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EDITAL REUNIÃO DE 22 DE ABRIL DE 2004 

 

CÂMARA – Aprovação da acta da reunião ordinária da Câmara Municipal, realizada em 1 de Abril 

de 2004. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

OBRAS PÚBLICAS – AMPLIAÇÃO DA EB1 E JARDIM DE INFÂNCIA DE PRAZINS 

SANTO TIRSO – Aprovação da abertura, nos termos do art.º 80.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 

de Março, do concurso público relativo à empreitada de “Ampliação da EB1 e Jardim de 

Infância de Prazins Santo Tirso”, pelo valor de € 848.299,00 (oitocentos e quarenta e oito mil 

duzentos e noventa e nove euros), que não inclui o imposto sobre o valor acrescentado. ------------- 

OBRAS PÚBLICAS – AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS EB1 E JARDINS DE INFÂNCIA DE 

AIRÃO SANTA MARIA E SERZEDO – Aprovação da abertura, nos termos do art.º 80.º do 

Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, do concurso público relativo à empreitada de “Ampliação 

das Escolas EB1 e Jardins de Infância de Airão Santa Maria e Serzedo”, pelo valor de € 

1.678.272,00 (um milhão seiscentos e setenta e oito mil duzentos e setenta e dois euros) que não 

inclui o imposto sobre o valor acrescentado. --------------------------------------------------------------------- 

OBRAS PÚBLICAS - CEMITÉRIO MUNICIPAL DE MONCHIQUE – 2ª FASE – 

TRABALHOS A MAIS E TRABALHOS A MENOS – Aprovação da realização dos trabalhos a 

mais, bem como dos trabalhos a menos da obra “Cemitério Municipal de Monchique, 2ª. Fase”, 

cujos montantes importam em, respectivamente, € 85.555,44 (oitenta e cinco mil quinhentos e 

cinquenta e cinco euros e quarenta e quatro cêntimos) + IVA e € 96,501,21 (noventa e seis mil 

quinhentos e cinco euros e vinte e um cêntimos) + IVA. ------------------------------------------------------ 

OBRAS PÚBLICAS - VARIANTE URBANA DAS TAIPAS – 4ª FASE – TRABALHOS A 

MAIS – Aprovação da realização dos trabalhos a mais da obra “Variante Urbana das Taipas, 4ª . 

Fase”, cujo montante importa em € 71.865, 54 (setenta e um mil oitocentos e sessenta e cinco euros 

e cinquenta e quatro cêntimos + IVA. ---------------------------------------------------------------------------- 

JUNTAS DE FREGUESIA – FREGUESIA DE  GANDARELA – AMPLIAÇÃO DA 

ESCOLA EB1 DAS AGRAS – Delegação, na Junta de Freguesia de Gandarela, da execução da 

obra de “Ampliação da Escola EB1 das Agras”, até ao montante de € 58.043,00 (cinquenta e oito 

mil e quarenta e três euros) + IVA, sendo o prazo de execução da obra até ao final do presente ano.  
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PATRIMÓNIO - DIVIDA DE MÁRIO FERREIRA RODRIGUES - PROCº JUDICIAL 

N.º 98/99 DO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DO CÍRCULO DO PORTO – Aprovação 

de que o pagamento da dívida de Mário Ferreira Rodrigues a esta Câmara Municipal, no valor total 

de € 7.593,30 (sete mil quinhentos e noventa e três euros e trinta cêntimos), seja efectuada em 

prestações no valor de € 50,00 (cinquenta euros) mensais, ininterruptas e sucessivas, com início em 

Junho de 2004 e até ao dia 8 do mês a que disser respeito, sendo que a falta de pagamento de 

qualquer uma das prestações implicará o vencimento imediato das restantes, podendo, nessa altura, a 

Câmara Municipal intentar uma acção executiva em tribunal para obter a cobrança da dívida. Mais 

foi deliberado que no final do próximo ano lectivo seja reanalisada a situação sócio-económica do 

agregado familiar de Mário Ferreira Rodrigues, com vista à actualização do valor das prestações. ----- 

PATRIMÓNIO - ALIENAÇÃO DO DIREITO DE SUPERFÍCIE DO PRÉDIO 

SITUADO NA RUA N.ª SR.ª DE FÁTIMA, N.º 7, BAIRRO LEÃO XIII, FREGUESIA DE 

OLIVEIRA – Revogação da deliberação de Câmara tomada em reunião realizada em 8 de Janeiro 

de 2004, pela qual a Câmara Municipal vendia o direito de superfície da casa situada na Rua Nossa 

Senhora de Fátima, nº. 7, Bairro Leão XIII, freguesia de Oliveira, a Maria da Conceição da Silva 

Soares, mantendo-se o referido fogo sob gestão da CASFIG, EM. -----------------------------------------

PATRIMÓNIO - EXPROPRIAÇÃO DE TERRENOS NECESSÁRIOS À CONSTRUÇÃO 

DA VIA DE LIGAÇÃO AZURÉM/FERMENTÕES – Aprovação de uma informação da 

Secção de Património relativa às inscrições matriciais das parcelas 1, 5, 6, 7 e 26 e descrições prediais 

das parcelas 3, 5, 6 e 26, necessárias à construção da Via de Ligação Azurém/Fermentões, bem 

como à correcção da identificação do proprietário da parcela 3 e ao acordo com o proprietário da 

parcela 6 quanto ao valor indemnizatório pelo que, relativamente a esta parcela., será necessário 

expropriar somente o rendeiro. ------------------------------------------------------------------------------------- 

LOTEAMENTOS – ALTERAÇÃO A LOTEAMENTO LICENCIADO – Deferimento do 

pedido de José da Silva Freitas e David da Silva Freitas aprovando, ao abrigo do n.º 3 do artigo 16.º 

do Decreto-Lei 448/91, de 29 de Novembro, a reversão de uma parcela de terreno com a área de 

451,00 m2 que haviam cedido no Alvará de Loteamento 64/92, no Lugar de Talhóz, freguesia de 

Souto S. Salvador, para implantação de saneamento, dado que o fim para que foi decida foi alterado, 

uma vez que na Estrada Municipal 583 passou a existir rede pública de saneamento, ao qual foi 

ligado o saneamento do loteamento. ------------------------------------------------------------------------------- 
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ARQUIVO MUNICIPAL ALFREDO PIMENTA – DOAÇÃO DE UM LIVRO 

“COPIADOR DA TANOARIA DE JOAQUIM DE SOUZA MARQUES, GUIMARÃES” 

DATADO DE 1909 A 1918 – Aceitar a doação, por parte do Exmo Senhor José Gonçalves Pereira 

Soares, do livro “Copiador da Tanoaria de Joaquim de Souza Marques, Guimarães”. -------------------- 

COOPERATIVAS – COOPERATIVA TEMPO LIVRE -  ALTERAÇÃO AO 

PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE 

GUIMARÃES E A TEMPO LIVRE – Aprovação da alteração da redacção do ponto 4.4.2. do 

Protocolo de Colaboração celebrado com a Cooperativa Tempo Livre em reunião de 22 de Janeiro 

de 2004, sendo que a referida alteração diz respeito ao pagamento das horas extraordinárias, por 

parte da Autarquia, aos funcionários municipais em actividades realizadas em parceria com a 

Cooperativa Tempo Livre, ou quando digam respeito à utilização por parte dos clubes desportivos 

vimaranenses, aos fins-de-semana, nas suas provas oficiais. Assim, o ponto 4.4.2 do mencionado 

protocolo, passará a ter a seguinte redacção: “A Câmara Municipal assumirá ainda os encargos 

resultantes do trabalho extraordinário realizado por tais funcionários, desde que o mesmo tenha sido 

motivado por actividades realizadas em parceria com a Câmara, ao abrigo do nº 3.2 do presente 

Protocolo de Colaboração, ou digam respeito à utilização por parte dos clubes desportivos 

vimaranenses, aos fins-de-semana, nas sua provas oficiais.” --------------------------------------------------- 

ZONA DE TURISMO DE GUIMARÃES – MODA GUIMARÃES 2004 – Concessão do 

seguinte apoio à realização do evento Moda Guimarães 2004, a realizar no próximo dia 18 de Junho 

no Pavilhão Multiusos e nos próximos dias 23 e 24 de Junho no Largo João Franco: 1 – apoio 

logístico que inclui recursos humanos, designadamente trabalho extraordinário para electricistas, 

carpinteiros, pessoal para limpeza e para apoio na montagem e desmontagem da passerelle no 

recinto; 2 – cedência de passerelle e cadeiras da Câmara; 3 – limpeza do recinto; 4 – apoio no que se 

refere a baixadas eléctricas e presença de um electricista; 5 – apoio da Polícia Municipal no evento 

do Centro Histórico; 6 – materiais diversos para construção dos cenários em madeira; 7 – 

colaboração de técnicos dos serviços de Turismo da Câmara Municipal, designadamente com horas 

extraordinárias para apoio na organização e na assistência técnica no decorrer do evento. -------------- 

ZONA DE TURISMO DE GUIMARÃES – FEIRA DO COMER 2004 – Concessão do 

seguinte apoio à realização da Feira do Comer 2004, a realizar entre os próximos dias 12 e 27 de 

Junho no “Parque de Acolhimento do Euro 2004: 1 – Apoio do Departamento de Obras 
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Municipais: - execução e colocação dos negativos para a vedação do recinto e de alguns suportes 

para lonas publicitárias; - execução de estrados novos para as cozinhas e reparação de alguns 

matérias; - transporte das cozinhas para o recinto; - apoio no que se refere a baixadas eléctricas; - 

apoio logístico que inclui recursos humanos, designadamente trabalho extraordinário para 

electricistas, carpinteiros, serralheiros, pessoal para limpeza e pessoal para apoio na montagem, 

desmontagem e transporte de cozinhas. 2 – Apoio do Departamento de Serviços Urbanos e 

Ambiente com a 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, EIM no que se refere à execução de uma conduta de drenagem de águas 

residuais, bem como uma ligação à rede de abastecimento de água, a construção de uma base para 

módulos sanitários no recinto. 5 – Colaboração de técnicos dos Serviços de Turismo da Câmara 

Municipal de Guimarães, designadamente com horas extraordinárias na angariação de 

patrocinadores para apoio na organização, na divulgação e na assistência técnica no decorrer do 

evento. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

EDUCAÇÃO – PLANO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO/FORMAÇÃO – Concessão de 

transporte escolar à jovem Mariana Sofia Machado da Silva, residente em Selho S. Cristóvão e que 

frequenta o Plano Integrado de Educação Formação na Escola Secundária D. Afonso Henriques em 

Vila das Aves, implicando à Autarquia um custo mensal no valor de € 56,00 (cinquenta e seis euros).  

EDUCAÇÃO – FUNDAÇÃO PARA A EDUCAÇÃO AMBIENTAL – ASSOCIAÇÃO 

BANDEIRA AZUL DA EUROPA – PARCERIA ASSOCIAÇÃO BANDEIRA AZUL DA 

EUROPA/MUNICÍPIOS – Aprovação do Termo da Parceria Associação Bandeira Azul da 

Europa/Municípios, com uma contribuição da Câmara Municipal de € 20,00 (vinte euros) por cada 

escola inscrita. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

TRÂNSITO – PLANO DE TRANSPORTES E ACESSIBILIDADES PARA O “EURO 

2004” – Aprovar submeter à aprovação da Assembleia Municipal o Plano de Transportes e 

Acessibilidades para o “Euro 2004”. ------------------------------------------------------------------------------- 
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BANDEIRAS – BANDEIRA DA CIDADE – ASSOCIAÇÃO DE PARAQUEDISTAS DE 

GUIMARÃES – Ratificação do despacho do Presidente da Câmara, datado de 24 de Março de 

2004, que cedeu à Associação de Paraquedistas de Guimarães uma Bandeira da Cidade. ---------------- 

SUBSÍDIOS – COOPERATIVA FRATERNA – CEDÊNCIA DE AUTOCARRO PARA 

TRANSPORTE DE 50 CRIANÇAS NOS DIAS 7 E 14 DE ABRIL - Ratificação do despacho 

do Presidente da Câmara, datado de 7 de Abril de 2004, que concordou com uma informação do 

Departamento de Serviços Urbanos e Ambiente relativa à cedência, à Cooperativa Fraterna, do 

autocarro nos passados dias 7 e 14 de Abril para o transporte, a Santiago de Compostela, de 50 

crianças dos Bairros de Gondar e Atouguia, no âmbito do programa Ser Criança. ------------------------ 

SUBSÍDIOS – JUNTA DE FREGUESIA DE CANDOSO S. TIAGO – RAMAL DE ÁGUA 

– Concessão, à Junta de Freguesia de Candoso S. Tiago, da verba de 228,10 (duzentos e vinte e oito 

euros e dez cêntimos), destinada ao pagamento da execução de um ramal de água no Parque 

Desportivo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SUBSÍDIOS – CENTRO SOCIAL DA PARÓQUIA DE POLVOREIRA - CENTRO DE 

DIA E APOIO DOMICILIÁRIO – Concessão, ao Centro Social da Paróquia de Polvoreira, da 

verba de € 50.000$00 (cinquenta mil euros), destinada à conclusão das obras no Centro de Dia e 

Apoio Domiciliário. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SUBSÍDIOS – FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE CALDELAS – CEDÊNCIA DE 

UMA PARCELA DE TERRENO, PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO, COM A ÁREA DE 

1.370,40 M2, SITUADA NO LUGAR DE CONDE DE AGROLONGO - FREGUESIA DE 

CALDELAS – Doação, à Fábrica da Igreja Paroquial de Caldelas, de uma parcela de terreno, 

propriedade do Município, com a área de 1.370m situada no lugar de Conde de Agrolongo, da 

freguesia de Caldelas, com o valor atribuído de € 101.564,45 (cento e um mil quinhentos e sessenta e 

quatro euros e quarenta e cinco cêntimos), destinada à construção de um Centro Paroquial. ----------- 

SUBSÍDIOS – TRANSPORTE DOS ADEPTOS DO VITÓRIA SPORT CLUBE – Assumir 

as despesas da deslocação dos adeptos do Vitória Sport Clube a Alverca e Paços de Ferreira, no 

valor total de € 2.950,00 (dois mil novecentos e cinquenta euros). ------------------------------------------- 

SUBSÍDIOS – ASSOCIAÇÃO DE CICLISMO DO MINHO – PROVA DE CICLISMO 

PARA JOVENS ATLETAS – Ratificação do despacho do Presidente da Câmara, datado de 19 de 

Março de 2004, que concedeu o seguinte apoio à Associação de Ciclismo do Minho para a realização 
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de uma prova de ciclismo aberta a jovens atletas: alojamento para 16 pessoas durante um dia numa 

Residencial num valor aproximado de € 560,00 (quinhentos e sessenta euros); cedência de estrutura 

para partida da prova; cedência das grades (100 m) para o dia 9 de Abril; colaboração da Polícia 

Municipal para a zona da partida e chegada; oferta de 15 troféus numa valor aproximado de € 375,00 

(trezentos e setenta e cinco euros). --------------------------------------------------------------------------------- 

SUBSÍDIOS – ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS COMUNIDADES 

LOCAIS – XIII JORNADAS DA JUVENTUDE E DO TEATRO – XI GRANDE PRÉMIO 

DE ATLETISMO DE SERZEDO – Concessão, à Associação para o Desenvolvimento das 

Comunidades Locais, de 16 taças/troféus destinados à realização do XI Grande Prémio de 

Atletismo de Serzedo no próximo dia 1 de Maio, no âmbito das XIII Jornadas da Juventude e do 

Teatro. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SUBSÍDIOS – JUVENTUDE DE RONFE – TORNEIO COSTA BRAVA – Concessão, à 

Juventude de Ronfe, da verba de € 1.950,00 (mil novecentos e cinquenta euros), destinada ao 

pagamento do transporte da Equipa de Futebol de Iniciados a Lloret del Mar, Barcelona, para 

participar no Torneio Costa Brava. -------------------------------------------------------------------------------- 

SUBSÍDIOS – ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E CULTURAL – 30.º ANIVERSÁRIO DO 

25 DE ABRIL – FREGUESIA DE AIRÃO SANTA MARIA – Ratificação do despacho do 

Presidente da Câmara, datado de 31 de Março de 2004, que autorizou a ligação à rede de iluminação 

pública das ornamentações para as comemorações do 25 de Abril, a realizar pela Associação 

Recreativa e Cultural, na freguesia de Airão Santa Maria, entre os próximos dias 23 e 25 de Abril, 

com a potência de 41,4. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

SUBSÍDIOS – FESTAS EM HONRA DE NOSSA SENHORA DA LUZ – FREGUESIA 

DE CREIXOMIL - Ratificação do despacho do Presidente da Câmara, datado de 13 de Abril de 

2004, que concedeu o seguinte apoio para a realização das Festas em Honra de Nossa Senhora da 

Luz, freguesia de Creixomil, entre os passados dias 16 e 18 de Abril: preparação do terreno 

envolvente aos cruzeiros da capela e monte para a realização da feira do gado; 10 vedações iguais às 

dos anos anteriores. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SUBSÍDIOS – FESTAS EM HONRA DE NOSSA SENHORA DA LUZ – FREGUESIA 

DE CREIXOMIL - Ratificação do despacho do Presidente da Câmara, datado de 14 de Abril de 

2004, que concedeu o seguinte apoio para a realização das Festas em Honra de Nossa Senhora da 
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Luz, freguesia de Creixomil, entre os passados dias 16 e 18 de Abril: máquina para a preparação do 

campo destinado à colocação de divertimentos; niveladora para uma intervenção na zona onde vai 

decorrer a corrida de cavalos (Rua de Eiras); equipa de reforço para o corte e limpeza das zonas 

circundantes à Capela e Monte da Senhora da Luz. ------------------------------------------------------------- 

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 na freguesia de Prazins 

Santa Eufémia entre os próximos dias 11 e 17 de Maio, com a colocação de 4 contadores de 41,4 

Kva. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 22 e 23 de Maio, com a colocação de um contador trifásico de 60 

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

SUBSÍDIOS – FESTAS DE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO – FREGUESIA DE 

FERMENTÕES – Concessão, à Comunidade Paroquial de Fermentões, de autorização para 

ligação à rede de iluminação pública das ornamentações das Festas de Nossa Senhora do Rosário, a 

realizar entre os próximos dias 25 e 30 de Maio, com a colocação de 4 contadores de 60 amperes. 

Mais foi deliberado a cedência de um palco e de um tolde, se disponível. ---------------------------------- 

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

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

do Padroeiro, a realizar na freguesia de Selho S. Cristóvão entre os próximos dias 21 e 23 de Maio, 

com a colocação de 3 quadros eléctricos de 60. ------------------------------------------------------------------ 

SUBSÍDIOS – FESTAS DE NOSSA SENHORA DE LURDES – FREGUESIA DE 

SANDE S. CLEMENTE – Concessão, à Comissão de Festas de Nossa Senhora de Lurdes, 

freguesia de Sande S Clemente, de autorização para ligação à rede de iluminação pública das 

ornamentações das referidas festas a realizar entre os próximos dias 18 e 22 de Agosto, com a 

colocação de 3 contadores com a potência de 41.4 Kva. ------------------------------------------------------- 

SUBSÍDIOS – GRUPO FOLCLÓRICO DE POLVOREIRA – 11.º FESTIVAL DE 

FOLCLORE – Concessão, ao Grupo Folclórico de Polvoreira, de autorização para ligação à rede 
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de iluminação pública das ornamentações do 11.º Festival de Folclore, a realizar entre os próximos 

dias 3 e 5 de Setembro, com a colocação de 1 contador de 30 amperes trifásico. ------------------------- 

SUBSÍDIOS – FESTAS DE S. JOÃO DE CALVOS – FREGUESIA DE LORDELO – 

Concessão, à Comissão de Festas de S. João de Calvos, freguesia de Lordelo, de autorização para 

ligação à rede de iluminação pública das Festas de S. João de Calvos, a realizar entre os próximos 

dias 19 e 24 de Junho. Mais foi deliberado a cedência de um palco, se disponível. ------------------------ 

SUBSÍDIOS – FESTAS EM HONRA DE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA – 

FREGUESIA DE ABAÇÃO – Concessão, à Comissão de Festas em Honra de Nossa Senhora de 

Fátima, freguesia de Abação, de autorização para ligação à rede de iluminação pública das 

ornamentações das referidas festas, a realizar entre os próximos dias 2 e 8 de Agosto, com a 

colocação de 1 contador de 70 amperes. Mais foi deliberado a cedência de um palco, com cobertura, 

para os dias 6, 7 e 8 do mesmo mês, se disponível. ------------------------------------------------------------- 

SUBSÍDIOS – FESTAS DO CORPO DE DEUS – FREGUESIA DE SANDE VILA NOVA 

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

do Corpo de Deus, a realizar na freguesia de Sande Vila Nova entre os próximos dias 4 e 10 de 

Junho, com a colocação de 3 quadros de 3x60 A. --------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


