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EDITAL DA REUNIÃO DE 27 DE ABRIL DE 2006 

 

CÂMARA – Aprovação da acta da reunião ordinária da Câmara Municipal, realizada em 6 de Abril 

de 2006. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CÂMARA – Aprovação da acta da reunião extraordinária da Câmara Municipal, realizada em 13 de 

Abril de 2006. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

OBRAS PARTICULARES – PROCESSO DE INFORMAÇÃO PRÉVIA N.º 908/2005 – 

RECURSO PARA O PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL – Indeferir o recurso 

hierárquico interposto por Manuel da Silva Andrade, residente na Rua da Leira, n.º 743, na freguesia 

de S. Faustino, deste concelho de Guimarães, do despacho do Vereador Júlio Martins Faria Mendes, 

datado de 3 de Março de 2006, que indeferiu o pedido de informação prévia para obter os 

parâmetros urbanísticos a considerar para a construção de um edifício de habitação unifamiliar a 

implantar num prédio rústico sito no Lugar do Olival, da mesma freguesia, nos termos e 

fundamentos constantes da respectiva proposta. ---------------------------------------------------------------- 

PATRIMÓNIO – AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA A ESCOLA EB 2, 3 DE ABAÇÃO – 

PARCELA 2 – Aquisição, a Maria das Dores Ribeiro, de uma parcela de terreno com a área de 

1.720 m2, descrita na Segunda Conservatória do Registo Predial de Guimarães sob o n.º 

00217/Abação e inscrito na respectiva matriz rústica sob o artigo 240, pelo valor de €33.142,00 

(trinta e três mil cento e quarenta e dois euros), necessária à construção da Escola EB 2,3 de Abação. 

PATRIMÓNIO – AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA O NOVO MERCADO 

MUNICIPAL – PARCELA “E” – Aquisição da parcela de terreno com a área de 2.190 m2, 

descrita na 2.ª Conservatória do Registo Predial de Guimarães sob o n.º 00368/S. Sebastião e inscrita 

na respectiva matriz rústica sob o artigo 5, pelo preço de €125.400,00 (cento e vinte e cinco mil e 

quatrocentos euros), necessária à construção do Novo Mercado Municipal. ------------------------------- 

PATRIMÓNIO – EXPROPRIAÇÃO LITIGIOSA DE TERRENOS PARA 

CONSTRUÇÃO DA VIA DE LIGAÇÃO AZURÉM/FERMENTÕES – Ratificação do 

despacho do Presidente da Câmara, datado de 20 de Abril de 2006, que autorizou o depósito de 

€70,00 na Caixa Geral de Depósitos à ordem do Tribunal Judicial, processo n.º 2089/06.0 TBGMR, 

3.º Juízo Cível, em que é expropriado João Manuel Ribeiro Marques, uma vez que se verificou um 

lapso na indicação do valor correspondente à parcela 28 A, com a área de 29 m2, que é de €2.998,02 
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(dois mil novecentos e noventa e oito euros e dois cêntimos) e não de €2.928,02 (dois mil 

novecentos e vinte e oito euros e dois cêntimos), como constou da respectiva tabela aprovada por 

deliberação de Câmara de 23 de Março de 2006. ---------------------------------------------------------------- 

PATRIMÓNIO – ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS 

DE GUIMARÃES – DIREITO DE SUPERFÍCIE – PROPRIEDADE PLENA – Doação, à 

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Guimarães, da propriedade plena do prédio 

onde se encontra edificado o Quartel e demais instalações. --------------------------------------------------- 

PATRIMÓNIO – DESPORTIVO FRANCISCO DE HOLANDA – ALTERAÇÃO DAS 

CONDIÇÕES DE CONSTITUIÇÃO DO DIREITO DE SUPERFÍCIE – Aprovar submeter 

à aprovação da Assembleia Municipal uma alteração à escritura inicial de constituição do direito de 

superfície a favor do Desportivo Francisco de Holanda, celebrada em 24 de Dezembro de 1982, 

acrescentando um novo ponto (ponto n.º 3) ao art. 5.º, que autorize o referido Clube a celebrar um 

contrato de arrendamento com entidade terceira para ocupação de parte das instalações do Pavilhão 

com um Laboratório de Análises. ---------------------------------------------------------------------------------- 

EDUCAÇÃO – ACÇÃO DE FORMAÇÃO PARA OS PROFESSORES DE INGLÊS DO 1.º 

CICLO DO ENSINO BÁSICO – PROTOCOLO COM O CENTRO DE FORMAÇÃO 

FRANCISCO DE HOLANDA – Celebração de um Protocolo com o Centro de Formação 

Francisco de Holanda, tendo por objecto o reforço da formação de professores na área da iniciação 

de inglês no 1.º ciclo do ensino básico enquadrado no programa de generalização do ensino de 

inglês no 1.º ciclo do ensino básico público, para o ano lectivo 2005/2006. ------------------------------- 

EDUCAÇÃO – ESCOLAS – CONCESSÃO DE TRANSPORTE EM TÁXI – ANO 

LECTIVO 2005/2006 – Concessão de transporte escolar em táxi a 4 alunos provenientes de 2 

agregados familiares carenciados aos quais foram atribuídas habitações sociais, passando a residir em 

Urgezes a partir de 13 de Abril, implicando à autarquia um custo mensal no valor de €357,42 

(trezentos e cinquenta e sete euros e quarenta e dois cêntimos). ----------------------------------------------

CULTURA – CENTRO ALGORITMI DA UNIVERSIDADE DO MINHO – ROBÓTICA 

2006 – UTILIZAÇÃO DO MULTIUSOS – Concessão, à Universidade do Minho, de um 

subsídio de €1.913,40 (mil, novecentos e treze euros e quarenta cêntimos), destinado a custear a 

utilização do Multiusos de Guimarães pelo VI Festival Internacional de Robótica 2006. ----------------

CULTURA – CONSELHO CULTURAL DA UNIVERSIDADE DO MINHO – PRÉMIO 
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DE HISTÓRIA CONTEMPORÂNEA – EDIÇÃO DE 2006 – Apoiar a 15.ª Edição do Prémio 

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

CULTURA – MOVIMENTO ASSOCIATIVO DE GUIMARÃES – COMEMORAÇÃO DO 

25 DE ABRIL – Concessão, ao Centro Infantil e Cultural Popular, de um subsídio de €250,00 

(duzentos e cinquenta euros), destinado a comparticipar nas despesas com a aquisição de materiais e 

na produção de material gráfico. Mais foi deliberado conceder o seguinte apoio logístico para a 

Comemoração do 25 de Abril: 10 cadeiras, 6 mesas e 10 expositores. --------------------------------------- 

ZONA DE TURISMO DE GUIMARÃES – FEIRA DO COMER 2006 – Concessão do 

seguinte apoio logístico destinado à realização da 8.ª edição da “Feira do Comer”, a promover 

conjuntamente pela Zona de Turismo de Guimarães e pela Cooperativa Turipenha, entre os dias 9 a 

19 de Junho, no Parque das Hortas: 1 – Apoio do Departamento de Obras Municipais: - 

colocação dos negativos para a vedação do recinto e de alguns suportes para lonas publicitárias; - 

execução de alguns estrados novos para as cozinhas, incluindo o material necessário 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, incluindo recursos 

humanos, designadamente trabalho extraordinário para electricistas, carpinteiros e pessoal para 

apoio na montagem, desmontagem e transporte das 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 da 

Divisão de Cultura e Desporto: produção de lonas e outdoors; apoio logístico, incluindo 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 Polícia Municipal 

para a vigilância do parque de estacionamento e apoio na vigilância do recinto; 5 – Colaboração 

dos funcionários do Turismo, designadamente com horas extraordinárias para apoio na 

organização, na divulgação e assistência técnica na montagem, desmontagem e no decorrer do 

evento. À consideração superior. ----------------------------------------------------------------------------------- 

ZONA DE TURISMO DE GUIMARÃES – GUIMARÃES NA MODA 2006 – Concessão do 

seguinte apoio logístico destinado à realização do evento “Guimarães na Moda”, que decorrerá nos 

dias 30 de Junho e 1 de Julho nos espaços exteriores do Centro Cultural Vila Flor: 1 – Apoio 
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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 – materiais diversos para construção dos 

cenários em madeira; 6 – 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. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

TRANSPORTES – ASSOCIAÇÃO DE PAIS DA EB1 E JARDIM-DE-INFÂNCIA DE 

MASCOTELOS – CEDÊNCIA DE AUTOCARRO – Ratificação do despacho do Vice – 

Presidente da Câmara, datado de 5 de Abril de 2006, que cedeu um autocarro à Associação de Pais 

da EB1 e Jardim-de-infância para efectuar o transporte de 35 crianças e 2 acompanhantes da EB1 e 

Jardim-de-infância de Mascotelos à ETA da Vimágua, no passado dia 10 de Abril. ---------------------- 

TRANSPORTES – SERVIÇOS SOCIAIS DA PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE 

MINISTROS – CEDÊNCIA DE AUTOCARRO – Cedência, aos Serviços Sociais da 

Presidência do Conselho de Ministros, de um autocarro para efectuar o transporte dos participantes 

no Turno de Férias Sénior, que irá decorrer, pela primeira vez em Guimarães, no próximo dia 30 de 

Junho. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

TRANSPORTES – LAR DE SANTO ANTÓNIO – CEDÊNCIA DE AUTOCARRO – 

Cedência de um autocarro ao Lar de Santo António, para transporte de 22 utentes para a Apúlia e da 

Apúlia para Guimarães, nos próximos dias 12 e 21 de Setembro --------------------------------------------- 

SUBSÍDIOS – JUNTA DE FREGUESIA DE OLEIROS – APOIO PARA A 

CONSTRUÇÃO DA SEDE DA JUNTA DE FREGUESIA – Concessão, à Junta de Freguesia 

de Oleiros, de um apoio no valor de €41.686,00 (quarenta e um mil seiscentos e oitenta e seis euros), 

destinado a custear as despesas com a construção da sua sede. ----------------------------------------------- 

SUBSÍDIOS – ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE 

CALDAS DAS TAIPAS – COMPARTICIPAÇÃO NA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO 

– Concessão, à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários das Caldas das Taipas, de um 

subsídio no montante de €7.500,00 (sete mil e quinhentos euros), como comparticipação para a 

aquisição de equipamento de protecção individual. -------------------------------------------------------------

SUBSÍDIOS – ASSOCIAÇÃO SOLACE – REALIZAÇÃO DE ESPECTÁCULO PARA 
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ANGARIAÇÃO DE FUNDOS – Concessão, à Associação Solace – Oração das Mães - de um 

subsídio de €1.837,50 (mil, oitocentos e trinta e sete euros e cinquenta cêntimos), destinado a custear 

a utilização do Centro Cultural Vila Flor para a realização de um espectáculo, no próximo dia 25 de 

Maio, com vista a angariar fundos para a edificação de uma Casa de Acolhimento das Mães. ----------

SUBSÍDIOS – LIGA OPERÁRIA CATÓLICA / MOVIMENTO DE TRABALHADORES 

CRISTÃOS – ENCONTRO NACIONAL DE TRABALHADORES – Concessão, à 

LOC/Movimento de Trabalhadores Cristãos, de um subsídio de €708,75 (setecentos e oito euros e 

setenta e cinco cêntimos), destinado a custear a utilização do Multiusos de Guimarães para a 

realização de um Encontro Nacional de Trabalhadores, presidido pelo Arcebispo Primaz de Braga, e 

aprazado para o próximo dia 21 de Maio, sendo dedicado ao tema “O Futuro do Trabalho”. --------- 

SUBSÍDIOS – AGRUPAMENTO DE ESCOLAS EGAS MONIZ – DOAÇÃO DE 

ARMÁRIO À ASSOCIAÇÃO DE PAIS DA EB1 DE PEGADA – Concessão, à Associação de 

Pais da EB1 da Pegada, de um armário metálico usado existente em armazém, ao qual foi atribuído o 

valor de €40,00 (quarenta euros). ----------------------------------------------------------------------------------- 

SUBSÍDIOS – ASSOCIAÇÃO DOS ANTIGOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE SANTA 

LUZIA – 29.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 o 29.º Encontro Anual dos Antigos Alunos das Escolas de Santa Luzia. ----------------------------- 

SUBSÍDIOS – FESTA EM HONRA DE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO – VILA DE 

PONTE – Concessão, à Comissão de Festas em Honra de Nossa Senhora do Rosário, freguesia de 

Ponte, de autorização para ligação à rede de iluminação pública das ornamentações da Festa em 

Honra de Nossa Senhora do Rosário, a realizar entre os próximos dias 11 e 14 de Maio, com a 

colocação de 4 contadores para a potência de 41,4 Kva. ------------------------------------------------------- 

SUBSÍDIOS – RANCHO FOLCÓRICO DE S. JOÃO DE PONTE - FESTIVAL 

INTERNACIONAL DE FOLCLORE – VILA DE PONTE – Concessão de autorização para 

ligação à rede de iluminação pública das ornamentações do Festival Internacional de Folclore, a 

realizar pelo Rancho Folclórico de S. João de Ponte, no próximo dia 12 de Agosto, com a colocação 

de 2 contadores de 60 amperes cada. ------------------------------------------------------------------------------ 

SUBSÍDIOS – FESTA DO SENHOR DOS AFLITOS – VILA DE PONTE – Concessão, à 

Irmandade do Senhor dos Aflitos, Vila de Ponte, de autorização para ligação à rede de iluminação 



 
 

 
 

 
 

 
 

Fich: EDITAL I - N.º 9 - de 27 de Abril de 2006.doc   _____________ 

Lg. Cónego José Maria Gomes 
4800 – 419 Guimarães 
Portugal 

Departamento de Administração Geral 
 
 

tel.: 351 253 421200 
fax: 351 253 515134 
e-mail: geral@cm-guimaraes.pt 

Fls. 6 

pública das ornamentações da Festa do Senhor dos Aflitos, a realizar entre os próximos dias 13 e 17 

de Setembro, com a colocação de 4 contadores para a potência de 41,4 Kva. ----------------------------- 

SUBSÍDIOS – FESTAS DO SANTÍSSIMO SACRAMENTO – FREGUESIA DE LEITÕES 

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

do Santíssimo Sacramento, a realizar na freguesia de Leitões entre os próximos dias 12 e 14 de Maio, 

com a colocação de 2 contadores para a potência de 41,4 Kva. ---------------------------------------------- 

SUBSÍDIOS – FESTAS EM HONRA DE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO – VILA DE 

S. TORCATO – Concessão, à Comissão de Festas em Honra de Nossa Senhora do Rosário, de 

autorização para ligação à rede de iluminação pública das ornamentações das referidas festas, com a 

colocação de um contador para a potência de 41,4 Kva no dia 13 de Maio, bem como de um 

contador para a potência de 20,7 Kva no período compreendido entre 9 e 15 de Maio. ----------------- 

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 

17 e 21 de Maio, com a colocação de 3 contadores para a potência de 41,4 Kva. ------------------------- 

SUBSÍDIOS – FESTAS DO SENHOR – FREGUESIA DE BRITEIROS SANTO 

ESTEVÃO – Concessão, à Comissão de Festas do Senhor, freguesia de Nespereira, de autorização 

para ligação à rede de iluminação pública das ornamentações das referidas Festas, a realizar entre os 

próximos dias 12 e 15 de Junho, com a colocação de 2 contadores para a potência de 41,4 Kva. ------ 

SUBSÍDIOS – COMISSÃO DE CULTO DA CAPELA DE SANTO ANTÓNIO 

D’ARCELA – FESTAS DE SANTO ANTÓNIO – Concessão, à Comissão de Culto da Capela 

de Santo António d’Arcela, de autorização para ligação à rede de iluminação pública das 

ornamentações das Festas de Santo António, a realizar entre os próximos dias 12 e 18 de Junho, 

com a colocação de 2 contadores para a potência de 41,4 Kva e de um contador para a potência de 

20,7 Kva. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SUBSÍDIOS – FESTA DE S. JOÃO – FREGUESIA DE AIRÃO S. JOÃO – Concessão de 

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

realizar na freguesia de Airão S. João entre os próximos dias 22 e 25 de Junho, com a colocação de 3 

contadores para a potência de 41,4 Kva. -------------------------------------------------------------------------- 

SUBSÍDIOS  –  FESTAS  DE  S.  JOÃO  –  FREGUESIA  DE  SELHO  S.  CRISTÓVÃO – 
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Concessão de autorização para ligação à rede de iluminação pública das ornamentações das Festas 

de S. João, a realizar na freguesia de Selho S. Cristóvão entre os próximos dias 23 e 25 de Junho, 

com a colocação de 3 contadores para a potência de 41,4 Kva. ---------------------------------------------- 

SUBSÍDIOS – CORPO NACIONAL DE ESCUTAS – AGRUPAMENTO 701 – 30.º 

ANIVERSÁRIO – FREGUESIA DE BALAZAR – Concessão de autorização para ligação à rede 

de iluminação pública das ornamentações do 30.º aniversário do Agrupamento 701 do Corpo 

Nacional de Escutas, freguesia de Balazar, a realizar entre os próximos dias 29 de Junho e 2 de 

Julho, com a colocação de um contador para a potência de 20,7 Kva. -------------------------------------- 

SUBSÍDIOS – GRUPO FOLCLÓRICO DE POLVOREIRA – 13.º FESTIVAL DE 

FOLCLORE – Concessão, ao Grupo Folclórico de Polvoreira, de autorização para ligação à rede 

de iluminação pública das ornamentações do 13.º Festival de Folclore, a realizar nos próximos dias 2 

e 3 de Setembro, com a colocação de um contador para a potência de 41,4 Kva. ------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


