Maio, com a colocação de 1 contador com a potência de 40.4. ---------- 

SUBSÍDIOS – FESTAS DE S. COSME – FREGUESIA DE ATÃES – Concessão, à Comissão 
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de Festas de S. Cosme, freguesia de S. Cosme, de autorização para ligação à rede de iluminação 

pública das ornamentações das Festas de S. Cosme, a realizar entre os próximos dias 29 e 31 de 

Julho de 2005, com a colocação de 1 contador com a potência de 41,4. ------------------------------------ 

SUBSÍDIOS – FESTAS DA SENHORA DA LUZ – FREGUESIA DE BRITEIROS SANTA 

LEOCÁDIA – Concessão, à Comissão de Festas da Senhora da Luz, freguesia de Briteiros Santa 

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

festas, a realizar entre os próximos dias 1 e 3 de Abril, com a colocação de 1 contador com a 

potência de 20,7 Kva. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SUBSÍDIOS – COMISSÃO DE CULTO DA CAPELA DE SANTO ANTÓNIO 

D’ARCELA – FESTAS DE SANTO ANTÓNIO – Concessão, à Comissão de Culto da Capela 

de Santo António d’Arcela de autorização para ligação à rede de iluminação pública das 

ornamentações das Festas em Honra de Santo António, a realizar entre os próximos dias 10 e 14 de 

Junho, com a colocação de 2 contadores, sendo um de 41,4 Kva e outro de 21,4 Kva. ------------------ 

SUBSÍDIOS – FESTAS DE S. CRISTÓVÃO – FREGUESIA DE SELHO S. CRISTÓVÃO 

– Concessão de autorização para ligação à rede de iluminação pública das ornamentações das Festas 

de S. Cristóvão, a realizar na freguesia de Selho S. Cristóvão entre os próximos dias 20 e 22 de Maio, 

com a instalação de 3 contadores para 41,4 Kva/cada. --------------------------------------------------------- 

SUBSÍDIOS – FESTIVIDADES EM HONRA DE NOSSA SENHORA DO BOM 

DESPACHO – FREGUESIA DE GOMINHÃES – Ratificação do despacho do Presidente da 

Câmara, datado de 14 de Março de 2005, que concedeu autorização para ligação à rede de 

iluminação pública das ornamentações das Festividades em Honra de Nossa Senhora do Bom 

Despacho, a realizar entre os próximos dias 27 de Março e 3 de Abril de 2005, na freguesia de 

Gominhães, com a colocação de 2 contadores de 41,4 Kva/cada. ------------------------------------------- 

SUBSÍDIOS – PROVA DE MOTOCLISMO – FREGUESIA DE RENDUFE – Concessão 

de autorização para colocação de uma baixada eléctrica com um contador de 40 amperes (trifásico), 

destinado à realização, no próximo dia 31 de Março, de uma Prova de Motociclismo na freguesia de 

Rendufe. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SUBSÍDIOS – AGRUPAMENTO 428 – CORPO NACIONAL DE ESCUTAS – 

FREGUESIA DE ABAÇÃO – Concessão, ao Agrupamento 428 do Corpo Nacional de Escutas, 

freguesia  de  Abação  S.  Tomé,  de  autorização   para   ligação  à  rede  de  iluminação  pública  do 
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acampamento  comemorativo  do  30.º  aniversário, a realizar no monte confinante com a Rua Corte 

Real, entre os próximos dias 10 e 12 de Junho. ------------------------------------------------------------------ 

SUBSÍDIOS – GRUPO FOLCLÓRICO DE POLVOREIRA – 12.º FESTIVAL DE 

FOLCLORE – Concessão, ao Grupo Folclórico de Polvoreira, de autorização para ligação à rede 

de iluminação pública das ornamentações do 12.º Festival de Folclore, a realizar entre os próximos 

dias 2 e 4 de Setembro, com a colocação de 1 contador de 30 amperes trifásico. ------------------------- 

SUBSÍDIOS – CAPELINHA DO NOSSO SENHOR DA AGONIA – LUGAR DO 

PICOTO – FREGUESIA DE S. PAIO – Concessão de autorização para ligação à rede de 

iluminação pública de uma lâmpada de 60 W a instalar na Capelinha do Nosso Senhor da Agonia. --- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


