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EDITAL DA REUNIÃO DE 21 DE ABRIL DE 2005
CÂMARA – Aprovação da acta da reunião ordinária da Câmara Municipal, realizada em 7 de Abril
de 2005. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PERDA DO DIREITO DE OCUPAÇÃO DAS LOJAS N.ºS 15 E 16 DO MERCADO
MUNICIPAL DE GUIMARÃES – Declarar a perda do direito de ocupação das lojas n.ºs 15 e 16
do Mercado Municipal de Guimarães, que se encontra adjudicado à empresa Figueiredo e Filhos,
Lda., nos termos do parágrafo único do art.º 14.º do Regulamento do Mercado de Guimarães,
considerando que se encontram em dívida três meses de taxas pela ocupação das duas lojas e que a
empresa fechou as portas do seu estabelecimento correndo termos no 1.º Juízo Cível do Tribunal
Judicial de Guimarães um processo de Falência com o n.º 1887/04.3TBGMR. Mais foi deliberado
notificar o liquidatário da falência da deliberação tomada para que proceda à entrega das chaves das
lojas, no prazo máximo de 2 dias, sob pena de se proceder à sua ocupação, por parte desta autarquia,
através da mudança das respectivas fechaduras. ----------------------------------------------------------------JUNTAS DE FREGUESIA – FREGUESIA DE AIRÃO SANTA MARIA – EXECUÇÃO
DE MURO DE SUPORTE NA RUA DAS BOUCINHAS – Delegação, na Junta de Freguesia
de Airão Santa Maria, da execução de um muro de suporte na Rua das Boucinhas, pelo valor de
€12.103,00 (doze mil cento e três euros), de acordo com orçamento elaborado pelos serviços do
Departamento de Obras Municipais. -----------------------------------------------------------------------------JUNTAS DE FREGUESIA – FREGUESIA DE BRITEIROS S. SALVADOR –
ALTERAÇÃO

AO

PROTOCOLO

DE

DELEGAÇÃO

DE

COMPETÊNCIAS

CELEBRADO EM 27 DE JANEIRO DE 2005 – Aprovação de uma alteração ao Protocolo de
Delegação de Competências celebrado no passado dia 27 de Janeiro de 2005 entre a Câmara
Municipal de Guimarães e a Junta de Freguesia de Briteiros S. Salvador, de acordo com a deliberação
de Câmara da mesma data, pelo que a cláusula primeira do primeiro aditamento ao Protocolo de
Delegação de Competências celebrado em 27 de Janeiro de 2005 passará a ter a seguinte redacção:
“O presente protocolo tem por objecto a delegação de competências na Junta de Freguesia de
Briteiros S. Salvador para a execução das seguintes obras: Pavimentação em calceta e
encaminhamento das águas pluviais da Rua das Picas e do Largo de S. Pedro; Pavimentação em
betuminoso da Rua do Picoto e Arranjo do muro de suporte da Travessa da Bouça”. ------------------Fich: EDITAL H N.º 8 - de 21 de Abril de 2005.doc
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PATRIMÓNIO – REPERFILAMENTO DA ESTRADA DE EIRAS – PARCELA N.º 5 –
Aprovar a aquisição a José Alberto Mendes Oliveira, residente na Praceta Cristóvão Colombo, 114,
freguesia de Creixomil, de uma parcela de terreno com a área de 1.170 m2, pelo valor de €23.634,00
(vinte e três mil seiscentos e trinta e quatro euros), necessária à obra de reperfilamento da Estrada de
Eiras. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PATRIMÓNIO – VIA DE ACESSO À FEIRA DE S. TORCATO – Requerer ao membro do
Governo competente a declaração de utilidade pública e autorização de posse administrativa, para
efeitos de expropriação de uma parcela de terreno com a área de 615 m2, propriedade de Júlio
Fernandes Ribeiro Martins, residente na Rua Padre Arieira, 532, freguesia de S. Torcato, destinada à
execução dos acessos à Feira de S. Torcato, parcela essa situada no Lugar do Mosteiro, da referida
freguesia, sendo os encargos previsto com esta expropriação de €35.762,37 (trinta e cinco mil
setecentos e sessenta e dois euros e trinta e sete cêntimos). --------------------------------------------------BIBLIOTECA MUNICIPAL RAÚL BRANDÃO - PAGAMENTO DE SERVIÇOS
PRESTADOS PELA BIBLIOTECA – Aprovar uma informação da Chefe de Divisão de
Biblioteca e Documentação relativa à emissão de guias de receita dos serviços de venda de disquetes,
CD ROM’s, 2.ª via de Cartão de Leitor e Cartas de Condução Europeia em Informática, da seguinte
forma: Biblioteca Municipal Raul Brandão – a) Emissão de um recibo numerado
sequencialmente e impresso tipograficamente, por cada venda efectuada; b) Emissão de guia de
receita no dia útil imediatamente ao de cobrança, na totalidade dos recibos de cada serviço.
Bibliotecas anexas de Pevidém, Taipas e Posto de Leitura de Ronfe: a) Emissão de um recibo
numerado sequencialmente e impresso tipograficamente, por cada venda efectuada; b) Emissão de
guia de receita na totalidade dos recibos de cada serviço, semanalmente. ----------------------------------PROTOCOLOS

-

PROTOCOLOS

A

CELEBRAR

COM

A

ASSOCIAÇÃO

HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE GUIMARÃES E A
ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE CALDAS DAS
TAIPAS – Celebração de Protocolos de Colaboração com as Associações Humanitárias dos
Bombeiros Voluntários de Guimarães e de Caldas das Taipas tendo como objectivo principal
estabelecer o regime de comparticipação financeira da Câmara Municipal para apoiar as despesas
correntes das duas Associações Humanitárias, no valor de €100.000,00 (cem mil euros) anuais, a
atribuir às duas Associações da seguinte forma: a) 40% do valor total a conceder de forma igual pelas
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duas Associações, o que perfaz a quantia de €20.000,00 (vinte mil euros) para cada uma; b) 60% do
valor total a ser concedido em proporção ao número de habitantes servidos por cada corporação, o
que significa a atribuição de um valor de €47.250,00 (quarenta e sete mil duzentos e cinquenta euros)
à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Guimarães e de €12.750,00 (doze mil
setecentos e cinquenta euros) à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Caldas das
Taipas. Mais foi deliberado revogar as deliberações de Câmara datadas de 19 de Abril de 1985 e de 5
de Julho de 2001 relativas à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Guimarães, e de
19 de Abril de 1991 e 9 de Novembro de 2000, relativas à Associação Humanitária dos Bombeiros
Voluntários de Caldas das Taipas. ---------------------------------------------------------------------------------EXPLORAÇÃO DO APROVEITAMENTO DE ÁGUAS MINERAIS – CONTRATO A
CELEBRAR COM A DIRECÇÃO GERAL DE GEOLOGIA E ENERGIA – Aprovação da
minuta de contrato a celebrar com a Direcção Geral de Geologia e Energia para a concessão de
exploração da água mineral natural denominada CALDAS DAS TAIPAS, sita na freguesia de
Caldelas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------EDUCAÇÃO – ESCOLAS – PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE VERBA PARA GESTÃO
– REFEITÓRIO DA EB1 DE NESPEREIRA – Atribuição, à Associação de Pais e Alunos da
EB 1 de Nespereira, para o ano civil de 2005 (Abril a Junho e Setembro a Dezembro), de uma verba
mensal no valor de €500,00 (quinhentos euros), destinada a custear as despesas com a gestão do
refeitório escolar. -----------------------------------------------------------------------------------------------------EDUCAÇÃO – INTERCÂMBIO ESCOLAR - EB 2,3 DE PEVIDÉM – Concessão, à EB 2,3
de Pevidém, do seguinte apoio destinado à realização de uma visita ao Colexio de Educación Infantil
e Primária “Lope de Veja”, cidade de Vigo, no âmbito de um programa de intercâmbio escolar do
Eixo Atlântico, aprovado pela União Europeia: Subsídio no valor de €400,00 (quatrocentos euros)
para aluguer de um autocarro; Uma Cantarinha dos Namorados para ofertar à Escola parceira;
Litogravuras e Livro sobre Guimarães para ofertar à Escola parceira e à candidatura de Vigo; 30
“Kits” de material promocional de Guimarães para ofertar aos alunos e professores de Vigo. --------EDUCAÇÃO - ESCOLAS – AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DO VALE DE
S. TORCATO – OLIMPÍADAS DO PATRIMÓNIO – Concessão, ao Agrupamento Vertical de
Escolas do Vale de S. Torcato, de um apoio no valor de €500,00 (quinhentos euros), destinado a
custear as despesas com a deslocação dos alunos membros do Clube do Património da EB 2,3 de S.
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Torcato a Vila Viçosa, para participarem na 2.ª Fase das Olimpíadas do Património, nos dias 19 e 20
de Abril. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------CULTURA – APOIO CONCEDIDO ÀS XII JORNADAS DE INFORMÁTICA DE
GESTÃO – Aprovar que a verba atribuída em reunião de 24 de Fevereiro de 2005 ao
Departamento de Sistemas de Informação da Universidade do Minho, destinada a custear as
despesas com a realização das XII Jornadas de Informática de Gestão, seja transferida, por questões
de funcionalidade, para a Associação Académica da Universidade do Minho. ----------------------------CULTURA - MOVIMENTO ASSOCIATIVO - COMEMORAÇÕES DO DIA 25 DE
ABRIL – Concessão do seguinte apoio às comemorações do 25 de Abril por Movimento
Associativo: - empréstimo de 6 cadeiras, 10 mesas, 5 expositores; divulgação das actividades no
material promocional a editar pela Autarquia (programa das comemorações); serviço de som, no dia
25 de Abril, a partir das 14h00; atribuição de um subsidio ao CICP - Centro Infantil e Cultura
Popular, no valor de €250,00 (duzentos e cinquenta euros), para aquisição de vário material para
pintura e brindes. -----------------------------------------------------------------------------------------------------CULTURA - COMEMORAÇÕES DO DIA 25 DE ABRIL – Aprovação da proposta relativa ao
programa e orçamento previsional das Comemorações dos 30 Anos do 25 de Abril, no valor de €
16.500,00 (dezasseis mil e quinhentos euros). -------------------------------------------------------------------TRANSPORTES – COOPERATIVA FRATERNA – Ratificação do despacho do VicePresidente da Câmara, datado de 7 de Abril de 2005, que disponibilizou à Cooperativa Fraterna,
durante o mês de Março, viaturas da Câmara para distribuição de alimentos a famílias carenciadas. -TRANSPORTES – AGRUPAMENTO 566 DO CORPO NACIONAL DE ESCUTAS DE
CREIXOMIL – CEDÊNCIA DE AUTOCARRO – Cedência, ao Agrupamento 566 do Corpo
Nacional de Escutas de Creixomil, de um autocarro para o transporte dos seus elementos, nos
próximos dias 5 e 8 de Maio, de Guimarães para o aeroporto do Porto (ida e volta), aquando da
visita a Londres, terra natal do Grande Fundador, Lorde Baden Powell. ----------------------------------TOPONÍMIA – FREGUESIA DE RENDUFE – Aprovação de proposta de toponímia para a
freguesia de Rendufe, que mereceu aprovação por parte da respectiva Assembleia de Freguesia. -----BANDEIRAS – AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE GIL VICENTE – BANDEIRA
NACIONAL – Concessão, ao Agrupamento de Escolas de Gil Vicente, de uma bandeira nacional. SUBSÍDIOS – UCCLA – UNIÃO DAS CIDADES CAPITAIS LUSO-AFRO-AMÉRICO-
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ASIÁTICAS – ESCOLA PRIMÁRIA, CRECHE E JARDIM INFANTIL NA CIDADE DE
S. TOMÉ – Concessão, à UCCLA – União das Cidades Capitais Luso-Afro-Américo-Asiáticas, de
um apoio no valor de €5.000,00 (cinco mil euros), destinado à aquisição de equipamento para uma
Escola do Ensino Básico, Creche e Jardim Infantil, na cidade de S. Tomé. -------------------------------SUBSÍDIOS – ASSOCIAÇÃO DE APOIO À CRIANÇA – FEIRA DE VELHARIAS –
Ratificação do despacho do Presidente da Câmara, datado de 6 de Abril de 2005, que cedeu à
Associação de Apoio à Criança mesas para a realização, no passado dia 9, de uma Feira de Velharias,
bem como autorização para realização de horas extraordinárias por parte dos funcionários que
apoiaram/colaboraram no evento. --------------------------------------------------------------------------------SUBSÍDIOS – AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE GIL VICENTE – MATERIAL
DESPORTIVO PARA OS ALUNOS DA EB 2,3 DE GIL VICENTE – Concessão, ao
Agrupamento de Escolas de Gil Vicente, de um apoio no valor de €129,00 (cento e vinte e nove
euros), destinado a custear as despesas com a aquisição de equipamento para os alunos da EB 2,3
Gil Vicente – Urgezes, apurados para disputar os Campeonatos Nacionais de Desporto Escolar em
Futsal, nos próximos dias 22, 23 e 24 de Abril, em S. João da Madeira. -----------------------------------SUBSÍDIOS – VITÓRIA SPORT CLUBE/DEPARTAMENTO DE FORMAÇÃO –
AQUISIÇÃO DE VIATURAS – Concessão, ao Vitória Sport Clube, de um apoio no valor de
€10.000,00 (dez mil euros), destinado a custear as despesas com a aquisição de 4 viaturas novas de 9
lugares para o Departamento de Formação. ---------------------------------------------------------------------SUBSÍDIOS – BRITO SPORT CLUBE – OBRAS NO CAMPO DE JOGOS – Concessão, ao
Brito Sport Clube, de um subsídio de €6.000,00 (seis mil euros), destinado a comparticipar nas obras
de melhoramento do campo de jogos. ----------------------------------------------------------------------------SUBSÍDIOS – ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA DE RONFE – III
CIRCUITO AURORA CUNHA – Concessão, à Associação Cultural e Recreativa de Ronfe, do
seguinte apoio destinado à realização, no próximo dia 14 de Maio, do III Circuito Aurora Cunha:
Cedência do Pavilhão Aurora Cunha das 14h00 às 19h00, suas instalações sanitárias e balneários,
servindo o recinto de base de apoio e logística para a organização e atletas inscritos; cedência de um
palco para aí se processar a entrega dos prémios aos atletas; cedência de 200 barreiras para
demarcação de algumas zonas das corridas e segurança dos atletas e público; disponibilização de
quatro elementos da Polícia Municipal para ajuda no ordenamento do trânsito e do público, com a
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presença de um veículo automóvel e dois motociclos, se possível; autorização do condicionamento
do trânsito nas diversas artérias a percorrer pelos atletas; autorização para a utilização da heráldica
do Município em sede de apoiante/patrocinador oficial do evento; concessão de um apoio
monetário no valor de €750,00 (setecentos e cinquenta euros). ----------------------------------------------SUBSÍDIOS – CASA DO POVO DE BRITEIROS – SEMANA DA JUVENTUDE –
“PORQUE A VIDA VALE MAIS…” – Concessão, à Casa do Povo de Briteiros, de um subsídio
de €1.000,00 (mil euros), destinado à realização, entre os próximos dias 4 e 12 de Junho, da Semana
da Juventude subordinada ao tema “Porque a Vida Vale Mais…”. -----------------------------------------SUBSÍDIOS – ARCAP – ACADEMIA RECREATIVA E CULTURAL AMIGOS DE
PONTE – AQUISIÇÃO DE TAPETES DE JUDO – Concessão, à ARCAP – Academia
Recreativa e Cultural Amigos de Ponte, de um apoio no valor de €1.000,00 (mil euros), destinado à
aquisição de tapetes de Judo. ---------------------------------------------------------------------------------------CENTRO

CULTURAL

E

RECREATIVO

DE

MOREIRA

DE

CÓNEGOS

–

COMEMORAÇÕES DO 31.º ANIVERSÁRIO DO 25 DE ABRIL – Concessão, ao Centro
Cultural e Recreativo de Moreira de Cónegos, de um apoio no valor de €250,00 (duzentos e
cinquenta euros), destinado a custear as despesas com as comemorações do 31.º Aniversário do 25
de Abril. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------SUBSÍDIOS – ASSOCIAÇAO CULTURAL E RECREATIVA DO GRUPO FOLCLÓRICO
DE SANTA CRISTINA DE LONGOS – DESLOCAÇÃO A BEAUSOLEIL – Concessão, à
Associação Cultural e Recreativa do Grupo Folclórico de Santa Cristina de Longos, de um apoio no
valor de €895,00 (oitocentos e noventa e cinco euros), destinado a custear as despesas com a
participação no Festival Internacional de Beausoleil, no próximo dia 15 de Maio. -----------------------SUBSÍDIOS – ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E CULTURAL DE AIRÃO SANTA MARIA
– COMEMORAÇÕES DO 25 DE ABRIL – Ratificação do despacho do Presidente da Câmara,
datado de 23 de Março de 2005, que autorizou a ligação à rede de iluminação pública das
ornamentações das comemorações do 25 de Abril, a realizar pela Associação Recreativa e Cultural
de Airão Santa Maria nos dias 23, 24 e 25 de Abril, com a colocação de um contador de 41,4 Kva. --SUBSÍDIOS – FESTAS DO SANTÍSSIMO SACRAMENTO – FREGUESIA DE BARCO –
Concessão, à Comissão de Festas do Santíssimo Sacramento, freguesia de Barco, de autorização para
ligação à rede de iluminação pública das ornamentações das referidas festas, a realizar entre os
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próximos dias 8 e 15 de Agosto, com a colocação de 2 contadores com a potência de 41,40 Kva,
sendo um para o período de 13 e 14 de Agosto e outro para o período de 11 a 15 do mesmo mês. --SUBSÍDIOS – FESTA DE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO – FREGUESIA DE
PRAZINS SANTA EUFÉMIA – Concessão de autorização para ligação à rede de iluminação
pública das ornamentações da Festa de Nossa Senhora do Rosário, a realizar entre os próximos dias
10 e 15 de Maio, com a colocação de 3 contadores para 41,4 Kva. -----------------------------------------SUBSÍDIOS – FESTAS DO SENHOR – FREGUESIA DE BRITEIROS SANTO
ESTEVÃO – Concessão, à Comissão de Festas do Senhor, freguesia de Briteiros Santo Estêvão, de
autorização para ligação à rede de iluminação pública das ornamentações das referidas festas, a
realizar entre os próximos dias 23 e 26 de Maio, com a colocação de 2 contadores para 41,4 Kva. ---SUBSÍDIOS – FESTAS EM HONRA DE S. JOÃO – FREGUESIA DE SELHO S.
LOURENÇO – Concessão, à Comissão de Festas em Honra de S. João, 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 21 e 25 de Junho, com a colocação de 2 contadores para
41,4 Kva. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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