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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 20 de Julho de 2006, 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 6 de Julho 

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

CÂMARA – DELEGAÇÃO E SUBDELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS – SISTEMA 

NACIONAL DE DEFESA DA FLORESTA CONTRA INCÊNDIOS – Delegação no 

Presidente da Câmara das competências conferidas pelo Decreto-Lei nº 124/2006, de 28 de Junho, 

que entrou em vigor no passado dia 3 de Julho, com a faculdade de as subdelegar nos respectivos 

Vereadores. Mais foi deliberado ratificar todos os actos administrativos que foram praticados pelo 

Vereador Armindo Costa e Silva, desde a data de entrada em vigor daquele diploma legal – no dia 3 

de Julho de 2006 – até à presente data, no âmbito dos processos de licenciamento de lançamento de 

fogo de artifício, titulados pelos alvarás nrs. 1 a 76. ------------------------------------------------------------- 

OBRAS PÚBLICAS – ALARGAMENTO DA CIRCULAR URBANA – 2.ª FASE – 

ABERTURA DE PROCEDIMENTO – Aprovação da abertura de Concurso Público relativo à 

empreitada “Alargamento da Circular Urbana – 2.ª Fase”, pelo valor de €1.070.519,11 (um milhão 

setenta mil quinhentos e dezanove euros e onze cêntimos) + IVA. ----------------------------------------- 

PAGAMENTOS A FORNECEDORES – Celebração de acordos com os fornecedores, cujos 

prazos normais de pagamento venham a ser ultrapassados, aceitando que os juros de mora 

decorrentes de contratos de factoring sejam debitados a uma taxa previamente acordada entre os 

fornecedores e o Município – situando-se, nesta data, na ordem dos 3% – concretamente 3,172%, 

resultante da taxa EURIBOR a 1 mês, de 2,922%, acrescida de um spread de 0,25%. --------------------- 

JUNTAS DE FREGUESIA – FREGUESIA DE SELHO S. CRISTÓVÃO – 

CONSTRUÇÃO DOS BALNEÁRIOS DO CAMPO DE FUTEBOL DO PARQUE DE 

LAZER DO RIO SELHO – Delegação, na Junta de Freguesia de Selho S. Cristóvão, da execução 

dos balneários do campo de futebol do Parque de Lazer do Rio Selho, pelo valor de €124.150,00 

(cento  e vinte  e  quatro mil  cento e  cinquenta euros)  acrescido  de  IVA à taxa de 5%, totalizando 
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€130.357,50 (cento e trinta mil, trezentos e cinquenta e sete euros e cinquenta cêntimos). -------------- 

JUNTAS DE FREGUESIA – FREGUESIA DE AROSA – ESCOLA EB1 DE AROSA – 

Delegação, na Junta de Freguesia de Arosa, da execução das obras de substituição de lavatório, 

banca e remodelação de parte da instalação eléctrica da Escola EB1 de Arosa, pelo valor de 

€1.276,86 (mil duzentos e setenta e seis euros e oitenta e seis cêntimos). ----------------------------------- 

JUNTAS DE FREGUESIA – FREGUESIA DE VERMIL – PAVIMENTAÇÃO DA 

ENTRADA NA EB1 DE VERMIL – Delegação, na Junta de Freguesia de Vermil, da execução da 

obra de pavimentação da entrada na EB1 de Vermil, pelo valor de €1.556,14 (mil quinhentos e 

cinquenta e seis euros e catorze cêntimos), sendo o prazo de execução de 30 dias. ----------------------- 

PATRIMÓNIO – EXPROPRIAÇÃO LITIGIOSA DE TERRENOS PARA 

CONSTRUÇÃO DA VIA DE LIGAÇÃO AZURÉM/FERMENTÕES – PARCELA 16 – 

Ratificação do despacho do Presidente da Câmara, datado de 4 de Julho de 2006, que autorizou o 

depósito do valor de €298,48 (duzentos e noventa e oito euros e quarenta e oito cêntimos) à ordem 

do Tribunal Judicial de Guimarães, correspondente à actualização do valor indemnizatório devido 

pela expropriação da parcela de terreno n.º 16, com a área de 935 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 28A – 

Ratificação do despacho do Presidente da Câmara, datado de 12 de Julho de 2006, que autorizou o 

depósito do valor de €73,23 (setenta e três euros e vinte e três cêntimos) à ordem do Tribunal 

Judicial de Guimarães, correspondente à actualização do valor indemnizatório devido pela 

expropriação da parcela de terreno n.º 28A, com a área de 29 m2, necessária à construção da via de 

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

PROGRAMA DE GENERALIZAÇÃO DO ENSINO DE INGLÊS E DE OUTRAS 

ACTIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR NO 1.º CEB – Aprovar 

apresentar à Direcção Regional de Educação do Norte o processo de candidatura aos apoios 

previstos pelo Despacho n.º 12591/2006 de 16 de Junho, estabelecendo com os Agrupamentos, a 

Sociedade Musical de Guimarães/Academia de Música Valentim Moreira de Sá, a Cooperativa 

Tempo Livre e a Cooperativa A Oficina protocolos que viabilizarão a aprendizagem da Língua 

Inglesa,  a  Actividade Física e Desportiva, o Ensino da Música, a Expressão Plástica e a Informática 
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aos alunos dos 14 Agrupamentos de Escola do nosso concelho. --------------------------------------------- 

EDUCAÇÃO – CELEBRAÇÃO DE PROTOCOLO COM A FÁBRICA DA IGREJA 

PAROQUIAL DE SANTA EULÁLIA DE NESPEREIRA – Celebração de um Protocolo com 

a Fábrica da Igreja Paroquial de Santa Eulália de Nespereira tendo por objecto a cedência das 

instalações (Centro Social e Paroquial e Salão do Agrupamento 884 do Corpo Nacional de Escutas) 

para o funcionamento provisório da EB1 de Arrau - Nespereira. -------------------------------------------- 

EDUCAÇÃO – ESCOLAS – TRANSPORTE ESCOLAR – Concessão de passe escolar à aluna 

Vânia Sofia Freitas Ribeiro, residente no Lugar do Motelo/Grisel, freguesia de Fermentões, 

matriculada na EB 2,3 de Fermentões, considerando o seu estado de saúde descrito na informação 

dos Serviços de Educação, implicando à Autarquia um custo mensal previsível no valor de €15,30 

(quinze euros e trinta cêntimos). ------------------------------------------------------------------------------------ 

EDUCAÇÃO – OCUPAÇÃO DE TEMPOS LIVRES – TRANSPORTE – Concessão de 

transporte ao menor Tiago André Paulino Fernandes, residente na Rua Comandante Carvalho 

Crato, n.º 44, 1.º A, freguesia de Caldelas, que se encontra em situação de risco de abandono escolar, 

a fim de participar nas actividades que o Centro de Cultura e Desporto dos Trabalhadores do 

Município de Guimarães vai levar a efeito no próximo mês de Agosto, implicando à Autarquia um 

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

EDUCAÇÃO – FÉRIAS DESPORTIVAS – TRANSPORTE – Concessão de transporte em 

carreira pública a 4 menores desde as suas residências para o Pavilhão Multiusos, para participarem 

nas Férias Desportivas de Verão, pelo período compreendido entre Julho e Agosto, implicando à 

Autarquia um custo mensal previsível no valor de €180,00 (cento e oitenta euros). ---------------------- 

CULTURA – SALÃO INTERNACIONAL DE PINTURA NAÏF – PRÉMIO CÂMARA 

MUNICIPAL DE GUIMARÃES – Ratificação do despacho do Presidente da Câmara que 

autorizou o pagamento do Prémio Câmara Municipal de Guimarães relativo a 2005, no valor de 

€2.000,00, (dois mil euros) já que, à época, tal foi necessário para que o prémio chegasse 

atempadamente à cerimónia em que seria entregue à Pintora Leocádia Maria Caeiro Barroso. --------- 

BIBLIOTECA MUNICIPAL RAUL BRANDÃO – OFERTA DE LIVROS – Concessão, à 

UCCLA – União das Cidades Capitais de Língua Portuguesa, de um conjunto de livros provenientes 

do Pólo das Taipas e que seriam para abater, destinados a uma Escola EB1 de Bissau. ------------------ 

TRANSPORTES  –  COOPERATIVA  FRATERNA  –  Ratificação  do  despacho  do Vice  – 
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Presidente da Câmara, datado de 3 de Julho de 2006, que colaborou com a Cooperativa Fraterna no 

transporte de alimentos para distribuição a famílias carenciadas e para realização de passeios 

convívio, durante o passado mês de Junho. ---------------------------------------------------------------------- 

TOPONÍMIA – FREGUESIA DE CREIXOMIL – Aprovação de proposta de toponímia para a 

freguesia de Creixomil, que mereceu aprovação por parte da respectiva Assembleia de Freguesia. ---- 

TOPONÍMIA – FREGUESIA DE MESÃO FRIO – Aprovação de proposta de toponímia para 

a freguesia de Mesão Frio, que mereceu aprovação por parte de respectiva Assembleia de Freguesia.  

SUBSÍDIOS – XXIII FESTIVAL DE FOLCLORE – XVI INTERNACIONAL – 

FREGUESIA DE NESPEREIRA – Ratificação do despacho do Presidente da Câmara, datado de 

27 de Junho de 2006, que concedeu autorização para ligação à rede de iluminação pública das 

ornamentações do XXII Festival de Folclore, realizado na freguesia de Nespereira pelo Rancho 

Folclórico de Santa Eulália de Nespereira, nos passados dias 7 e 8 de Julho, com a colocação de uma 

baixada para a potência de 20,7 Kva. ------------------------------------------------------------------------------ 

SUBSÍDIOS – FESTAS DO BAIRRO – G.D.R.C. “OS MESMOS” CANCELAS DA VEIGA 

– FREGUESIA DE AZURÉM – Ratificação do despacho do Presidente da Câmara, datado de 27 

de Junho de 2006, que concedeu autorização para ligação à rede de iluminação pública das 

ornamentações das Festas do Bairro, realizadas pelo G.D.R.C. “Os Mesmos” Cancelas da Veiga no 

passado dia 8 de Julho, com a colocação de um contador para a potência de 27,6 Kva. ----------------- 

SUBSÍDIOS – GRUPO FOLCLÓRICO DE SOUTO – FESTIVAL FOLCLÓRICO – 

FREGUESIA DE SOUTO S. SALVADOR – Concessão, ao Grupo Folclórico de Souto, de 

autorização para ligação à rede de iluminação pública das ornamentações do Festival Folclórico, a 

realizar na freguesia de Souto S. Salvador entre os próximos dias 28 e 30 de Julho, com a colocação 

de 2 contadores de 3x60 amperes. --------------------------------------------------------------------------------- 

SUBSÍDIOS – FESTAS DO SANTÍSSIMO SACRAMENTO – FREGUESIA DE BARCO – 

Concessão, à Comissão de Festas do Santíssimo Sacramento, freguesia de Barco, de autorização para 

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

próximos dias 2 e 6 de Agosto, com a colocação de um contador para a potência de 41,4 Kva. ------- 

SUBSÍDIOS – FESTAS EM HONRA DO SANTÍSSIMO SACRAMENTO E NOSSA 

SENHORA DO ROSÁRIO – FREGUESIA DE SOUTO S. SALVADOR – Concessão, à 

Comissão de Festas em Honra do Santíssimo Sacramento e Nossa Senhora do Rosário, freguesia de 
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Souto S. Salvador, de autorização para que a ligação à rede de iluminação pública das ornamentações 

das referidas festas, a realizar entre os próximos dias 3 e 7 de Agosto, seja feita com a colocação de 

dois contadores para 41,4 Kva e não com a colocação de um contador como, por lapso, solicitaram 

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

SUBSÍDIOS – FESTA DA PADROEIRA – FREGUESIA DE SANDE VILA NOVA – 

Concessão de autorização para ligação à rede de iluminação pública das ornamentações da Festa da 

Padroeira, a realizar na freguesia de Sande Vila Nova entre os próximos dias 13 e 15 de Agosto, com 

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

SUBSÍDIOS – FESTAS DE NOSSA SENHORA DE LURDES – FREGUESIA DE 

SANDE S. CLEMENTE – Concessão, à Comissão de Festas de Nossa Senhora de Lurdes, 

freguesia de Sande S. Clemente, de autorização para ligação à rede de iluminação pública das 

ornamentações das Festas de Nossa Senhora de Lurdes, a realizar na freguesia de Sande S. Clemente 

entre os próximos dias 18 e 21 de Agosto, com a colocação de 3 contadores para a potência de 41,4 

Kva. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


