Fls. 1
Departamento de Administração Geral
Lg. Cónego José Maria Gomes
4810 – 242 Guimarães
Portugal

tel.: 351 + 253 + 51 51 23 / 33
fax: 351 + 253 + 51 51 34
e-mail: camaraguimaraes@mail.telepac.pt

EDITAL DA REUNIÃO DE 5 DE MAIO DE 2005
CÂMARA – Aprovação da acta da reunião ordinária da Câmara Municipal, realizada em 21 de Abril
de 2005. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------JUNTAS DE FREGUESIA – FREGUESIA DE MOREIRA DE CÓNEGOS – Aprovar o
pagamento à Junta de Freguesia de Moreira de Cónegos de parte da verba atribuída em reunião de
Câmara de 24 de Maio de 2001, no valor de €44.669,65 (quarenta e quatro mil seiscentos e sessenta e
nove euros e sessenta e cinco cêntimos), uma vez que a obra foi concluída e justifica o pagamento
da verba. Mais foi deliberado que parte da verba seja aplicada na reparação da Capela do Monte de
Santa Marta, passando a obra passará a designar-se por “Recuperação da Zona Envolvente da
Capela, Sede de Escuteiros, obras em curso no Edifício da Sede da Junta e Reparação da Capela do
Monte de Santa Marta”. ---------------------------------------------------------------------------------------------PATRIMÓNIO - INDEMNIZAÇÃO POR SINISTRO OCORRIDO NA TRAVESSA DA
BOUCINHA - FREGUESIA DE AIRÃO SANTA MARIA – Aprovar o pagamento de uma
indemnização no valor de € 404,01 (quatrocentos e quatro euros e um cêntimo) a Paulo Jorge Dias
da Silva, residente na Avª das Charrueiras, n.º 300, da freguesia de Joane, concelho de Vila Nova de
Famalicão, por danos causados na sua viatura de matricula 40-03-ON, em consequência de um
acidente de viação, no dia 2 de Setembro de 2004, na Travessa da Boucinha, da Freguesia de Airão
Santa Maria, provocado pelo mau estado da via. ---------------------------------------------------------------PATRIMÓNIO - TRANSFERÊNCIA DE GESTÃO DE HABITAÇÕES PARA A CASFIG,
E. M. – Transferir para a Empresa Municipal CASFIG, EM a gestão de duas fracções destinadas a
habitação, designadas pelas letras “AF” e “AG”, do prédio situado no Edifício das Hortas, n.º 312,
2º andar, freguesia de S. Sebastião, para realojamento definitivo do agregado familiar do Sr.
Domingos José da Silva Teixeira Fernandes, residente que foi na Casa do Cidade. ---------------------REGULAMENTOS
MUNICIPAL DE

-

PROJECTO

DE

REGULAMENTO

DO

CANIL/GATIL

GUIMARÃES – Aprovar submeter a Inquérito Público, para posterior

aprovação da Assembleia Municipal, o Regulamento do Canil/Gatil Municipal de Guimarães. -------EDUCAÇÃO – ESCOLAS – PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À JUNTA DE
FREGUESIA DE AIRÃO SANTA MARIA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS COM
ENERGIA ELÉCTRICA – Concessão, à Junta de Freguesia de Airão Santa Maria, de um apoio
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no valor de €2.800,00 (dois mil e oitocentos euros) para pagamento das despesas com a energia
eléctrica decorrente da transferência das actividades escolares para o Centro Paroquial daquela
freguesia, até ao final do corrente ano lectivo. ------------------------------------------------------------------EDUCAÇÃO

–

ESCOLAS

–

TRANSPORTE

DE

ALUNOS

DA

EB1

DE

VALINHA/POLVOREIRA PARA ALMOÇO – Concessão, para o ano lectivo 2004/2005, de
transporte de um grupo de 20 alunos da EB1 de Valinha/Polvoreira para a EB1 de Quinta do
Vale/Polvoreira para almoço, uma vez que a Escola não tem condições para prestar um serviço de
refeições, implicando à Autarquia um custo mensal de €132,00 (cento e trinta e dois euros)
perfazendo um custo anual previsível no valor de €1.452,00 (mil quatrocentos e cinquenta e dois
euros). Mais foi deliberado manter o referido transporte enquanto não houver condições para que o
serviço de refeições possa ser prestado no próprio estabelecimento de ensino. --------------------------ZONA DE TURISMO DE GUIMARÃES – FEIRA DA TERRA 2005 – Concessão do
seguinte apoio para a realização da 11.ª Edição da Feira da Terra, entre os próximos dias 7 e 10 de
Julho, em S. Torcato: 1 – Apoio do Departamento de Obras Municipais – execução de um
cercado para animais; apoio no que se refere a baixadas eléctricas; transporte das cozinhas para o
recinto; apoio logístico que inclui recursos humanos, designadamente trabalho extraordinário
para electricistas na montagem e apoio técnico no decorrer do evento, bem como carpinteiros e
pessoal para apoio na montagem, desmontagem e transporte das cozinhas; 2 – Apoio do
Departamento de Serviços Urbanos e Ambiente – limpeza do recinto; recolha de lixo;
colocação de baldes e contentores; cedência de uma carrinha de 9 lugares para transporte de
expositores; grades para vedação do recinto e vasos. 3 – Apoio da Divisão de Cultura e
Desporto – concepção de material gráfico; produção e colocação de material de divulgação –
“outdoors”; lonas publicitárias e autocolantes de autocarro; colocação de cartazes; trabalho
extraordinário para a reportagem fotográfica do evento; Apoio da Polícia Municipal para a
vigilância do recinto; Apoio da Zona de Turismo de Guimarães com a cedência de sete
cozinhas; Colaboração de funcionários do Turismo da Câmara Municipal para apoio na
organização, montagem e assistência técnica no decorrer no evento. ---------------------------------TRANSPORTES – EB 2,3 DE PONTE – VISITA À SOCIEDADE MARTINS
SARMENTO – CEDÊNCIA DE AUTOCARRO - Ratificação do despacho do Presidente da
Câmara, datado de 18 de Abril de 2004, que cedeu um autocarro no passado dia 13 de Abril para o
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transporte de 21 alunos da EB 2,3 de Ponte à Sociedade Martins Sarmento, a fim de visitarem o
Museu Arqueológico. ------------------------------------------------------------------------------------------------TRANSPORTES – CASA DO POVO DE BRITEIROS – “CITÂNIA VIVA” – CEDÊNCIA
DE AUTOCARRO – Cedência, no próximo dia 29 de Maio, de um autocarro para transporte da
Associação Juvenil “4 Tempo” a Briteiros, uma vez que vão animar o recinto da Feira “Citânia
Viva”. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TRANSPORTES – COOPERATIVA TEMPO LIVRE – CEDÊNCIA DE AUTOCARRO –
Cedência, à Cooperativa Tempo Livre, de dois autocarros para os dias 16 e 17 de Maio para
transporte dos alunos das Escolas EB 2,3 aderentes a um evento desportivo a realizar na Pista de
Atletismo. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------SUBSÍDIOS - SEDE DA JUNTA DE FREGUESIA DE CASTELÕES - CEDÊNCIA DE
TERRENO – Cedência, à Junta de Freguesia de Castelões, do direito de superfície de uma parcela
de terreno, propriedade do Município, para construção da sua sede, com a área de 847,00 m2, a ser
desanexada, por operação de destaque, do prédio descrito na 2ª Conservatória do Registo Predial de
Guimarães sob o n.º 00518/Castelões e inscrito na respectiva matriz predial urbana sob o
artigo176º, onde se encontra implantada a escola EB1 daquela freguesia, pelo período de 50 anos,
renovável por iguais períodos, devendo aquele órgão autárquico apresentar o projecto de construção
no prazo de dois anos a contar da respectiva escritura de cedência e concluir as obras no prazo de
três anos a contar da data da aprovação do projecto, com o valor atribuído de €10.167,69 (dez mil
cento e sessenta e sete euros e sessenta e nove cêntimos). ----------------------------------------------------SUBSÍDIOS – JUNTA DE FREGUESIA DE SERZEDELO – PINTURA INTERIOR DA
SEDE DA JUNTA DE FREGUESIA – Concessão, à Junta de Freguesia de Serzedelo, de um
apoio no valor de €1.000,00 (mil euros), destinado a custear as despesas com a pintura interior da
Sede da Junta de Freguesia. -----------------------------------------------------------------------------------------SUBSÍDIOS – JUNTA DE FREGUESIA DE LORDELO – COMEMORAÇÕES DO 10.º
ANIVERSÁRIO DE ELEVAÇÃO A VILA – Cedência, à Junta de Freguesia de Lordelo, de
material sonoro e concessão de autorização para ligação à rede de iluminação pública das
ornamentações das comemorações do 10.º aniversário de elevação a Vila, a realizar entre os
próximos dias 17 e 19 de Junho, com a colocação de 1 contador de 35 amperes. ------------------------SUBSÍDIOS – JUNTA DE FREGUESIA DE MOREIRA DE CÓNEGOS – DIA
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MUNDIAL DA CRIANÇA – Concessão, à Junta de Freguesia de Moreira de Cónegos, de um
apoio no valor de €500,00 (quinhentos euros), destinado a custear as despesas com a comemoração
do Dia Mundial da Criança, que conta com a participação de mais de 800 crianças. ---------------------SUBSÍDIOS – COOPERATIVA FRATERNA – PASSEIOS CONVÍVIO PARA OS
PORTADORES DO CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO – Ratificação do despacho do Vice Presidente da Câmara, datado de 27 de Abril de 2005, que concedeu dispensa de serviço aos
funcionários que se inscreveram para acompanhar os portadores do Cartão Municipal do Idoso nos
passeios convívio organizados pela Cooperativa Fraterna. ----------------------------------------------------SUBSÍDIOS – CENTRO COMUNITÁRIO DE DESPORTO E CULTURA DE
GANDARELA – Aprovar o pagamento ao Centro Comunitário de Desporto e Cultura de
Gandarela da verba atribuída em reunião de Câmara de 20 de Janeiro de 2000, no valor de €7.481,97
(sete mil quatrocentos e oitenta e um euros e noventa e sete cêntimos), uma vez que a obra em causa
se encontra concluída e justifica o pagamento da verba. ------------------------------------------------------SUBSÍDIOS

–

COOPERATIVA

LAGE

DO

MOCHO

–

PARQUE

LÚDICO-

PEDAGÓGICO – Concessão, à Cooperativa Lage do Mocho, do seguinte apoio destinado à
inauguração, no próximo mês de Junho, do “Centro de Actividades Lúdico – Pedagógicas Lage do
Mocho” e do “Ecoturismo – Parque de Aventura e Lazer”, envolvendo uma área aproximada de 9
hectares: cubo para calcetar 800 m2 de Parque de Estacionamento na entrada; cedência de
contentores do lixo grandes; solicitar junto da EDP os bons ofícios para o desvio da linha de média
tensão que atravessa o Parque; limpeza da zona envolvente na quinzena anterior à inauguração;
concessão de um apoio no valor de €1.500,00 (mil e quinhentos euros) para realização do referido
filme. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SUBSÍDIOS – INFANTÁRIO NUNO SIMÕES – TAXA DE LIGAÇÃO DE
SANEAMENTO – Concessão, ao Infantário Nuno Simões, Instituição Particular de Solidariedade
Social e de Utilidade Pública Administrativa, de um apoio no valor de €1.397,47 (mil trezentos e
noventa e sete euros e quarenta e sete cêntimos), destinado a custear as despesas com a taxa de
ligação de saneamento efectuada no prédio sito na Rua Dr. Roberto de Carvalho. ----------------------SUBSÍDIOS – CENTRO CULTURAL E RECREATIVO DE MOREIRA DE CÓNEGOS
– AQUISIÇÃO DE PROJECTORES – Concessão, ao Centro Cultural e Recreativo de Moreira
de Cónegos, de um apoio no valor de €1.000,00 (mil euros), destinado a custear as despesas com a
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aquisição de 8 projectores com a potência de 400 w a instalar no seu espaço desportivo. --------------SUBSÍDIOS – ASSOCIAÇÃO DOS ANTIGOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE SANTA
LUZIA – 28.º ENCONTRO ANUAL – Concessão, à Associação dos Antigos Alunos das Escolas
de Santa Luzia, de um apoio no valor de €300,00 (trezentos euros), destinado a custear as despesas
com a realização do 28.º Encontro Anual dos Antigos Alunos das Escolas de Santa Luzia.
SUBSÍDIOS – GRUPO FOLCLÓRICO DE S. MARTINHO DE SANDE – FESTIVAL DE
FOLCLORE NO MÓNACO – Concessão, ao Grupo Folclórico de S. Martinho de Sande, de um
apoio no valor de €895,00 (oitocentos e noventa e cinco euros), destinado a custear as despesas com
a deslocação ao Mónaco a fim de participar num Festival de Folclore, no próximo dia 5 de Junho.
SUBSÍDIOS – ASSOCIAÇÃO ACADÉMICA DA UNIVERSIDADE DO MINHO - III
FESTIVAL DE BANDAS DE GARAGEM “UMPLUGGED” – Ratificação do despacho do
Presidente da Câmara, datado de 15 de Abril de 2005, que autorizou a ligação à rede de iluminação
pública de um contador para a potência de 69 Kva, no período de 18 a 20 de Abril, no âmbito da
realização do III Festival de Bandas de Garagem “UMPLUGGED”, no Bar da Associação
Académica da Universidade do Minho. --------------------------------------------------------------------------SUBSÍDIOS – CORPO NACIONAL DE ESCUTAS - 1.º ANIVERSÁRIO DO
AGRUPAMENTO 1259 – FREGUESIA DE SANDE S. CLEMENTE – Ratificação do
despacho do Presidente da Câmara, de 13 de Abril de 2005, que autorizou a ligação à rede de
iluminação pública das ornamentações do 1.º aniversário do Agrupamento 1259, realizado entre os
passados dias 22 e 25 de Abril, na freguesia de Sande S. Clemente, com a colocação de um contador
de 6,9 Kva. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------SUBSÍDIOS – FESTAS EM HONRA DE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA –
FREGUESIA TABUADELO – Concessão de autorização para ligação à rede de iluminação
pública das ornamentações das Festas em Honra de Nossa Senhora de Fátima, a realizar entre os
próximos dias 11 e 15 de Maio, com a colocação de dois contadores com a potência de 41,4 Kva. --SUBSÍDIOS – FESTAS DO SANTÍSSIMO SACRAMENTO – FREGUESIA DE LEITÕES
– Concessão, à Comissão de Festas do Santíssimo Sacramento, freguesia de Leitões, de autorização
para ligação à rede de iluminação pública das ornamentações das referidas festas, a realizar entre os
próximos dias 13 e 15 de Maio, com a colocação de 2 contadores para 41,4 Kva. -----------------------SUBSÍDIOS – FESTA DO CORPO DE DEUS – FREGUESIA DE SANDE VILA NOVA –
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Concessão de autorização para ligação à rede de iluminação pública das ornamentações da Festa do
Corpo de Deus, a realizar nos próximos dias 20, 21, 25, 26 e 27 de Maio, com a colocação de 3
contadores para a potência de 41,4 Kva. -------------------------------------------------------------------------SUBSÍDIOS – FESTA DE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO – FREGUESIA DE
PRAZINS SANTO TIRSO – 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 25 e 29
de Maio, com a colocação de 2 contadores para a potência de 41,4 Kva. ----------------------------------SUBSÍDIOS – FESTAS DA SENHORA DO ROSÁRIO – FREGUESIA DE NESPEREIRA
– Concessão de autorização para ligação à rede de iluminação pública das ornamentações das Festas
da Senhora do Rosário, a realizar entre os próximos dias 3 e 5 de Junho, com a colocação de 1
contador para 20,7 Kva. ---------------------------------------------------------------------------------------------SUBSÍDIOS – CORPO NACIONAL DE ESCUTAS – AGRUPAMENTO N.º 662 –
FREGUESIA DE SANDE VILA NOVA – Concessão, ao Agrupamento n.º 662 do Corpo
Nacional de Escutas de Sande Vila Nova, de autorização para ligação à rede de iluminação pública
das ornamentações de um arraial minhoto a realizar nos próximos dias 10 e 11 de Junho, com a
colocação de um contador para a potência de 41,4 Kva. ------------------------------------------------------SUBSÍDIOS – ARCOV – ASSOCIAÇÃO RECREATIVA, CULTURAL E DESPORTIVA
DE COVAS – FESTAS DE S. JOÃO – FREGUESIA DE POLVOREIRA – Concessão, à
ARCOV – Associação Recreativa, Cultural e Desportiva de Covas, de autorização para ligação à
rede de iluminação pública das ornamentações das Festas de S. João, freguesia de Polvoreira, a
realizar entre os próximos dias 23 e 26 de Junho, com a colocação de 2 contadores para 34,5 Kva e
de um para 41,4 Kva. ------------------------------------------------------------------------------------------------SUBSÍDIOS – GRUPO CULTURAL E RECREATIVO DA CRUZ DE PEDRA – FESTAS
DE SANTO ANTÓNIO – Concessão de autorização para ligação à rede de iluminação pública
das ornamentações das Festas de Santo António, entre os próximos dias 11 e 13 de Junho, com a
colocação de 3 contadores para 41,4 Kva. -----------------------------------------------------------------------SUBSÍDIOS – FESTAS EM HONRA DE S. TIAGO – FREGUESIA DE CANDOSO S.
TIAGO – Concessão de autorização para ligação à rede de iluminação pública das ornamentações
das Festas em Honra de S. Tiago, entre os próximos dias 27 e 31 de Julho, com a colocação de 2
contadores para 41,4 Kva. -------------------------------------------------------------------------------------------

Fich: EDITAL I N.º 9 - de 5 de Maio de 2005.doc

_____________

Fls. 7
Departamento de Administração Geral
Lg. Cónego José Maria Gomes
4810 – 242 Guimarães
Portugal

tel.: 351 + 253 + 51 51 23 / 33
fax: 351 + 253 + 51 51 34
e-mail: camaraguimaraes@mail.telepac.pt

SUBSÍDIOS – FESTAS DE NOSSA SENHORA DE LURDES – FREGUESIA DE
SANDE S. CLEMENTE – Concessão de autorização para ligação à rede de iluminação pública
das ornamentações das Festas de Nossa Senhora de Lurdes, freguesia de Sande S. Clemente, entre os
próximos dias 17 e 21 de Agosto, com a colocação de 3 contadores com a potência de 60 amperes.
Propõe-se a colocação de 3 contadores para 41,4 Kva. --------------------------------------------------------
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