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EDITAL DA REUNIÃO DE 11 DE MAIO DE 2006 

CÂMARA – Aprovação da acta da reunião ordinária da Câmara Municipal, realizada em 27 de Abril 

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

CASFIG, EM – COORDENAÇÃO DE ÂMBITO SOCIAL E FINANCEIRO DAS 

HABITAÇÕES SOCIAIS DE GUIMARÃES, EM – PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE 2 

HABITAÇÕES VAGAS POR RESCISÃO DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO E 

TRANSFERÊNCIA DE HABITAÇÃO – Aprovação de proposta para atribuição de 2 

habitações vagas por rescisão de contrato de arrendamento e transferência de habitação, aprovada 

em reunião ordinária do Conselho de Administração da CASFIG – Coordenação de Âmbito Social e 

Financeiro das Habitações Sociais de Guimarães, EM, realizada no passado dia 27 de Abril. ----------- 

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

seguinte apoio para a realização da edição de 2006 do evento Moda Guimarães, a decorrer no dia 21 

de Julho na Praça da Oliveira, a organizar pela CENATEX: 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 e cadeiras no recinto; 2 – cedência 

de passerelle e cadeiras da Câmara; 3 – aluguer de cadeiras para colocar no local da realização do 

evento; 4 – limpeza do recinto; 5 – apoio no que se refere a baixadas eléctricas e presença de um 

electricista; 6 – contratação de segurança privada; 7 – materiais diversos para construção dos 

cenários em madeira; 8 – publicidade, nomeadamente cedência de outdoors e lonas; 9 – cedência de 

grades para vedação do recinto; 10 – aquisição de alcatifa para cobrir passerelle; 11 – cedência do 

Museu de Arte Primitiva Moderna para camarim; 12 – estadia dos manequins/protocolo com a 

Pousada da Juventude; 13 – concepção e produção de todo o material gráfico; 14 – 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 DA TERRA 2006 – Concessão, à 

Associação para o Desenvolvimento das Comunidades Locais, do seguinte apoio destinado à 

realização da 12.ª edição da “Feira da Terra”, entre os próximos dias 6 e 9 de Julho, em S. Torcato: 1 

– Apoio do Departamento de Obras Municipais: execução de um cercado para animais; material 

eléctrico; baixadas eléctricas; transporte das cozinhas para o recinto; apoio logístico, que inclui 

recursos humanos, designadamente trabalho extraordinário para electricista na montagem e apoio 
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técnico no decorrer do evento; 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 logístico da 

Divisão de Cultura e Desporto na concepção do material gráfico, na produção e colocação de 

material de divulgação: “outdoors”, lonas publicitárias e autocolantes de autocarro (a quantidade 

possível); colocação de cartazes, bem como trabalho extraordinário para a reportagem fotográfica do 

evento; 4 – Apoio da Polícia Municipal para a vigilância do recinto; 5 – Apoio da Zona de 

Turismo de Guimarães com a cedência de sete cozinhas; 6 – Colaboração de funcionários do 

Turismo da Câmara Municipal para apoio na organização, na montagem e na assistência técnica no 

decorrer do evento. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ARQUIVO MUNICIPAL ALFREDO PIMENTA – DOAÇÃO DO LIVRO “CÔRTES DO 

REINO DE PORTUGAL” DE JOAQUIM LEITÃO DATADO DE 1940 – Aceitar a doação 

do livro “Côrtes do Reino de Portugal”, de Joaquim Leitão, datado de 1940, obra que enriquecerá o 

espólio do Arquivo Municipal Alfredo Pimenta. ---------------------------------------------------------------- 

EDUCAÇÃO – ESCOLAS – CONCESSÃO DE TRANSPORTE EM TÁXI – ANO 

LECTIVO 2005/2006 – Ratificação do despacho do Presidente da Câmara, datado de 26 de Abril 

de 2006, que concedeu, para o ano lectivo 2005/2006, transporte especial em táxi aos alunos David 

Alexandre Gonçalves Machado e Marta Sofia Barros Lopes, residentes na freguesia de Ronfe, 

matriculados na EB 2,3 Bernardino Machado e recebendo apoio na APPACDM de Vila Nova de 

Famalicão, implicando à Autarquia um custo mensal previsível no valor de €307,84 (trezentos e sete 

euros e oitenta e quatro cêntimos). --------------------------------------------------------------------------------- 

DESPORTO – SUBSÍDIOS AOS CLUBES DESPORTIVOS – ÉPOCA 2005/2006 – 

Atribuição de subsídios aos Clubes Desportivos do nosso concelho para a época 2005/2006, de 

acordo com a seguinte tipologia e montantes: A. ESCOLAS DE FORMAÇÃO – Juniores, 

Juvenis, Iniciados e Infantis – Subsídio de €5.000,00 (cinco mil euros) por cada modalidade. B. 

CLASSES JOVENS – Juniores, Juvenis, Iniciados e Infantis – Modalidades – Andebol, 

basquetebol, voleibol, futebol de 11, futsal, hóquei em patins. Subsídios: competições de âmbito 

local ou distrital – €375,00 (trezentos e setenta e cinco euros); competições de âmbito regional 

(distritos limítrofes) – €550,00 (quinhentos e cinquenta euros); competições de âmbito nacional – 
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€750,00 (setecentos e cinquenta euros). Excepções: nas modalidades de natação, ciclismo, desporto 

para deficientes, pesca desportiva, BTT, ténis e pólo aquático, os clubes recebem um apoio de 

€550,00 (quinhentos e cinquenta euros) por cada equipa em cada escalão, ou €50,00 (cinquenta 

euros) por cada atleta quando, num determinado escalão, o número de atletas for inferior a nove. O 

xadrez irá receber €275,00 (duzentos e setenta e cinco euros) por cada equipa em cada escalão, e 

sempre que o número de atletas seja inferior a nove receberá €25,00 (vinte e cinco euros) por cada 

jovem inscrito. Atletismo – O atletismo foi uma modalidade com grande expressão em Guimarães, 

mas nos últimos anos tem havido um decréscimo do número de praticantes, e mesmo no de eventos 

desportivos. Assim, pretende a Câmara Municipal de Guimarães criar vários incentivos a esta 

modalidade, para que nos próximos anos apreçam novos valores, de forma sustentada e continuada. 

A construção da Pista de Atletismo servirá a longo prazo para relançar a modalidade nas suas mais 

variadas vertentes, pelo que se torna necessário reformular os apoios a esta modalidade, de forma a 

inverter o estado actual do seu desenvolvimento. As Disciplinas Técnicas do Atletismo – 

lançamento do disco e dardo, salto em comprimento e altura, etc. – que actualmente não tem 

qualquer expressão no universo desportivo vimaranense, será uma das prioridades a ter em conta 

nos próximos anos, podendo futuramente terem apoios diferenciados em relação ao Cross ou à 

Estrada. Neste sentido, propõe-se um subsídio de €100,00 (cem euros) por cada jovem atleta 

federado. C. SÉNIORES – Inatel – (futebol e atletismo) e futebol feminino federado – subsídio de 

€300,00 (trezentos euros). D. DESPORTOS INDIVIDUAIS – os subsídios aos atletas naturais ou 

residentes no Concelho de Guimarães, com idade inferior a 25 anos, mediante prova documental de 

participação e conquista de feito, deverão ser atribuídos aos Clubes que representam, ficando 

escalonados da seguinte forma: Título Regional – €250,00 (duzentos e cinquenta euros); Título 

Nacional – €500,00 (quinhentos euros); Título Internacional – €750,00 (setecentos e cinquenta 

euros). E. ACTIVIDADE ESPECÍFICA – No âmbito da actividade específica, pretende-se 

manter a diversificação de modalidades, e apoiar a afirmação dos Clubes nos primeiros patamares 

das principais competições nacionais, e onde a formação é primordial no seu funcionamento. Para 

além do futebol, o andebol, o voleibol, o basquetebol, o atletismo e a natação são, indiscutivelmente, 

grandes modalidades nacionais onde a afirmação da Cidade é importante, e onde a nossa presença 

representa uma mais valia sócio-desportiva de relevo. O Desportivo Francisco de Holanda, no 

andebol e voleibol, o Vitória Sport Clube, no voleibol, basquetebol, pólo aquático e natação, a Casa 
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do Povo de Fermentões, no andebol, voleibol e atletismo, o Futebol Clube os Piratas de Creixomil 

no desenvolvimento do Futsal e a Associação Cultural Recreativa e Desportiva Gémeos Castro nas 

várias vertentes do Atletismo, estão a disputar na presente época os principais Campeonatos 

Nacionais destas modalidades, e em alguns casos poderão participar nas provas europeias em 

representação do nosso País. Na concretização da política desportiva, atrás enunciada, proponho: 

Que a Câmara Municipal conceda subsídios extraordinários que já englobam os apoios aos vários 

escalões formativos dos seguintes clubes: Desportivo Francisco de Holanda, Vitória Sport Clube 

(Secções de Voleibol, Basquetebol, Natação) e Casa do Povo de Fermentões, no valor de €25.000,00 

(vinte e cinco mil euros)/cada, e ainda ao Futebol Clube os Piratas de Creixomil, a Associação 

Cultural Recreativa e Desportiva Gémeos Castro e Vitória Sport Clube – Secção de Pólo Aquático 

com €10.000,00 (dez mil euros) cada, como forma de apoio às suas participações nas várias frentes 

desportivas que estão envolvidas. O processamento dos subsídios será concretizado após 

requerimento dos clubes ou atletas interessados, que deverão fazer prova da sua participação nas 

modalidades, campeonatos ou competições respectivos, bem como do número de atletas inscritos 

por cada escalão, através de declaração confirmativa emanada das respectivas associações ou 

federações. Estima-se, com base nos subsídios atribuídos em anos anteriores, que o montante para 

este ano ronde os €265.000,00 (duzentos e sessenta e cinco mil euros). ------------------------------------ 

DESPORTO – COOPERATIVA TEMPO LIVRE – CAMPEONATO NACIONAL DE 

CORTA-MATO – Concessão, à Cooperativa Tempo Livre, de um apoio no valor de €5.000,00 

(cinco mil euros), destinado a comparticipar nos custos de organização da edição de 2006 do 

Campeonato Nacional de Corta-Mato Longo. ------------------------------------------------------------------- 

DESPORTO – COOPERATIVA TEMPO LIVRE – CENTRO MÉDICO DE APOIO AO 

DESPORTO – PEDIDO DE SUBSÍDIO – Concessão, à Cooperativa Tempo Livre, de um 

subsídio de €3.103,69 (três mil, cento e três euros e sessenta e nove cêntimos), destinado a colmatar 

o deficit de exploração verificado em resultado do primeiro semestre de actividade do Centro 

Médico de Apoio ao Desporto de Guimarães. ------------------------------------------------------------------- 

DESPORTO – ANDDEM – ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE DESPORTO PARA A 

DEFICIÊNCIA MENTAL – 5º CAMPEONATO DO MUNDO DE BASQUETEBOL 

PARA DEFICIENTES – Concessão, à ANDEMM – Associação Nacional de Desporto para a 

Deficiência Mental, de um subsídio de €1.000,00 (mil euros), destinado a comparticipar nas despesas 
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inerentes à participação da delegação portuguesa no 5º Campeonato do Mundo de Basquetebol para 

Deficiente. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

TRANSPORTES – CENTRO SOCIAL PADRE MANUEL JOAQUIM DE SOUSA – 

CEDÊNCIA DE AUTOCARRO – Cedência, ao Centro Social Padre Manuel Joaquim de Sousa – 

Caldelas, de um autocarro para efectuar o transporte das crianças das valências de Jardim-de-infância 

e ATL, para assistir à actividade “Meninos Hoje Há Espectáculo” no passado dia 10 de Maio. -------- 

TRANSPORTES – COOPERATIVA FRATERNA – CEDÊNCIA DE VIATURAS – 

Ratificação do despacho do Vice-Presidente da Câmara, datado de 27 de Abril de 2006, que cedeu à 

Cooperativa Fraterna viaturas da Câmara para distribuição de alimentos a famílias carenciadas e 

recolha de géneros alimentícios, no passado mês de Abril. ---------------------------------------------------- 

DESPORTO – VITÓRIA SPORT CLUBE – II TORNEIO LUSO-GALAICO DE PÓLO 

AQUÁTICO – Concessão, à Secção de Pólo Aquático do Vitória Sport Clube, de um subsídio de 

€500,00 (quinhentos euros), destinado a comparticipar nos custos de organização do II Torneio 

Luso-Galaico de Pólo Aquático nos próximos dias 24 e 25 de Junho. -------------------------------------- 

SUBSÍDIOS – VITÓRIA SPORT CLUBE – MODALIDADES AMADORAS – SUBSÍDIO 

PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2006/2007 – Atribuir, ao Vitória Sport Clube, um apoio 

traduzido em géneros, designadamente combustível e fertilizantes, correctivos, tratamentos 

fitossanitários, a utilizar nos campos adstritos ao desporto de formação, até ao montante de 

€50.000,00 (cinquenta mil euros). ----------------------------------------------------------------------------------

SUBSÍDIOS – CLUBE INDUSTRIAL DE PEVIDÉM – XXXVIII CAMPEONATO DA 

EUROPA DE TIRO A HÉLICES – OBRAS NAS INSTALAÇÕES – Concessão, ao Clube 

Industrial de Pevidém, de um subsídio de €17.300,00 (dezassete mil e trezentos euros), destinado a 

comparticipar nos custos de pavimentação dos arruamentos de acesso e parques de estacionamento 

das respectivas instalações. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

SUBSÍDIOS – GRUPO DESPORTIVO UNIÃO TORCATENSE – ARRELVAMENTO 

DO CAMPO DO ARNADO – Concessão, ao Grupo Desportivo União Torcatense, de um 

subsídio de €50.000,00 (cinquenta mil euros), destinado a comparticipar no arrelvamento do Campo 

do Arnado. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SUBSÍDIOS – ANTIGOS ALUNOS DA ESCOLA INDUSTRIAL DE GUIMARÃES – 22ª 

CONFRATERNIZAÇÃO – Concessão, à Escola Secundária Francisco de Holanda, de um 
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subsídio de €500,00 (quinhentos euros), destinado a comparticipar nos custos de organização da 22ª 

Confraternização dos Antigos Alunos da Escola Industrial. --------------------------------------------------- 

SUBSÍDIOS – AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PROF. JOÃO DE MEIRA – III 

TORNEIO ABERTO DE XADREZ SUB-20 – Concessão, ao Agrupamento de Escolas João de 

Meira, de um subsídio de €400,00 (quatrocentos euros), destinado a comparticipar nos custos de 

organização do III Torneio Aberto de Xadrez Sub-20, no passado dia 1 de Maio. ----------------------- 

SUBSÍDIOS – ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DA ZONA URBANA DA CONCEIÇÃO 

– Concessão, à Associação de Moradores da Zona Urbana da Conceição, de um subsídio de 

€10.550,00 (dez mil quinhentos e cinquenta euros), equivalente a 50% do valor total de aquisição da 

loja 24 A do Bairro de Nossa Senhora da Conceição. ---------------------------------------------------------- 

SUBSÍDIOS – ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA DE RONFE – Concessão, à 

Associação Cultural e Recreativa de Ronfe, de um apoio no montante de €500,00 (quinhentos euros) 

destinado a custearem as despesas com a realização do IV Circuito Aurora Cunha, no dia 13 de 

Maio. Mais foi deliberado conceder o apoio logístico necessário e ao alcance desta Autarquia. -------- 

SUBSÍDIOS – ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS COMUNIDADES 

LOCAIS – XV JORNADAS DA JUVENTUDE E DO TEATRO – XIII GRANDE 

PRÉMIO DE ATLETISMO DE SERZEDO – Ratificação do despacho do Presidente da 

Câmara, datado de 24 de Abril de 2006, que concedeu à Associação para o Desenvolvimento das 

Comunidades Locais três troféus destinados ao XIII Grande Prémio de Atletismo de Serzedo, 

integrado nas XV Jornadas da Juventude e do Teatro, realizado no passado dia 1 de Maio. ------------ 

SUBSÍDIOS – FESTAS DE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO – FREGUESIA DE 

FERMENTÕES – Concessão, à Comissão de Festas de Nossa Senhora do Rosário, freguesia de 

Fermentões, de autorização para ligação à rede de iluminação pública das ornamentações das 

referidas festas, a realizar entre os próximos dias 23 e 28 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 28 

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

SUBSÍDIOS  –   FESTA  EM  HONRA  DO SANTÍSSIMO SACRAMENTO – VILA DE S. 
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TORCATO – Concessão, à Comissão de Festas em Honra do Santíssimo Sacramento, Vila de S. 

Torcato, de autorização para ligação à rede de iluminação pública das ornamentações das referidas 

festas, a realizar no próximo dia 17 de Junho, com a colocação de um contador para a potência 

de42,4 Kva. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SUBSÍDIOS – FESTAS DE S. JOÃO – FREGUESIA DE CASTELÕES – Concessão, à 

Comissão de Festas de S. João, freguesia de Castelões, de autorização para ligação à rede de 

iluminação pública das ornamentações das referidas festas, a realizar entre os próximos dias 22 e 25 

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

SUBSÍDIOS – FESTA DE S. MAMEDE – FREGUESIA DE VERMIL – Concessão de 

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

realizar na freguesia de Vermil nos próximos dias 15 e 16 de Julho, com a colocação de dois 

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

SUBSÍDIOS – FESTA EM HONRA DE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO – 

FREGUESIA DE SOUTO SANTA MARIA – Concessão, à Comissão de Festas de Nossa 

Senhora do Rosário, freguesia de Souto Santa Maria, 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 12 e 14 de Agosto, com a colocação de 3 contadores para 41,4 Kva. ----------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


