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EDITAL DA REUNIÃO DE 12 DE JANEIRO DE 2006 

 

CÂMARA – Aprovação da acta da reunião ordinária da Câmara Municipal, realizada em 29 de 

Dezembro de 2005. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VOTO DE PESAR PELO FALECIMENTO DE HELENA SÁ E COSTA – Aprovação de 

um voto de pesar pelo falecimento de Helena Sá e Costa, virtuosa pianista e pedagoga que marcou a 

música portuguesa do século XX e que dirigiu os Encontros da Primavera, de 1989 a 2000, tendo, 

deste modo, ficado ligada de forma indelével ao sucesso desta iniciativa da Associação Cultural 

Convívio e, por essa via, à vida cultural vimaranense, endereçando à família, amigos e colaboradores 

mais próximos as mais sentidas condolências. ------------------------------------------------------------------- 

CÂMARA – SUSPENSÃO DE MANDATO – PEDIDO DO VEREADOR CARLOS 

MANUEL AMARAL VASCONCELOS – Aprovação da suspensão do mandato de Carlos 

Manuel Amaral Vasconcelos como Vereador desta Câmara Municipal, com efeitos a partir de 12 de 

Janeiro de 2006 e por um período de 45 dias. -------------------------------------------------------------------- 

PATRIMÓNIO – AQUISIÇÃO DE TERRENO DESTINADO À CONSTRUÇÃO DA 

ESCOLA EB 2,3 DE ABAÇÃO – PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES – Aprovar efectuar o 

pagamento em prestações da verba de €571.560,50 (quinhentos e setenta e um mil quinhentos e 

sessenta euros e cinquenta cêntimos) respeitante à aquisição do terreno sito no Lugar da Vessadinha, 

da freguesia de Abação, destinado à construção da EB 2,3 de Abação, de acordo com o seguinte 

plano de pagamentos: A 1.ª prestação, no valor de €111.560,50 (cento e onze mil quinhentos e 

sessenta euros e cinquenta cêntimos), será paga no próximo dia 20 de Janeiro, data da celebração da 

competente escritura; As restantes prestações, no valor de €115.000,00 (cento e quinze mil euros) 

cada, serão pagas nos 4 meses subsequentes, até ao dia 20 de cada mês. ------------------------------------ 

EDUCAÇÃO – ESCOLAS – PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE VERBA PARA GESTÃO 

– EB1 E JARDIM-DE-INFÂNCIA DE UCHA DE BAIXO – S. FAUSTINO – Concessão, à 

Junta de Freguesia de S. Faustino, de uma verba mensal no valor de €300,00 (trezentos euros), 

destinada a custear as despesas com a contratação de pessoal para o refeitório da EB1 e Jardim-de-

infância de Ucha de Baixo. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

COOPERATIVAS – PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO A ESTABELECER COM A 

TEMPO LIVRE – CENTRO COMUNITÁRIO DE DESPORTO E TEMPOS LIVRES, 
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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 Tempo Livre tendo 

por objecto a regulamentação da transferência, para aquela Cooperativa, do direito de uso e 

exploração dos equipamentos desportivos designados no aludido protocolo, bem como o 

desenvolvimento de actividades sócio-económicas e de formação, de interesse público, no concelho 

de Guimarães, nas áreas do desporto, do lazer e da ocupação de tempos livres. Para financiamento 

dos encargos resultantes da aplicação do presente Protocolo de Colaboração, a Câmara atribui à 

Tempo Livre um subsídio de €480,000,00 (quatrocentos e oitenta mil euros), a pagar em 

duodécimos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

COOPERATIVAS - COOPERATIVAS OFICINA E TEMPO LIVRE – AQUISIÇÃO DE 

DESFIBRILADORES – Concessão, à Cooperativa Tempo Livre, de um subsídio no montante de 

€8.560,00 (oito mil, quinhentos e sessenta euros), para aquisição de quatro desfibriladores a instalar 

no Multiusos de Guimarães, no Complexo de Piscinas, na Pista de Atletismo e no Pavilhão de 

Creixomil. Mais foi deliberado conceder à Cooperativa A Oficina, um subsídio no montante de 

€2.140,00 (dois mil, cento e quarenta euros), para aquisição de um desfibrilador a instalar no Centro 

Cultural Vila Flor. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

TRÂNSITO – ALTERAÇÃO DE TRÂNSITO NA RUA DE S. JOSÉ – FREGUESIA DE 

PRAZINS SANTO TIRSO – Aprovar submeter à aprovação da Assembleia Municipal uma 

alteração de trânsito na Rua de S. José, freguesia de Prazins Santo Tirso. ---------------------------------- 

TRÂNSITO – RECTIFICAÇÃO DA ALTERAÇÃO DE TRÂNSITO NA TRAVESSA 

NOSSA SENHORA DOS PERIGOS – FREGUESIA DE SELHO S. JORGE – Aprovar 

submeter à aprovação da Assembleia Municipal uma rectificação do texto da alteração de trânsito na 

Travessa Nossa Senhora dos Perigos, freguesia de Selho S. Jorge, aprovada em reunião de Câmara 

de 28 de Outubro de 2005 e sancionada pela Assembleia Municipal em sua sessão de 28 de 

Novembro de 2005, pelo que a postura no arruamento deverá obedecer à seguinte prescrição: 

Travessa Nossa Senhora dos Perigos – Sentido único Norte – Sul, no troço compreendido entre a 

Rua Central e o arruamento sem nome, executada no âmbito do alvará de licenciamento 337/02. No 

troço remanescente possui os dois sentidos, perdendo prioridade no entroncamento com a Rua 

Nossa  Senhora  dos  Perigos.  Tem prioridade sobre o arruamento confinante, executada no âmbito 
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do alvará de licenciamento 337/02. -------------------------------------------------------------------------------- 

TRANSPORTES – COOPERATIVA TEMPO LIVRE – FÉRIAS DESPORTIVAS NATAL 

2005 – CEDÊNCIA DE AUTOCARRO – Ratificação do despacho do Vice - Presidente da 

Câmara, datado de 22 de Dezembro de 2005, que cedeu um autocarro à Cooperativa Tempo Livre 

nos passados dias 19, 20 e 22 de Dezembro, durante a realização do Projecto “Férias Desportivas – 

Natal 2005”, no Pavilhão Multiusos. ------------------------------------------------------------------------------- 

TOPONÍMIA – FREGUESIA DE FERMENTÕES – Aprovação de proposta de toponímia 

para a freguesia de Fermentões, que mereceu aprovação por parte da respectiva Assembleia de 

Freguesia. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SUBSÍDIOS - ASSOCIAÇÃO ACADÉMICA DA UNIVERSIDADE DO MINHO – 

UTILIZAÇÃO DO PAVILHÃO MULTIUSOS PARA A REALIZAÇÃO DA RECEPÇÃO 

AOS NOVOS ALUNOS – Concessão, à Associação Académica da Universidade do Minho, de um 

subsídio no valor de €6.195,00 (seis mil cento e noventa e cinco euros), correspondente às taxas de 

utilização do Multiusos de Guimarães, aquando da realização de um conjunto de iniciativas que 

visaram prestar o melhor acolhimento aos cerca de dois mil novos alunos que passaram a frequentar 

a Universidade do Minho, iniciativas essas que decorreram nos passados dias 26 e 27 de Outubro. --- 

SUBSÍDIOS – CASA DO POVO DE BRITEIROS S. SALVADOR – CONSTRUÇÃO DE 

CRECHE – Aprovação que do apoio de €25.000,00 (vinte e cinco mil euros) atribuído à Casa do 

Povo de Briteiros S. Salvador em reunião de 10 de Novembro de 2005, destinado a comparticipar a 

construção de uma creche com capacidade para 35 crianças, €10.000,00 (dez mil euros) possa ser 

destinado ao pagamento do projecto e os restantes €15.000,00 (quinze mil euros) às obras de 

construção da referida creche. -------------------------------------------------------------------------------------- 

SUBSÍDIOS – CASA DO POVO DE CREIXOMIL – AQUISIÇÃO DE VIATURA – 

Concessão, à Casa do Povo de Creixomil, de um apoio no valor de €2.500,00 (dois mil e quinhentos 

euros), destinado a custear as despesas com a aquisição de uma carrinha de nove lugares, destinada 

ao transporte dos alunos que frequentam o CATL. ------------------------------------------------------------- 

SUBSÍDIOS – MUSEU DE ALBERTO SAMPAIO – VISITAS GUIADAS AO CENTRO 

HISTÓRICO – Cedência de transporte a cinco técnicos (Museu Alberto Sampaio e de uma Escola 

de Guimarães) no próximo dia 8 de Fevereiro, a fim de participarem na primeira reunião de 

preparação das visitas guiadas ao Centro Histórico de Guimarães e às gravuras rupestres de Foz Côa. 
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SUBSÍDIOS - CLUBE DE PESCA DESPORTIVA DAS TAIPAS – Concessão, ao Clube de 

Pesca Desportiva das Caldas das Taipas, de um apoio de €500,00 (quinhentos euros), destinado a 

comparticipar na aquisição de equipamento desportivo necessário à prossecução das suas 

actividades. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SUBSÍDIOS – ASSOCIAÇÃO CULTURAL CARNAVALESCA DE NESPEREIRA – 

Concessão, à Associação Cultural Carnavalesca de Nespereira, de um apoio no valor de €750,00 

(setecentos e cinquenta euros), destinado a custear as despesas com a Festa de Carnaval na freguesia 

de Nespereira. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SUBSÍDIOS – ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA DO CARNAVAL DE 

PONTA DO CAMPO – PEVIDÉM – Concessão, à Associação Cultural e Recreativa do Carnaval 

de Ponta do Campo, Pevidém, de um apoio no valor de €750,00 (setecentos e cinquenta euros), 

destinado a custear as despesas com o desfile carnavalesco e a queima do “boneco”. -------------------- 

SUBSÍDIOS – ARCOV – ASSOCIAÇÃO RECREATIVA, CULTURAL E DESPORTIVA 

DE COVAS – Ratificação do despacho do Presidente da Câmara, datado de 6 de Janeiro de 2006, 

que cedeu à ARCOV – Associação Recreativa, Cultural e Desportiva de Covas - o antigo edifício da 

CP para a comemoração do aniversário daquela Associação no próximo dia 13 de Janeiro. ------------ 

SUBSÍDIOS - RÁDIO UNIVERSITÁRIA DO MINHO – APOIO PARA EMISSÃO DE 

PROGRAMA A PARTIR DO LARGO DA OLIVEIRA – Ratificação do despacho do 

Presidente da Câmara, datado de 28 de Dezembro de 2005, que autorizou o pagamento, à PT 

Comunicações, de uma factura de €251,45 (duzentos e cinquenta e um euros e quarenta e cinco 

cêntimos), relativa à instalação de uma linha “RDIS” no Largo da Oliveira, necessária à emissão de 

um programa da Rádio Universitária do Minho dedicado a Guimarães, a partir do Largo da Oliveira.  

SUBSÍDIOS – FESTAS DE SÃO SEBASTIÃO – FREGUESIA DE FERMENTÕES – 

Concessão, à Comunidade Paroquial de Fermentões, de autorização para ligação à rede de 

iluminação pública das ornamentações das Festas de São Sebastião, a realizar entre os próximos dias 

18 e 22 de Janeiro de 2006. Mais foi deliberado a cedência de um palco entre os dias 16 e 22 do 

referido mês. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SUBSÍDIOS – FESTA DE S. BRÁS – FREGUESIA DE FIGUEIREDO – Concessão de 

autorização para ligação à rede de iluminação pública das ornamentações da Festa de S. Brás, a 

realizar  nos  próximos  dias 4 e 5 de Fevereiro, com a colocação de dois quadros para a potência de 
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3x60 amperes. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


