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EDITAL DA REUNIÃO DE 7 DE ABRIL DE 2005 

 

CÂMARA – Aprovação da acta da reunião ordinária da Câmara Municipal, realizada em 24 de 

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

JUNTAS DE FREGUESIA – FREGUESIA DE POLVOREIRA – RECREIO COBERTO 

DA ESCOLA EB1 DA VALINHA – Delegação, na Junta de Freguesia de Polvoreira, da execução 

da obra “Recreio coberto da Escola EB1 da Valinha”, pelo valor de €30.832,00 (trinta mil oitocentos 

e trinta e dois euros) + IVA, de acordo com orçamento dos serviços do Departamento de Obras 

Municipais, sendo o prazo de execução de 60 dias. ------------------------------------------------------------- 

PATRIMÓNIO CULTURAL – IMÓVEL DE VALOR CONCELHIO - 

COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS NA “CASA DAS 

RÓTULAS” – Aprovar uma comparticipação financeira no valor de €5.533,50, correspondente a 

20% do orçamento apresentado para a realização das obras ordenadas pelo despacho datado de 25 

de Novembro de 2003 no prédio denominado “Casa das Rótulas”, sito no Largo João Mota Prego, 

freguesia de Oliveira do Castelo. ----------------------------------------------------------------------------------- 

EDUCAÇÃO – ESCOLAS – TRANSFERÊNCIA PARA A JUNTA DE FREGUESIA DE 

SANDE S. CLEMENTE DESTINADA AO PAGAMENTO DO TELEFONE DO 

JARDIM DE INFÂNCIA DE ASSENTO – SANDE S. CLEMENTE – Aprovar a 

transferência para a Junta de Freguesia de Sande S. Clemente do montante de €472,92 para 

pagamento da dívida pendente relativa à linha telefónica do Jardim-de-infância de Assento, Sande S. 

Clemente. Mais foi deliberado solicitar à Junta de Freguesia de Sande S. Clemente a suspensão do 

telefone, enquanto a Autarquia requisitará para o Jardim-de-infância uma nova linha, a ser integrada 

no Protocolo “Contrato Escolas”. --------------------------------------------------------------------------------- 

CULTURA – APOIO À ACTIVIDADE EDITORIAL – Aprovar a proposta da Comissão 

Consultiva prevista no Regulamento para Apoio à Actividade Editorial, adquirindo trinta exemplares 

do livro “Margens e Confluências”, ao preço unitário de € 10,00 (dez euros), o que perfaz um total 

de € 300,00 (trezentos euros), cinquenta exemplares do livro “Memórias do Comboio de 

Guimarães”, ao preço unitário de €15,00 (quinze euros), o que perfaz um total de €750,00 

(setecentos e cinquenta euros), bem como trinta exemplares do livro “Correntes e Marés”, ao preço 

unitário de €10,00 (dez euros) o que perfaz um total de €300,00 (trezentos euros). ----------------------- 
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CULTURA – PRÉMIO DE HISTÓRIA CONTEMPORÂNEA DA UNIVERSIDADE DO 

MINHO – EDIÇÃO DE 2005 – Apoiar a 14.ª Edição do Prémio de História Contemporânea da 

Universidade do Minho, atribuindo a verba de €1.000,00 (mil euros). --------------------------------------- 

ZONA DE TURISMO DE GUIMARÃES – FEIRA DO COMER 2005 – Concessão do 

seguinte apoio para a realização, de 3 a 12 de Junho, da “Feira do Comer”: 1 – Apoio do 

Departamento de Obras Municipais – execução e colocação dos negativos para a vedação do 

recinto e de alguns suportes para lonas publicitárias; execução de alguns estrados novos para as 

cozinhas e reparação de alguns materiais; transporte das cozinhas para o recinto; apoio no que se 

refere à colocação de baixadas eléctricas; montagem eléctrica das cozinhas; apoio logístico que inclui 

recursos humanos, designadamente trabalho extraordinário para electricistas, carpinteiros, 

serralheiros, pessoal para limpeza e apoio na montagem, desmontagem e transporte de cozinhas. 2 – 

Apoio do Departamento de Serviços Urbanos e Ambiente – limpeza do recinto, recolha de lixo, 

colocação de baldes e contentores, assim como de grades para vedação, vasos e placas de 

sinalização; 3 – Apoio logístico da Divisão de Cultura e Desporto que inclui recursos humanos, 

designadamente trabalho extraordinário para a montagem do palco e apoio da montagem das 

cozinhas; reportagem fotográfica do evento, montagem de equipamentos de som e iluminação para 

os espectáculos e operação dos mesmos durante o evento; 4 – Apoio da Vimágua no que se refere 

à ligação à rede de abastecimento de água e à construção de uma base para módulos sanitários no 

recinto; 5 – Apoio da Polícia Municipal para o parque de estacionamento e apoio na vigilância do 

recinto; 6 – colaboração dos funcionários do Turismo, designadamente com horas extraordinárias 

para apoio na organização, na divulgação e assistência técnica na montagem e desmontagem e no 

decorrer do evento. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

TRÂNSITO – CASFIG, EM – CEDÊNCIA DE AUTOCARRO – Ratificação do despacho do 

Presidente da Câmara, datado de 29 de Março de 2005, que deferiu o pedido apresentado pela 

CASFIG, EM, relativo à cedência de um autocarro no dia 26 de Março para efectuar o transporte 

dos jovens inscritos na acção “Saber para Associar”, para uma prova de atletismo a realizar em 

Gondar. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SUBSÍDIOS – GRUPO CORAL DE PONTE – DESLOCAÇÃO AO ESTORIL – Concessão, 

ao Grupo Coral de Ponte, de um subsídio no valor de €302,12 (trezentos e dois euros e doze 

cêntimos), destinado a custear as despesas com a deslocação ao Estoril para um Encontro de Coros, 
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no período compreendido entre 23 e 25 de Abril. --------------------------------------------------------------- 

SUBSÍDIOS – ASSOCIAÇÃO FÓRUM BRITEIROS SANTO ESTEVÃO – JORNAL DO 

FÓRUM – Concessão, à Associação Fórum Briteiros Santo Estêvão, de um apoio no valor de 

€250,00 (duzentos e cinquenta euros), destinado a custear as despesas com a segunda edição do 

Jornal do Fórum, realizado pelos alunos que se encontram no Prolongamento de Horário. ------------ 

SUBSÍDIOS – ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS COMUNIDADES 

LOCAIS – XII GRANDE PRÉMIO DE ATLETISMO DE CERZEDO – Concessão, à 

Associação para o Desenvolvimento das Comunidades Locais, de três troféus para os primeiros 

classificados do XII Grande Prémio de Atletismo de Cerzedo que se irá realizar no próximo dia 1 de 

Maio. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SUBSÍDIOS – FESTAS DA VILA DE PONTE – Concessão, à Comissão de Festas da Vila de 

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

festas, a realizar entre os próximos dias 5 e 8 de Maio, com a colocação de 4 contadores de 60 

amperes. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 21 e 22 de Maio, com a colocação de 1 contador trifásico de 60 

amperes. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SUBSÍDIOS – FESTIVIDADES EM HONRA DE NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS 

– FREGUESIA DE BARCO – Ratificação do despacho do Presidente da Câmara, datado de 31 de 

Março de 2005, que autorizou a ligação à rede de iluminação pública de um contador de 41,4 Kva 

para a iluminação da Torre da Igreja aquando das Festas de Nossa Senhora dos Remédios da 

freguesia de Barco, entre os dias 1 e 11 de Abril de 2005. ----------------------------------------------------- 

SUBSÍDIOS – FESTAS DE NOSSA SENHORA DA LUZ – FREGUESIA DE 

CREIXOMIL – Ratificação do despacho do Presidente da Câmara, datado de 29 de Março de 

2005, que deferiu o pedido da Comissão de Festas de Nossa Senhora da Luz para ligação à rede de 

iluminação pública de mais um quadro eléctrico de 3x80 amperes, bem como para a ligação de todos 

os contadores entre os dias 31 de Março e 3 de Abril de 2005. ----------------------------------------------- 

SUBSÍDIOS  –  FESTAS  EM  HONRA  DO PADROEIRO – FREGUESIA DE SELHO S. 
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LOURENÇO – Concessão, à Comissão de Festas em Honra do Padroeiro, freguesia de Selho S. 

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

festas, a realizar entre os próximos dias 11 e 14 de Agosto, com a colocação de um contador para 

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

SUBSÍDIOS – FESTIVIDADES EM HONRA DE NOSSA SENHORA DA BOA MORTE 

– FREGUESIA DE AROSA – Concessão de autorização para ligação à rede de iluminação pública 

das ornamentações das Festividades em Honra de Nossa Senhora da Boa Morte, freguesia de Arosa, 

a realizar entre os próximos dias 18 e 21 de Agosto, com a colocação de 2 contadores para 41,4 Kva. 

CONTA DE GESTÃO RELATIVA A 2003 – Aprovação de que o resultado líquido do exercício 

do ano de 2003, no valor de €13.145.398,55 (treze milhões, cento e quarenta e cinco mil trezentos e 

noventa e oito euros e cinquenta e cinco cêntimos), tenha a seguinte aplicação: Reservas Legais - 

€657.269,93 (seiscentos e cinquenta e sete mil duzentos e sessenta e nove euros e noventa e três 

cêntimos); Resultados Transitados - €12.488.128,62 (doze milhões, quatrocentos e oitenta e oito mil 

cento e vinte e oito euros e sessenta e dois cêntimos). --------------------------------------------------------- 

CÂMARA MUNICIPAL - RELATÓRIO E CONTAS DO MUNICÍPIO DE GUIMARÃES 

RESPEITANTE AO ANO DE 2004 – Aprovar submeter à apreciação da Assembleia Municipal 

o Relatório e Contas do Município de Guimarães respeitante ao Ano de 2004. --------------------------- 

ZONA DE TURISMO DE GUIMARÃES - RELATÓRIO E CONTAS DA ZONA DE 

TURISMO DE GUIMARÃES RESPEITANTE AO ANO DE 2004 - Aprovar submeter à 

apreciação da Assembleia Municipal o Relatório e Contas da Zona de Turismo de Guimarães 

respeitante ao Ano de 2004. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO EM LIQUIDAÇÃO - 

RELATÓRIO E CONTAS DOS SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E 

SANEAMENTO DE GUIMARÃES EM LIQUIDAÇÃO RESPEITANTE AO ANO DE 

2004 – Aprovar submeter à apreciação da Assembleia Municipal o Relatório e Contas dos Serviços 

Municipalizados de Água e Saneamento em Liquidação respeitante ao ano de 2004. --------------------- 

 

 

 

 


