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EDITAL DA REUNIÃO DE CÂMARA DE 6 DE JULHO DE 2006 

CÂMARA – Aprovação da acta da reunião ordinária da Câmara Municipal, realizada em 22 de Junho 

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

DESORTIVO FRANCISCO DE HOLANDA – ALTERAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE 

CONSTITUIÇÃO DO DIREITO DE SUPERFÍCIE – Aprovar submeter à aprovação da 

Assembleia Municipal uma alteração da deliberação de 27 de Abril de 2006, designadamente do 

prazo do contrato de arrendamento estabelecido na referida deliberação, passando de 5 para 10 

anos, com possibilidade de renovação por períodos de três anos. -------------------------------------------- 

OBRAS PÚBLICAS – EMPREITADA DE ACESSO GUIMARÃES / PENSELO – 

RESCISÃO DO CONTRATO – Aprovar o pagamento de uma indemnização no valor de 

€148.024,00 (cento e quarenta e oito mil e vinte e quatro euros) a “Alberto Couto Alves, S.A.”, 

equivalente a 10% do valor do contrato inicial da empreitada “Acesso Guimarães/Penselo”, pela 

rescisão do respectivo contrato de empreitada. ------------------------------------------------------------------ 

PATRIMÓNIO – EXPROPRIAÇÃO LITIGIOSA DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO 

DA VIA DE LIGAÇÃO AZURÉM/FERMENTÕES – PARCELA 28 – Ratificação do despacho 

do Presidente da Câmara, datado de 29 de Julho de 2006, que autorizou o depósito do valor de 

€53,34 (cinquenta e três euros e trinta e quatro cêntimos) à ordem do Tribunal Judicial de 

Guimarães, correspondente à actualização do valor indemnizatório devido pela expropriação da 

parcela de terreno n.º 28, com a área de 12 m2, necessária à construção da via de ligação 

Azurém/Fermentões, nos termos do artigo 71.º do Código das Expropriações. ----------------- 

PATRIMÓNIO – EXPROPRIAÇÃO LITIGIOSA DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO 

DA VIA DE LIGAÇÃO AZURÉM/FERMENTÕES – PARCELA 11 A – Ratificação do 

despacho do Presidente da Câmara, datado de 28 de Junho de 2006, que autorizou o depósito do 

valor de €142,11 (cento e quarenta e dois euros e onze cêntimos), à ordem do Tribunal Judicial de 

Guimarães, correspondente à actualização do valor indemnizatório devido pela expropriação da 

parcela de terreno n.º 11 A, com a área de 82 m2, necessária à construção da via de ligação 

Azurém/Fermentões, nos termos do artigo 71.º do Código das Expropriações. ----------------- 

PATRIMÓNIO – PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO – SINISTRO NA RUA DA CASCA – 

FREGUESIA DE PONTE – Aprovação do pagamento de uma indemnização no valor de €297,44 

(duzentos e noventa e sete euros e quarenta e quatro cêntimos) a Joaquim Jorge Gonçalves de Bessa, 
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pelo danos sofridos nas sua viatura de matrícula 63-65-DE, devido à existência de paralelos soltos na 

Rua da Casca, freguesia de Ponte. ---------------------------------------------------------- 

PATRIMÓNIO – PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO – SINISTRO NA RUA DOS TOJAIS – 

FREGUESIA DE PONTE – Aprovação do pagamento de uma indemnização no valor de €416,28 

(quatrocentos e dezasseis euros e vinte e oito cêntimos) a Manuel Joaquim Ferreira Moreira, pelos 

danos sofridos na sua viatura de matricula 84-93-RQ devido à existência de paralelos soltos na Rua 

dos Tojais, da freguesia de Ponte. ---------------------------------------------------------------------------- 

PÓLO DE INVESTIGAÇÃO EM ENGENHARIA DE POLÍMEROS (PIEP) – Aumentar a 

participação do Município no PIEP (Pólo de investigação em Engenharia de Polímeros) em 18 

Unidades de Participação, com um custo unitário de €2.500,00 (dois mil e quinhentos euros), num 

total de €45.000,00 (quarenta e cinco mil euros), como forma de comparticipar no esforço financeiro 

necessário à instalação de equipamentos e à prossecução plena das várias actividades de investigação 

e desenvolvimento tecnológico do Pólo de Investigação em Engenharia de Polímeros. -----------------

CVR – CENTRO DE VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS – Aprovar submeter à aprovação da 

Assembleia Municipal a adesão do Município ao C.V.R. – Centro para a Valorização de Resíduos, 

através da subscrição de 74 Unidades de Capital, ao preço unitário de €500,00 (quinhentos euros), 

totalizando €37.000,00 (trinta e sete mil euros), montante este que corresponde, aproximadamente, 

ao valor das taxas de urbanização e de compensação. ---------------------------------------------------------- 

TOPONÍMIA – FREGUESIA DE SELHO S. JORGE – Aprovação de uma proposta de 

toponímia para a freguesia de Selho S. Jorge, que mereceu aprovação por parte da respectiva 

Assembleia de Freguesia. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

TOPONÍMIA – FREGUESIA DE SELHO S. LOURENÇO – Aprovação de uma proposta de  

toponímia para a freguesia de Selho S. Lourenço, que mereceu aprovação por parte da respectiva 

Assembleia de Freguesia. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

BANDEIRAS – JUNTA DE FREGUESIA DE LONGOS – Concessão, à Junta de Freguesia de 

Longos, de uma bandeira do Município. -------------------------------------------------------------------------- 

SUBSÍDIOS – JUNTA DE FREGUESIA DE BRITO – FESTIVAL VIVÊNCIAS – Concessão, à 

Junta de Freguesia de Brito, do seguinte apoio logístico destinado à realização, entre os próximos 

dias 14 e 16 de Julho, do Festival Vivências: palco com cobertura; estrutura móvel para régie; 

disponibilização de um outdoor sendo a produção assumida pela Junta de Freguesia; divulgação do 
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evento na Agenda Cultural; disponibilização do equipamento de som e luz para os dias 15 e 16 de 

Julho. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SUBSÍDIOS – VITÓRIA SPORT CLUBE – 67.º TORNEIO INTERNACIONAL DE 

PFORZHEIM – Ratificação do despacho do Presidente da Câmara, datado de 2 de Junho de 2006, 

que concedeu ao Vitória Sport Clube um apoio no valor de €1.000,00 (mil euros), destinado a 

custear as despesas com a deslocação da equipa Júnior à Alemanha onde participou no 67.º Torneio 

Internacional de Pforzheim, entre os passados dias 1 e 5 de Junho. ----------------------------------------- 

SUBSÍDIOS – VITÓRIA SPORT CLUBE – SECÇÃO DE BASQUETEBOL – TORNEIO 

CIDADE DE GUIMARÃES EM MINIBASQUETE – Concessão, ao Vitória Sport Clube, de um 

subsídio de €336,00 (trezentos e trinta e seis euros), destinado a comparticipar o pagamento das 

refeições dos participantes no Torneio Cidade de Guimarães em Minibasquete, realizado no passado 

dia 25 de Junho, no Pavilhão Desportivo da Escola E.B. 2,3 Afonso Henriques. -------------------------

SUBSÍDIOS – ASSOCIAÇÃO DE CICLISMO DO MINHO – RAMAL DE ÁGUA – Concessão, 

à Associação de Ciclismo do Minho, de um apoio no valor de €500,00 (quinhentos euros), destinado 

a custear as despesas com a execução de um ramal de água para o “Café Ciclista”, no valor de 

€1.087,91 (mil oitenta e sete euros e noventa e um cêntimos). --------------------------------- 

SUBSÍDIOS – ARCOV – ASSOCIAÇÃO RECREATIVA, CULTURAL E DESPORTIVA DE 

COVAS – FREGUESIA DE POLVOREIRA – FESTA DE S. JOÃO – Ratificação do despacho do 

Presidente da Câmara, datado de 22 de Junho de 2006, que autorizou que a ligação à rede de 

iluminação pública das ornamentações da Festa de S. João, realizada na freguesia de Polvoreira pela 

Associação Recreativa, Cultural e Desportiva de Covas, seja efectuada com a colocação de 2 

contadores de 34,5 Kva e de um contador de 41,4 Kva e não com 1 contador de 34,5 

Kva e outro de 41,4 Kva como, por lapso, foi indicado. ------------------------------------------------------- 

SUBSÍDIOS – FESTA DE S. JOÃO – FREGUESIA DE FERMENTÕES – Ratificação do 

despacho do Presidente da Câmara, datado de 20 de Junho de 2006, que concedeu autorização para 

ligação à rede de iluminação pública das ornamentações da Festa de S. João, realizada na freguesia de 

Fermentões nos passados dias 23 e 24 de Junho, com a colocação de um contador para a potência 

de 41,4 Kva. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

SUBSÍDIOS – FESTAS DO DIVINO SALVADOR DE PINHEIRO – FREGUESIA DE 

PINHEIRO – Concessão, à Comissão de Festas do Divino Salvador, freguesia de Pinheiro, de 
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autorização para ligação à rede de iluminação pública das ornamentações da referida festa, a realizar 

entre os próximos dias 26 e 30 de Julho, com a colocação de 2 contadores para 41,4 Kva. ------------- 

SUBSÍDIOS – FESTA DO CORPO DE DEUS – FREGUESIA DE SOUTO SANTA MARIA – 

Concessão, à Comissão de Festas do Corpo de Deus, freguesia de Souto Santa Maria, de autorização 

para que a ligação à rede de iluminação pública das ornamentações das referidas festas seja feita 

entre os dias 11 e 15 de Agosto e não entre os dias 12 e 14 do mesmo mês como, por lapso, 

indicaram no anterior pedido. ------------------------------------------------------------------------------- 

SUBSÍDIOS – COMEMORAÇÕES DOS 25 ANOS DO GRUPO DESPORTIVO DE S. 

FAUSTINO – FREGUESIA DE S. FAUSTINO – Ratificação do despacho do Presidente da 

Câmara, datado de 23 de Junho de 2006, que concedeu autorização para ligação à rede de iluminação 

pública das ornamentações do 25.º aniversário do Grupo Desportivo de S. Faustino, a realizar entre 

os próximos dias 5 e 9 de Julho, com a colocação de 2 contadores para a potência de 41,4 Kva. ------ 

SUBSÍDIOS – FESTAS EM HONRA DE S. PEDRO – FREGUESIA DE AZURÉM – 

Ratificação do despacho do Presidente da Câmara, datado de 27 de Junho de 2006, que autorizou 

que a ligação à rede de iluminação pública das ornamentações da Festa em Honra de S. Pedro, 

freguesia de Azurém, se realizasse nos dias 28 e 29 de Junho e não entre os dias 29 de Junho e 2 de 

Julho como, por lapso, indicaram no primeiro pedido. --------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


