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EDITAL 

ANTÓNIO MAGALHÃES, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

GUIMARÃES, FAZ SABER, em cumprimento do disposto no art. 91º da Lei nº 169/99, de 18 de 

Setembro, alterada e republicada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro, que a Câmara Municipal, 

em sua reunião realizada em 21 de Maio de 2009, cuja acta foi aprovada em minuta na mesma 

reunião, tomou as seguintes deliberações: ------------------------------------------------------------------------ 

CÂMARA – Aprovar a acta da reunião ordinária da Câmara Municipal de 21 de Maio de 2009. ------ 

CÂMARA – Aprovar a acta da reunião extraordinária da Câmara Municipal de 12 de Maio de 2009.  

SUSPENSÃO DE MANDATO – VEREADOR JÚLIO MARTINS FARIA MENDES – 

Aprovar o pedido de suspensão do mandato do Vereador Júlio Martins Faria Mendes, por um 

período de 90 dias. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

OBRAS PÚBLICAS – BENEFICIAÇÃO DO C.M. 1545-1 E C.M. 1545, ARRUAMENTO 

DESDE O CENTRO CÍVICO DE BARCO ATÉ À PONTE E R. 25 DE ABRIL 

(PRAZINS ST.ª EUFÉMIA), EN 583-3 (ENTRE A ROTUNDA DE SELHO S. 

LOURENÇO E O CRUZAMENTO DA IGREJA EM PRAZINS ST.º - CONTA FINAL – 

Aprovar a Conta Final, bem como o Auto Final da obra em epígrafe, nos valores, respectivamente, 

de 677.608,72 + IVA e 8.904,81 + IVA, adjudicada a “Alexandre Barbosa Borges, S.A.”. -------------- 

OBRAS PÚBLICAS – REPAVIMENTAÇÃO DA E.M. 583 ENTRE A ROTUNDA DE 

PONTE S. JOÃO E A ROTUNDA DE SOUTO S. SALVADOR – CONTA FINAL – 

Aprovar a Conta Final, bem como o Auto Final da obra em epígrafe, nos valores, respectivamente, 

de 817.920,49 + IVA e €125.916,32, adjudicada a “M. Couto Alves, S.A.”. -------------------------------- 

OBRAS PÚBLICAS – CENTRO ESCOLAR DE URGEZES – ERROS E OMISSÕES – 

Ratificar o despacho do Vereador Domingos Bragança, datado de 18 de Março de 2009, que 

aprovou a lista de erros e omissões da obra designada por “Centro Escolar de Urgezes”. --------------- 

OBRAS PÚBLICAS – RECONVERSÃO DA EB1/JI BARREIRO – SELHO S. JORGE – 

ERROS E OMISSÕES – Ratificar o despacho do Vereador Domingos Bragança, datado de 4 de 

Fevereiro de 2009, que aprovou a lista de erros e omissões da obra designada por “Reconversão da 

EB1/JI Barreiro – Selho S. Jorge”. --------------------------------------------------------------------------------- 

OBRAS PÚBLICAS – RECONVERSÃO DA EB1/JI DE GEMUNDE – RONFE – ERROS 

E OMISSÕES – Ratificar o despacho do Vereador Domingos Bragança, de 4 de Fevereiro de 2009, 
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que aprovou a lista de erros e omissões da obra designada por “Reconversão da EB1/JI de 

Gemunde”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

OBRAS PÚBLICAS – AMPLIAÇÃO DA EB1 DE VERMIL – ERROS E OMISSÕES – 

Ratificar o despacho do Vereador Domingos Bragança, datado de 5 de Março de 2009, que aprovou 

a lista de erros e omissões da obra designada por “Ampliação da EB1 de Vermil”. ----------------------- 

OBRAS PÚBLICAS – AMPLIAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA EB1 DE 

OLIVEIRA DO CASTELO – ERROS E OMISSÕES – Ratificar o despacho do Vereador 

Domingos Bragança, datado de 27 de Fevereiro de 2009, que aprovou a lista de erros e omissões da 

obra designada por “Ampliação e Requalificação da Escola EB1 de Oliveira do Castelo”. -------------- 

OBRAS PÚBLICAS – AMPLIAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA EB1 DE 

OLIVEIRA DO CASTELO – ADJUDICAÇÃO E APROVAÇÃO DA MINUTA DO 

CONTRATO – Adjudicar a empreitada designada por “Ampliação e Requalificação da Escola EB1 

de Oliveira do Castelo” a “N.V.E. Engenharias, Lda.”, pelo valor de €889.206,55 + IVA, bem como 

aprovar a correspondente minuta do contrato. ------------------------------------------------------------------ 

OBRAS PARTICULARES – RECURSO HIERÁRQUICO – PROCESSO DE 

LICENCIAMENTO DE OBRAS Nº 286/81 – Indeferir o recurso hierárquico interposto por 

Manuel Freitas da Silva do despacho do Presidente da Câmara, de 27 de Fevereiro de 2009, que 

indeferiu um pedido de legalização de obras referente à construção de uma habitação bifamiliar, 

edificada num terreno com uma área de 1355 m2, descrito na Conservatória do Registo Predial sob o 

n.º 1233/Caldelas, inscrito na matriz urbana sob o artigo 1892, sito na Viela Bouça da Lama no 

Lugar de Penedo, freguesia de Caldelas, nos termos e fundamentos constantes da informação do 

Departamento de Gestão Urbanística. ---------------------------------------------------------------------------- 

GUIMARÃES 2012 EEM – NOMEAÇÃO DOS MEMBROS DOS ÓRGÃOS SOCIAIS – 

Designar, nos termos do disposto no nº 2 do Artigo 5º dos Estatutos da entidade empresarial 

Guimarães 2012, como Presidente do Conselho de Administração, a Vereadora Francisca Maria da 

Costa Abreu, e como Vogais, Carlos Ferreira Martins da Silva e José Manuel Nogueira Teixeira 

Bastos. Mais foi deliberado designar como Fiscal Único Efectivo Gaspar Vieira de Castro (ROC) e 

como Fiscal Único Substituto Fátima Cristina dos Santos Amorim Barroso Gonçalves (ROC). ------- 

CONTRATO DE COMODATO – ANTIGO EDIFÍCIO ESCOLAR DE SERZEDELO – O 

CEAJ – Aprovar celebrar um contrato de comodato com o Centro de Entretenimento e Apoio à 
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Juventude tendo por objecto a cedência do edifício sito na Rua Torres Carneiro, da freguesia de 

Serzedelo, propriedade do Município, para instalação e funcionamento da respectiva sede, 

destinando-se à promoção e desenvolvimento da cultura na sua dimensionalidade, fomentando e 

realizando todo o género de actividades culturais. --------------------------------------------------------------- 

CONTRATO DE COMODATO – COOPERATIVA TAIPAS TURITERMAS, CIPRL – 

COMODATO DE ANTIGO BALNEÁRIO TERMAL – Ratificar o despacho do Presidente da 

Câmara, datado de 14 de Maio de 2009, que aprovou a celebração de um contrato de comodato com 

a Cooperativa Taipas Turitermas tendo como objecto a cedência do edifício sito no Lugar das 

Termas, freguesia de Caldelas, para Museu de exposição de instrumentos e técnicas relacionadas 

com a medicina termal. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONTRATO-PROGRAMA – CENTRO DE CULTURA E DESPORTO “O 

DESPORTIVO DE RONFE” – APOIO À CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE JOGOS – 

Celebrar um Contrato de Desenvolvimento Desportivo com o Centro de Cultura e Desporto “O 

Desportivo de Ronfe” tendo por objecto a atribuição de um subsídio de €250.000,00, a pagar até 31 

de Dezembro de 2009, para construção de um Parque de Jogos. --------------------------------------------- 

PROTOCOLOS – CASA DO POVO DE RONFE – RECUPERAÇÃO DA SUA SEDE E 

ENVOLVENTE – Celebrar um Protocolo com a Casa do Povo de Ronfe tendo por objecto o 

desenvolvimento dos projectos e construção de equipamentos de cariz desportivo, social e 

administrativo no prédio propriedade daquela Instituição. ---------------------------------------------------- 

PROTOCOLOS – PROTOCOLO DE PARCERIA – FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL 

DE NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA – Ratificar o Protocolo de Parceria celebrado com a 

Fábrica da Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Oliveira tendo como objectivo estreitar laços 

institucionais entre os dois outorgantes, procurando estimular o conhecimento do acervo cultural da 

Fábrica da Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Oliveira, nomeadamente o seu órgão de tubos e 

retábulo-mor, enquanto parte integrante do património local que importa conservar e recuperar 

numa cidade Património Cultural da Humanidade e Capital Europeia da Cultura em 2012. ------------ 

PESSOAL – DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS – Aprovar, ao abrigo do disposto no artigo 

5º, nº 4, do Decreto-Lei nº 144/2008, a delegação das competências relativas a: a) afectação e 

colocação do pessoal; b) Gestão de carreiras e remunerações; e c) avaliação do desempenho do 

pessoal não docente, nos órgãos de direcção, administração e gestão dos agrupamentos de escolas e 
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escolas não agrupadas. Mais foi deliberado ratificar, nos termos do disposto no artigo 137º do 

Código de Procedimento Administrativo, os despachos proferidos pelo Vereador do Pessoal, 

Domingos Bragança, relativos a gestão do pessoal não docente, desde 1 de Janeiro de 2009 

nomeadamente, nas seguintes matérias: - Férias, faltas e licenças; - Mobilidade; - Juntas Médicas; - 

Aposentações; - Recrutamento; - Abertura de procedimento concursal para 48 assistentes 

operacionais (Auxiliares de Acção Educativa); - Processamento de remunerações; - Gestão de 

carreiras; - Acidentes de trabalho; - Emissão de declarações; - Despacho do Sr. Presidente da 

Câmara Municipal de 27 de Abril de 2009 a delegar nos Presidentes dos Conselhos Executivos e/ou 

Dirigentes dos Agrupamentos de Escolas, as competências de homologação em matéria de avaliação 

de desempenho do pessoal não docente no ano de 2008. ------------------------------------------------------ 

EDUCAÇÃO – PLANO DE TRANSPORTES ESCOLARES – ANO LECTIVO 2009/2010 

– Aprovar o Plano de Transportes Escolares para o ano lectivo 2009/2010. ------------------------------ 

DESPORTO – SUBSÍDIOS AOS CLUBES DESPORTIVOS – ÉPOCA 2008/2009 – 

Aprovar uma proposta de atribuição de subsídios aos Cubes Desportivos do nosso concelho para a 

época 2008/2009, 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, rugby. 

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 – €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 

no número de praticantes, e mesmo no de eventos desportivos. Assim, pretende a Câmara 

Municipal de Guimarães criar vários incentivos a esta modalidade, de forma a que nos próximos 
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anos apareçam 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, serão 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 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 do 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 – €1.000,00 (mil 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 

ciclismo, 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, com destaque para os títulos nacionais alcançados no voleibol e basquetebol. O 

Desportivo Francisco de Holanda, no andebol e voleibol, o Vitória Sport Clube, no voleibol, 

futebol, atletismo, basquetebol, pólo aquático e natação, a Casa do Povo de Fermentões, no 

andebol, voleibol e atletismo, o Futebol Clube os Piratas de Creixomil no desenvolvimento do 

Futsal e a Associação de Ciclismo do Minho nas várias vertentes do Ciclismo, estão a disputar ou a 

organizar na presente época desportiva os principais Campeonatos Nacionais destas modalidades, e 

em alguns casos, poderão participar nas provas de cariz internacional. 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/secções: €25.000,00 

(vinte cinco mil euros) – Desportivo Francisco de Holanda, €25.000,00 (vinte e cinco mil euros) - 

Vitória Sport Clube –Secção de Voleibol; €25.000,00 (vinte e cinco mil euros) – Vitória Sport Clube 
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– Secção de Natação; €25.000,00 (vinte e cinco mil euros) – Vitória Sport Clube – Secção de 

Basquetebol; €25.000,00 (vinte e cinco mil euros) – Casa do Povo de Fermentões; €25.000,00 (vinte 

e cinco mil euros) – Futebol Clube os Piratas de Creixomil; €10.000,00 (dez mil euros) – Vitória 

Sport Clube – Secção de Pólo Aquático; €3.000,00 (três mil euros) – Associação de Ciclismo do 

Minho. O Futebol Clube os Piratas de Creixomil tem feito neste últimos anos uma clara aposta na 

formação, mas o seu grande problema é que não tem instalações desportivas próprias, como 

acontece com os outros clubes, pelo que este apoio tem em conta os gastos com o aluguer dos 

pavilhões para a sua actividade física federada. 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 onde conste o nome dos atletas dos escalões jovens. F. FORMAÇÃO CÍVICA – 

Considerando a importância da educação para a revitalização do nosso Concelho e do nosso País, 

considerando a importância das associações e clubes no incentivo à formação e frequência da escola 

dos respectivos atletas, a partir de 2008 os clubes apresentarão documentos comprovativos da 

frequência escolar, a serem emitidos pelo respectivo estabelecimento de ensino, relativo aos jovens 

com idade até aos 15 anos e que não tenham ainda terminado o 9º ano do ensino básico. Estima-se, 

com base nos subsídios atribuídos em anos anteriores, que o montante para este ano ronde os 

€300.000,00 (trezentos mil euros). --------------------------------------------------------------------------------- 

TRÂNSITO – ALTERAÇÃO DE TRÂNSITO NA RUA DA PAZ – FREGUESIA DE 

CALDELAS – Aprovar submeter à aprovação da Assembleia Municipal uma alteração de trânsito 

na Rua da Paz, freguesia de Caldelas. ------------------------------------------------------------------------------ 

TRANSPORTES – JUNTA DE FREGUESIA DE CONDE – CEDÊNCIA DE 

AUTOCARRO – Ratificar o despacho do Presidente da Câmara, datado de 4 de Maio de 2009, que 

disponibilizou à Junta de Freguesia de Conde o transporte, em autocarro, dos alunos da EB1/JI 

Aula – Conde à Sede do Agrupamento, no passado dia 6 de Maio. ------------------------------------------ 

TRANSPORTES – AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ARQUEÓLOGO MÁRIO 

CARDOSO – CEDÊNCIA DE AUTOCARRO – Ratificar o despacho do Presidente da Câmara, 

datado de 4 de Maio de 2009, que disponibilizou ao Agrupamento de Escolas Arqueólogo Mário 

Cardoso o transporte, em autocarro, de 100 alunos da EB1 Além, freguesia de Sande Vila Nova à 
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EB1 Tulha Velha, freguesia de Corvite, para participação numa actividade relevante interesse 

pedagógico no âmbito das bibliotecas escolares, no passado dia 6 de Maio. ------------------------------- 

TRANSPORTES – AGRUPAMENTO DE ESCOLAS D. AFONSO HENRIQUES – 

CEDÊNCIA DE AUTOCARRO – Ratificar o despacho do Presidente da Câmara, datado de 4 de 

Maio de 2009, que disponibilizou ao Agrupamento de Escolas D. Afonso Henriques o transporte, 

em autocarro, de 123 alunos da EB1/JI Teixugueira, freguesia de Silvares à Horta Pedagógica, no 

passado dia 7 de Maio. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

TRANSPORTES – CENTRO PAROQUIAL SÃO ROMÃO DE MESÃO FRIO – 

CEDÊNCIA DE AUTOCARRO – Disponibilizar, ao Centro Paroquial S. Romão de Mesão Frio, 

o transporte, em autocarro, de 25 crianças ao Infantário Nuno Simões, no passado dia 20 de Maio. -- 

TRANSPORTES – ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E CULTURAL MONTE SÃO PEDRO 

– CEDÊNCIA DE AUTOCARRO – Disponibilizar o transporte de um grupo de moradores do 

Empreendimento Social do Monte de S. Pedro a Ponte de Lima, no próximo dia 7 de Julho. ---------- 

TRANSPORTES – AGRUPAMENTO DE ESCOLAS FERNANDO TÁVORA – 

CEDÊNCIA DE AUTOCARRO – Disponibilizar, ao Agrupamento de Escolas Fernando Távora, 

o transporte dos seus alunos ao Paço dos Duques de Bragança, no próximo dia 4 de Junho. ---------- 

TRANSPORTES – UNIVERSIDADE DO PORTO – CEDÊNCIA DE AUTOCARRO – 

Disponibilizar, à Universidade do Porto, o transporte, em autocarro, dos participantes na 2.ª Edição 

da Universidade de Verão, ao Centro Histórico de Guimarães, no próximo dia 17 de Julho. ----------- 

BANDEIRAS – AGRUPAMENTO DE ESCOLAS AGOSTINHO DA SILVA – Atribuir, ao 

Agrupamento de Escolas Agostinho da Silva, uma Bandeira do Município. ------------------------------- 

JUNTAS DE FREGUESIA – FREGUESIA DE CONDE – AQUISIÇÃO DE TERRENO 

PARA A REQUALIFICAÇÃO DO CENTRO CÍVICO – Atribuir, à Junta de Freguesia de 

Conde, um subsídio no valor de €105.000,00, destinado a custear as despesas com a aquisição de um 

terreno para a requalificação do Centro Cívico de Conde. ----------------------------------------------------- 

SUBSÍDIOS – JUNTA DE FREGUESIA DE GONDOMAR – PROTOCOLO DE 

ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO – ALTERAÇÃO AO PROTOCOLO – Aprovar a prorrogação, 

até ao final do corrente ano, do prazo para a “Elaboração do Projecto e Construção da Casa 

Mortuária”, bem como transferir, para o ano de 2009, a verba de €11.500,50, concedida à Junta de 

Freguesia de Gondomar por deliberação de 14 de Junho de 2007. ------------------------------------------- 
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SUBSÍDIOS – JUNTA DE FREGUESIA DE MOREIRA DE CÓNEGOS – FESTAS DA 

VILA E FESTA DA CRIANÇA – Conceder, à Junta de Freguesia de Moreira de Cónegos, um 

apoio de €1.000,00, destinado a custear as despesas com a realização das Festas da Vila, entre os 

próximos dias 12 e 14 de Junho, bem como da Festa da Criança, no próximo dia 1 de Junho. --------- 

SUBSÍDIOS – DOAÇÃO DE EQUIPAMENTO À COOPERATIVA TURIPENHA – 

DOIS RÁDIOS PORTÁTEIS – Doar, à Cooperativa Turipenha, dois rádios portáteis, com o 

valor atribuído de €160,00. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

SUBSÍDIOS – CENTRO SOCIAL PADRE MANUEL JOAQUIM DE SOUSA – DOAÇÃO 

DE PARCELA DE TERRENO COM 7.128,50 M2 – Aprovar submeter à aprovação da 

Assembleia Municipal a doação, ao Centro Social Padre Manuel Joaquim de Sousa, de uma parcela 

de terreno com a área de 7.198,50 m², sita no Lugar da Bouça do Pinheiro, freguesia de Caldelas, 

com o valor atribuído de €416.310,00, para edificação de um Lar de Idosos. ------------------------------ 

SUBSÍDIOS – ASSOCIAÇÃO FAIR PLAY – DESLOCAÇÃO À ALEMANHA – Conceder, à 

Associação Fair Play, de um subsídio no valor de €1.000,00, destinado a custear as despesas com a 

participação num torneio internacional, entre os próximos dias 28 de Maio e 2 de Junho. -------------- 

SUBSÍDIOS – ASSOCIAÇÃO DE ANDEBOL DE BRAGA – TORNEIO ENTRE 

SELECÇÕES REGIONAIS – Disponibilizar à Associação de Andebol de Braga alojamento, na 

Pousada da Juventude de Guimarães, dos participantes no Torneio entre Selecções Regionais de 

Andebol, a realizar entre os próximos dias 12 e 28 de Junho. ------------------------------------------------- 

SUBSÍDIOS – AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JOÃO DE MEIRA – VI TORNEIO 

ABERTO DE XADREZ E I TORNEIO SÉNIOR – Conceder, ao Agrupamento de Escolas 

João de Meira, um subsídio no valor de €400,00, destinado a custear as despesas com a realização do 

VI Torneio Aberto de Xadrez e do I Torneio Sénior, no passado dia 16 de Maio. ----------------------- 

SUBSÍDIOS – CENTRO SOCIAL CULTURAL E DESPORTIVO DE SILVARES – 

ACTIVIDADE ETNOGRÁFICA – Conceder, ao Centro Social Cultural e Desportivo de Silvares, 

um subsídio de €150,00, destinado a custear as despesas com a realização da Actividade Etnográfica.  

SUBSÍDIOS – GRUPO CORAL DE AZURÉM – ENCONTRO DE COROS – Conceder, ao 

Grupo Coral de Azurém, um subsídio no valor de €400,00, destinado a custear as despesas com a 

participação de um Encontro de Coros, em Gouveia, nos próximos dias 23 e 24 de Maio. ------------- 

SUBSÍDIOS  –  JOC –  JUVENTUDE  OPERÁRIA  CATÓLICA – SEMANA NACIONAL  
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DE JOVENS – Conceder, à Juventude Operária Católica, um subsídio no valor de €500,00, 

destinado a custear as despesas com a organização da Semana Nacional de Jovens. ---------------------- 

SUBSÍDIOS – “ROAD SHOW” – Ratificar o despacho do Presidente da Câmara, datado de 27 de 

Fevereiro de 2009, que assumiu as despesas com a instalação de uma baixada eléctrica e respectivo 

consumo, necessária à realização de uma iniciativa da SIC denominada “Road Show”, nos passados 

dias 3 e 9 de Março, no Parque das Hortas. ---------------------------------------------------------------------- 

SUBSÍDIOS – JUNTA DE FREGUESIA DE NESPEREIRA – FESTA EM HONRA DE 

NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO – ILUMINAÇÕES PÚBLICAS – Conceder, à Junta de 

Freguesia de Nespereira, um subsídio correspondente a 50% do montante do consumo eléctrico 

originado pelas ornamentações da Festa em Honra de Nossa Senhora do Rosário, que se realiza 

entre os próximos dias 5 e 7 de Junho, num máximo de €35,33. ----------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


