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EDITAL
ANTÓNIO

MAGALHÃES,

PRESIDENTE

DA

CÂMARA

MUNICIPAL

DE

GUIMARÃES, FAZ SABER, em cumprimento do disposto no art.º 91º da Lei nº 169/99, de 18
de Setembro, alterada e republicada pela Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro, que a Câmara Municipal,
em sua reunião realizada em 2 de Junho de 2005, cuja acta foi aprovada em minuta na mesma
reunião, tomou as seguintes deliberações: -----------------------------------------------------------------------CÂMARA – Aprovação da acta da reunião ordinária da Câmara Municipal, realizada em 19 de Maio
de 2005. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------VOTO DE LOUVOR – GRUPO CULTURAL RECREATIVO E DESPORTIVO “OS
SANDINENSES” E GRUPO DESPORTIVO UNIÃO TORCATENSE - Aprovação de um
voto de louvor pela subida do Grupo Desportivo Torcatense e do Grupo Cultural Recreativo e
Desportivo “Os Sandineneses”ao Nacional da II Divisão B, feito desportivo altamente meritório,
que projecta desportivamente os clubes e o Concelho de Guimarães. --------------------------------------JUNTAS DE FREGUESIA – FREGUESIA DE VERMIL – ALTERAÇÃO AO
PROTOCOLO CELEBRADO NA REUNIÃO DE 27 DE JANEIRO DE 2005 – Aprovar
uma alteração ao Protocolo de Delegação de Competências celebrado com a Junta de Freguesia de
Vermil, aprovado por deliberação de 27 de Janeiro de 2005, passando a cláusula primeira daquele
Protocolo a ter a seguinte redacção: “O presente Protocolo tem por objecto a delegação de
competências na Junta de Freguesia de Vermil para a execução das obras de Pavimentação das Ruas
da Boavista e do Bairro”. -------------------------------------------------------------------------------------------JUNTAS DE FREGUESIA – FREGUESIA DE OLIVEIRA DO CASTELO – RECREIO
COBERTO DA EB1 DE OLIVEIRA DO CASTELO – TRABALHOS A MAIS – Reforçar a
verba atribuída em reunião de 10 de Março de 2005 com o valor de €5.919,81 (cinco mil novecentos
e dezanove euros e oitenta e um cêntimos), respeitante aos trabalhos a mais realizados na obra de
“Recreio coberto da EB1 de Oliveira do Castelo”, pelo que o ponto n.º 1 da cláusula 2.ª do
Protocolo de Delegação de Competências aprovado em reunião de 10 de Março de 2005 passará a
ter a seguinte redacção: “1 – Para a prossecução do objecto definido na cláusula 1.ª e da execução
nos termos previstos na cláusula 3.ª, é concedida, pela Câmara à Junta, uma verba até ao montante
de €55.220,08 (cinquenta e cinco mil duzentos e vinte euros e oito cêntimos)”. --------------------------PATRIMÓNIO – ARRUAMENTO POENTE DE ACESSO AO NOVO MERCADO

Fich: EDITAL L N.º 11 - de 2 de Junho de 2005.doc

_____________

Fls. 2
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

MUNICIPAL – REALOJAMENTO DE INQUILINO – Aprovar o realojamento, a título
definitivo, do agregado familiar de Rosa de Jesus Pereira no fogo situado na Rua Manuel Peixoto, n.º
270, 3.º Esq., freguesia de Creixomil, nas seguintes condições: celebração de um contrato de
arrendamento ao abrigo do Regime do Arrendamento Urbano, pelo valor da renda actual (€16,60);
no caso do seu falecimento, o direito ao arrendamento é transmitido ao seu irmão, Lourenço
Pereira, que com ela vive em comunhão de mesa e habitação, mas em regime de renda apoiada;
pagamento de uma indemnização no valor de €5.000,00 (cinco mil euros), a título de compensação
pelas despesas e transtornos causados pela mudança. Mais foi deliberado assumir o pagamento das
respectivas despesas de condomínio, bem como delegar a gestão do referido fogo na empresa
municipal CASFIG, EM. -------------------------------------------------------------------------------------------PATRIMÓNIO – AQUISIÇÃO DA ANTIGA FÁBRICA DE CURTUMES DA
SOCIEDADE “FREITAS & FERNANDES, LDA”, NA ZONA DE COUROS – Aprovar
submeter à aprovação da Assembleia Municipal, nos termos da alínea a), n.º 6, do artigo 64º da Lei
N.º169/99, de 18 de Setembro, alterada e republicada pela Lei N.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, a
aquisição da Antiga Fábrica de Curtumes da Sociedade “Freitas & Fernandes, Lda”, na Zona de
Couros. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------COMEMORAÇÕES DO 24 DE JUNHO – PROGRAMA – Aprovação do Programa das
Comemorações do 24 de Junho, data em que se comemora a Batalha de São Mamede e feriado
municipal de Guimarães. --------------------------------------------------------------------------------------------COMEMORAÇÕES

DO

24

DE

JUNHO

–

ATRIBUIÇÃO

DE

MEDALHAS

HONORÍFICAS - Atribuição das seguintes Medalhas Honoríficas: Irmandade de Nossa
Senhora da Consolação e Santos Passos – Medalha de Mérito Social, em Ouro; José Júlio
Jordão, Lda – Medalhão de Mérito Industrial, em Ouro; Grupo Desportivo, Recreativo e
Cultural de Sande S. Martinho “Os Sandinenses” – Medalha de Mérito Desportivo, em Prata;
Professora Doutora Maria Norberta Amorim – Medalha de Mérito Cultural, em Ouro; José
Machado – Medalha de Mérito Associativo, em Ouro; D. Maria Amélia Fonseca, Poetisa de
Arosa – Medalha de Mérito Cultural, em Prata; José Teixeira & Irmão, Lda – Medalha de Mérito
Industrial, em Prata; Manuel Ferreira Freitas – Medalha de Bons Serviços, em Prata. ----------------JOGOS DO EIXO ATLÂNTICO – Aprovar a participação de uma delegação da Autarquia na VI
Edição dos Jogos do Eixo Atlântico, a realizar em Santiago de Compostela no próximo mês de
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Julho. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TRANSPORTES – CEDÊNCIA DE UMA CARRINHA PARA “O ENTERRO DA GATA”
– Ratificação do despacho do Presidente da Câmara, datado de 9 de Maio de 2005, que concedeu
apoio logístico ao cortejo dos alunos da Universidade do Minho, através da cedência de uma
carrinha. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------BANDEIRAS – JUNTA DE FREGUESIA DE TABUADELO – Concessão, à Junta de
Freguesia de Tabuadelo, de uma bandeira da cidade, destinada a ser hasteada na respectiva Sede. ----SUBSÍDIOS

–

JUNTA

DE

FREGUESIA

DE

LORDELO

–

APOIO

ÀS

COMEMORAÇÕES DO 10.º ANIVERSÁRIO DA VILA DE LORDELO – Concessão, à
Junta de Freguesia de Lordelo, de um subsídio de €400,00 (quatrocentos euros), destinado a
comparticipar nas despesas necessárias à realização das Comemorações do 10º Aniversário da Vila
de Lordelo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------SUBSÍDIOS – JUNTA DE FREGUESIA DE RONFE – AQUISIÇÃO DE CISTERNA –
Concessão, à Junta de Freguesia de Ronfe, de um apoio no valor de €1.500,00 (mil e quinhentos
euros), destinado a custear as despesas com a aquisição de uma cisterna para rega dos diversos
jardins. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------SUBSÍDIOS - ELECTRONIC SPORTS WORLD CUP ‘2005 (ESWC) – CAMPEONATO
MUNDIAL DE DESPORTOS ELECTRÓNICOS – REALIZAÇÃO, EM GUIMARÃES,
DAS FINAIS PORTUGESA E ESPANHOLA – Concessão, à Associação de E-Sports, de um
subsídio no valor de €36.605,00, destinado a assegurar os meios financeiros para que a mesma possa
dar integral cumprimento às obrigações assumidas com a organização mundial do Electronic Sports
World Cup ‘2005, em face da cedência do Pavilhão Multiusos para as cerimónias do Dia de Portugal
SUBSÍDIOS – PARÓQUIA DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO – ARRANJOS
EXTERIORES DO CENTRO SOCIAL E IGREJA DE NOSSA SENHORA DA
CONCEIÇÃO – Concessão, à Paróquia de Nossa Senhora da Conceição, de um subsídio de
€214.767,45 (duzentos e catorze mil setecentos e sessenta e sete euros e quarenta e cinco cêntimos),
destinado a comparticipar a execução dos arranjos exteriores do Centro Social e da Igreja. ------------SUBSÍDIOS – CENTRO SOCIAL DE GUARDIZELA – Concessão, ao Centro Social de
Guardizela, de um subsídio no montante de €50.000,00 (cinquenta mil euros), destinado à conclusão
da edificação, e correspondente apetrechamento em mobiliário, de um equipamento que inclui várias
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valências sociais como Lar, Jardim-de-infância, Creche, ATL e Centro de Dia com apoio
domiciliário. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------SUBSÍDIOS – ASSOCIAÇÃO SOCIAL E CULTURAL DE URGEZES – AQUISIÇÃO DE
VIATURA LIGEIRA DE PASSAGEIROS – Concessão, à Associação Social e Cultural de
Urgezes, de um apoio no valor de €2.500,00 (dois mil e quinhentos euros), para custear as despesas
com a aquisição de uma viatura ligeira de passageiros destinada ao transporte dos idosos que
diariamente frequentam o Centro de Dia. -----------------------------------------------------------------------SUBSÍDIOS – ESCOLA SECUNDÁRIA 3.º CICLO MARTINS SARMENTO –
PROJECTO SÓCRATES/COMENIUS – Ratificação do despacho do Presidente da Câmara,
datado de 16 de Maio de 2005, que concedeu lembranças da cidade, bem como um subsídio no
valor de €500,00 (quinhentos euros) à Escola Secundária Martins Sarmento, destinado a apoiar um
encontro de Professores, Directores de Escola e alunos das escolas europeias participantes
(Kaiserslautern/Alemanha, Reims/França, Silkeborg/Dinamarca e Pleven/Bulgária) no âmbito do
Projecto “Made in Europe” Sócrates/Comenius 1 “Parceiros entre Escolas”, de 28 de Maio a 1 de
Junho. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SUBSÍDIOS – ESCOLA BÁSICA 2.º E 3.º CICLOS JOÃO DE MEIRA – “EUROBOTICE”
– MISSÃO MARTE – Ratificação do despacho do Presidente da Câmara, datado de 19 de Maio de
2005, que concedeu à Escola Básica 2.º e 3.º Ciclos João de Meira uma bandeira nacional e outra do
município, bem como material promocional da cidade, destinados aos alunos do sétimo ano de
escolaridade da referida Escola que participaram numa competição sobre robótica, no Euro Space
Center, nos passados dias 27 a 31 de Maio, em Libremont (Bélgica). ---------------------------------------SUBSÍDIOS – VITÓRIA SPORT CLUBE – DESLOCAÇÃO DA EQUIPA JÚNIOR A
NEUVILLE-SUR-SAÔNE (FRANÇA) – Ratificação do despacho do Presidente da Câmara,
datado de 18 de Maio de 2005, que concedeu ao Vitória Sport Clube um apoio no valor de €1.500,00
(mil e quinhentos euros), destinado a custear as despesas com a deslocação da Equipa Júnior para
participar no Torneio da Cidade de Neuville-Sur-Saône (França), nos passados dias 14 e 15 de Maio.
SUBSÍDIOS – VITÓRIA SPORT CLUBE – EQUIPA FEMININA DE JUVENIS DE
VOLEIBOL – Concessão, à Equipa de Juvenis Femininos de Voleibol do Vitória Sport Clube, de
um apoio no valor de €1.000,00 (mil euros), destinado a custear as despesas com a participação na
11.ª Edição do Torneio Comemorativo do Centenário da Prática do Voleibol, em Ponta Delgada, de
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22 a 27 de Junho de 2005. ------------------------------------------------------------------------------------------SUBSÍDIOS – CLUBE DE TÉNIS DAS TAIPAS – ARRANJO DOS CAMPOS DE TÉNIS
– Concessão, ao Clube de Ténis das Caldas das Taipas, de um apoio no valor de €2.500,00 (dois mil
e quinhentos euros), destinado a custear as despesas com o arranjo dos Campos de Ténis para a
realização de um Torneio a nível nacional, entre os dias 3 e 5 de Junho. -----------------------------------SUBSÍDIOS – GRUPO DESPORTIVO “OS UNIDOS DO CANO” – Concessão, ao Grupo
Desportivo os “Unidos do Cano”, de um subsídio de €15.000,00 (quinze mil euros), destinado a
comparticipar nos restantes trabalhos e fornecimentos necessários à conclusão do relvado sintético
do campo de Futebol de 5. Mais foi deliberado a execução, por parte dos serviços competentes da
Câmara Municipal de Guimarães, dos trabalhos prévios, movimentos de terras, contenção da caixa e
sub-base, que o Departamento de Obras Municipais avalia em €10.169,74 (dez mil cento e sessenta e
nove euros e setenta e quatro cêntimos). -------------------------------------------------------------------------SUBSÍDIOS – CENTRO CULTURAL E DESPORTIVO DE SILVARES – RECINTO
DESPORTIVO – Concessão, ao Centro Cultural e Desportivo de Silvares, de um apoio no valor
de €5.000,00 (cinco mil euros), destinado a custear as despesas com a realização de obras de
beneficiação no seu recinto desportivo, nomeadamente electrificação e colocação de novo piso. -----SUBSÍDIOS – GRUPO DESPORTIVO PANTERAS DE MATAMÁ – Concessão, ao Grupo
Desportivo Panteras de Matamá, de um apoio no valor de €1.000,00 (mil euros), destinado a custear
as despesas com a realização de obras de beneficiação no seu recinto desportivo, designadamente
pintura dos balneários e sede do Clube, colocação de tijoleiras e azulejos nas casas de banho e
colocação de telas nas coberturas balneárias para isolamento de humidades. -----------------------------SUBSÍDIOS – JUVENTUDE DE RONFE – Concessão, ao Juventude de Ronfe, de um apoio
no valor de €550,00 (quinhentos e cinquenta euros), destinado a custear as despesas de deslocação
de uma equipa a Lisboa, no passado dia 28 de Maio, para participação na final das Escolinhas de
Futebol (Infantis). ----------------------------------------------------------------------------------------------------SUBSÍDIOS – FUTEBOL CLUBE PIRATAS DE CREIXOMIL – Concessão, ao Futebol
Clube Piratas de Creixomil, de um apoio no valor de €5.000,00 (cinco mil euros), em
reconhecimento da qualidade do trabalho que vem sendo desenvolvido pela colectividade,
designadamente na formação desportiva aos muitos jovens que militam no Clube e para fazer face
aos encargos extraordinários motivados pela participação da equipa sénior na fase final do
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Campeonato Nacional de 3.ª Divisão. ----------------------------------------------------------------------------SUBSÍDIOS – GRUPO DESPORTIVO DE INFANTAS – Concessão, ao Grupo Desportivo
de Infantas, de um subsídio no valor de €1.000,00 (mil euros), na sequência das exigências
financeiras que se colocam à Associação, em resultado da programada celebração da escritura de
compra e venda dos terrenos nos quais se encontram implantadas as suas infra-estruturas
desportivas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------SUBSÍDIOS – GRUPO DESPORTIVO DA FONTE SANTA – TORNEIO DE FUTSAL –
Ratificação do despacho do Presidente da Câmara, datado de 20 de Maio de 2005, que concedeu ao
Grupo Desportivo da Fonte Santa troféus para a realização de um Torneio de Futsal com início a 28
de Maio, bem como grades de protecção. -----------------------------------------------------------------------SUBSÍDIOS – CENTRO DE ENTRETENIMENTO E APOIO À JUVENTUDE – VII
SEMANA DA JUVENTUDE – Concessão, ao Centro de Entretenimento e Apoio à Juventude,
de um apoio no valor de €500,00 (quinhentos euros), destinado a custear as despesas com a
realização da VII Edição da Semana da Juventude. ------------------------------------------------------------SUBSÍDIOS – LOC/MTC – MOVIMENTO DE TRABALHADORES CRISTÃOS –
Concessão, à LOC/MTC – Movimento de Trabalhadores Cristãos, de um apoio no valor de €500,00
(quinhentos euros), destinado a custear as despesas com a realização de diversas acções de formação,
designadamente o Encontro de Trabalhadores na Associação Teatro Construção em Joane, no
passado dia 19 de Fevereiro, subordinado ao tema “Futuro do Emprego na Diocese de Braga”. -----SUBSÍDIOS – AGRUPAMENTO DE ESCUTAS DE CANDOSO S. MARTINHO –
Ratificação do despacho do Presidente da Câmara, datado de 16 de Maio de 2005, que concedeu ao
Agrupamento de Escutas de Candoso S. Martinho um apoio no valor de €100,00 (cem euros),
destinado a custear as despesas com a participação num acampamento em Arouca, que decorreu nos
passados dias 21 e 22 de Maio. -------------------------------------------------------------------------------------SUBSÍDIOS – FESTA DE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO – FREGUESIA DE
PRAZINS SANTO TIRSO – Ratificação do despacho do Presidente da Câmara, datado de 16 de
Maio de 2005, que autorizou a ligação à rede de iluminação pública das ornamentações da Festa de
Nossa Senhora do Rosário, realizada na freguesia de Prazins Santo Tirso, entre os passados dias 19 e
22 de Maio e não entre os dias 25 e 29 de Maio, como, por lapso, foi solicitado pela Junta de
Freguesia. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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SUBSÍDIOS – FESTAS DE S. SEBASTIÃO – FREGUESIA DE GUARDIZELA –
Concessão, à Comissão de Festas de S. Sebastião, freguesia de Guardizela, de autorização para
ligação à rede de iluminação pública das ornamentações das referidas Festas, a realizar entre os
próximos dias 7 e 11 de Junho, com a colocação de 3 contadores para 41,4 Kva. -----------------------SUBSÍDIOS – CENTRO CULTURAL E DESPORTIVO DE SILVARES – 19.º FESTIVAL
DE FOLCORE E FESTAS EM HONRA DE S. JOÃO – Concessão, ao Centro Cultural e
Desportivo de Silvares, de autorização para ligação à rede de iluminação pública das ornamentações
do 19.º Festival de Folclore e Festas em Honra de S. João, nos próximos dias 18, 23, 24 e 25 de
Junho, com a colocação de um contador para 41,4 Kva. ------------------------------------------------------SUBSÍDIOS – FESTAS DE S. JOÃO – FREGUESIA DE GONDAR – Concessão, à Comissão
de Festas de S. João Batista, freguesia de Gondar, de autorização para ligação à rede de iluminação
pública das ornamentações das Festas de S. João, a realizar entre os próximos dias 22 e 24 de Junho,
com a colocação de 3 contadores para 41,4 Kva. ---------------------------------------------------------------SUBSÍDIOS – RANCHO FOLCLÓRICO INFANTIL E JUVENIL DE BRITEIROS
SANTO ESTEVÃO – FESTIVAL DE FOLCLORE – Concessão, ao Rancho Folclórico Infantil
e Juvenil de Briteiros Santo Estêvão, de autorização para ligação à rede de iluminação pública das
ornamentações do Festival de Folclore, com a colocação de um quadro de 3x60 amperes, para um
período de cinco dias, compreendidos entre 16 e 24 de Junho. ----------------------------------------------SUBSÍDIOS – FESTAS DA VILA E DE S. PEDRO – FREGUESIA DE CALDELAS –
Concessão de autorização para ligação à rede de iluminação pública das ornamentações das Festas da
Vila e de S. Pedro, entre os próximos dias 29 de Junho e 4 de Julho, com a colocação de 6
contadores para 41,4 Kva. ------------------------------------------------------------------------------------------SUBSÍDIOS – FESTAS EM HONRA DO DIVINO SALVADOR – FREGUESIA DE
PINHEIRO – Concessão, à Comissão de Festas em Honra do Divino Salvador, freguesia de
Pinheiro, de autorização para ligação à rede de iluminação pública das ornamentações das referidas
festas, a realizar entre os próximos dias 27 e 31 de Julho, com a colocação de um contador para 41,4
Kva. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SUBSÍDIOS – FESTAS DE S. TIAGO – FREGUESIA DE RONFE – Concessão de
autorização para ligação à rede de iluminação Pública das ornamentações das Festas de S. Tiago, a
realizar entre os próximos dias 27 e 31 de Julho, com a colocação de cinco contadores para 41,4
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Kva. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SUBSÍDIOS – FESTA DE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO – FREGUESIA DE BRITO
– Concessão de autorização para ligação à rede de iluminação pública das ornamentações da Festa
de Nossa Senhora do Rosário, a realizar na freguesia de Brito entre os próximos dias 11 e 15 de
Agosto, com a colocação de 3 contadores para 41, 4 Kva. ---------------------------------------------------E eu,____________________ Directora do Departamento de Administração Geral, o subscrevi. ---
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