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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 25 de Setembro de 2008, cuja acta foi aprovada em minuta na mesma 

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

JUNTA DE FREGUESIA DE GOMINHÃES – UTILIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA 

ANTIGA ESCOLA EB1 DE GOMINHÃES – CONTRATO DE COMODATO – Aprovar 

celebrar um Contrato de Comodato com a Junta de Freguesia de Gominhães tendo por objecto a 

cedência da utilização do antigo edifício escolar, sito no Lugar da Cerca, da freguesia de Gominhães, 

para instalação e funcionamento das sedes dos grupos de jovens e associações da Freguesia. ---------- 

ZONA DE TURISMO DE GUIMARÃES – RELATÓRIO E CONTAS DA ZONA DE 

TURISMO DE GUIMARÃES RESPEITANTE AO PERÍODO COMPREENDIDO 

ENTRE 11 DE ABRIL E 29 DE AGOSTO DE 2008 – Aprovar submeter à aprovação da 

Assembleia Municipal o RELATÓRIO E CONTAS DA ZONA DE TURISMO DE 

GUIMARÃES – PERÍODO DE 11 DE ABRIL A 29 DE AGOSTO DE 2008. ------------------------ 

JUNTAS DE FREGUESIA – FREGUESIA DE CANDOSO S. MARTINHO – “ARRANJO 

URBANÍSTICO NA ENVOLVENTE DA CAPELA DE S. BARTOLOMEU” – 

PRORROGAÇÃO DO PRAZO – Prorrogar, até final de Junho de 2009, o prazo para execução da 

obra designada por “Arranjo Urbanístico da Envolvente da Capela de S. Bartolomeu”, delegada na 

Junta de Freguesia de Candoso S. Martinho por deliberação de Câmara de 29 de Maio de 2008, pelo 

valor de €11.193,13, tendo sido celebrado o respectivo Protocolo em 4 de Junho de 2008. ------------- 

FUNDOS DE MANEIO – FUNDO DE MANEIO DO PATRIMÓNIO – ALTERAÇÃO – 

Aprovar uma alteração ao Fundo de Maneio da Divisão de Património Municipal, destinado a 

despesas com taxas e emolumentos devidos aos Cartórios Notariais, Conservatórias e Tribunais, 

passando o respectivo valor para €1.250,00 – rubrica 11/020225, de modo a permitir o pagamento 

de taxas e emolumentos dos Serviços de Finanças, de acordo com a Lei n.º 2/2007, de 15 de Janeiro.  

PATRIMÓNIO – AQUISIÇÃO AMIGÁVEL DA PARCELA 9, NECESSÁRIA À OBRA DE 

ALARGAMENTO DA ESTRADA DE SILVARES DO KM. 35 AO 41 (ANTIGA E.N. 206) – 

Aprovar adquirir a Albino Gomes da Silva Martins uma parcela de terreno com a área de 94 m2, 
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designada por parcela 9, situada no Lugar de Casquinho, freguesia de Silvares, necessária à execução 

da obra de “Alargamento da Estrada de Silvares entre os Km 39 a 41 (antiga E.N. 206)”, pelo valor 

de €35.000,00. Mais foi deliberado assumir a execução das seguintes obras: Vedação dos muros de 

suporte Sul/Oeste com painéis produzidos a partir de arames galvanizados com pontas defensivas 

de dimensões 2500x1630 mm, do tipo “Nylofor 2D/2D Super”; Limpeza de lixos e espécies 

vegetais abundantes dos terrenos fronteiros a Sul/Oeste; Execução de novos muros de delimitação 

Norte/Este, a 1,00 m da cota do arruamento, com aproveitamento das grades existentes; deslocação 

de uma árvore de grande porte para a restante propriedade; ligação da fossa séptica ao colector 

público, considerando os sistemas de drenagem existentes. --------------------------------------------------- 

PATRIMÓNIO – AQUISIÇÃO AMIGÁVEL DA PARCELA 2 DA OBRA “VARIANTE 

DAS TAIPAS – 4ª. FASE” E TERRENO SOBRANTE – Aprovar adquirir a Manuel Castro 

Martins uma parcela de terreno com a área de 160 m2, sobrante da parcela 2, necessária à construção 

da “Variante das Taipas, 4:ª Fase”, pelo valor de €2.500,00, bem como aprovar o pagamento de uma 

indemnização no montante de €1.000,00 para execução da vedação da referida parcela de terreno. --- 

PROTOCOLOS – PROTOCOLOS DE COOPERAÇÃO ENTRE A CÂMARA 

MUNICIPAL DE GUIMARÃES E A UNIDADE DE INVESTIGAÇÃO E FORMAÇÃO 

SOBRE ADULTOS E IDOSOS – UNIFAI – Celebrar um Protocolo com a UNIFAI tendo por 

objecto o estabelecimento de acções de cooperação no âmbito do desenvolvimento de projectos de 

investigação científica e de programas de formação que permitam criar condições para uma melhor 

concretização das medidas de promoção da qualidade de vida de pessoas idosas de Guimarães. ------- 

DOAÇÃO – PINTOR EDUARDO J. ORTÚN – Aceitar a doação, por parte do Pintor Eduardo 

J. Ortún, de um quadro a óleo sobre tela, de sua autoria, com o valor atribuído de €1500,00. ---------- 

SUBSÍDIOS – JUNTA DE FREGUESIA DE PRAZINS SANTO TIRSO – SEDE DA 

JUNTA DE FREGUESIA – Conceder, à Junta de Freguesia de Prazins Santo Tirso, um subsídio 

no valor de €15.000,00, destinado a comparticipar as obras na Sede da Junta de Freguesia. ------------- 

SUBSÍDIOS – JUNTA DE FREGUESIA DE TABUADELO – SEDE DA JUNTA DE 

FREGUESIA – Conceder, à Junta de Freguesia de Tabuadelo, um subsídio de €50.000,00, 

destinado a comparticipar as obras de adaptação da sede para instalação de serviços de apoio social.  

SUBSÍDIOS – JUNTA DE FREGUESIA DE CREIXOMIL – REQUALIFICAÇÃO DO 

PARQUE DA SENHORA DA LUZ – Conceder, à Junta de Freguesia de Creixomil, um subsídio 
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de €8.959,25, destinado a custear as despesas com a elaboração do projecto de instalação de um bar 

com esplanada e de sanitários no Parque da Senhora da Luz. ------------------------------------------------- 

SUBSÍDIOS – JUNTA DE FREGUESIA DE CALVOS – AQUISIÇÃO DE VIATURA – 

Conceder, à Junta de freguesia de Calvos, um subsídio de €15.000,00 destinado a custear as despesas 

com a aquisição de uma viatura uma viatura para transporte de crianças e idosos pertencentes à zona 

de intervenção da Comissão Social Inter freguesias do Sudoeste da Montanha da Penha. --------------- 

SUBSÍDIOS – GRUPO DESPORTIVO E RECREATIVO “OS AMIGOS DE URGEZES” 

– CAMPO DE TREINOS – Conceder, ao Grupo Desportivo e Recreativo “Os Amigos de 

Urgezes”, um apoio de €12.000,00, destinado a custear as despesas com a adaptação de um espaço 

de aparcamento automóvel para campo de treinos. ------------------------------------------------------------- 

SUBSÍDIOS – GRUPO DESPORTIVO DE SERZEDELO – TAÇA DE PORTUGAL – 

Conceder, ao Grupo Desportivo de Serzedelo, um apoio de €3.000,00, destinado a custear as 

despesas com uma intervenção no seu relvado. Mais foi deliberado conceder à referida Associação 

um apoio no valor de €1.000,00, destinado a custear as despesas com a deslocação, no passado dia 

31 de Agosto, à Ilha de S. Miguel, onde disputou uma eliminatória da Taça de Portugal em Futebol. - 

SUBSÍDIOS – CONFRARIA GASTRONÓMICA DA PANELA AO LUME – 

COMEMORAÇÕES DO XXII ANIVERSÁRIO – Ratificar o despacho do Presidente da 

Câmara, datado de 16 de Setembro de 2008, que concedeu o seguinte apoio destinado às 

comemorações do XXII Aniversário da Confraria Gastronómica Panela ao Lume, a realizar nos 

próximos dias 26 e 27 de Setembro: Apoio dos Serviços do Departamento de Obras Municipais 

– produção de 15 placas de madeira, tipo porta-estandarte, com placa tamanho A3, para colocação 

da identificação das diferentes Confrarias presentes; Apoio dos Serviços da Divisão de Cultura e 

Desporto – autorização para realização de um Concerto no Largo da Oliveira (26 de Setembro); 

Grupo Musical, tipo tocata, para acompanhar o desfile (27 de Setembro); colocação de porta 

bandeiras no Paço dos Duques de Bragança (dia 27 de Setembro), com as bandeiras Nacional, de 

Guimarães e da União Europeia; instalação sonora no Paço dos Duques (27 de Setembro). Apoio 

dos Serviços de Turismo – 20 sacos com material promocional de Guimarães; Alojamento na 

Pousada da Juventude ao abrigo do Protocolo existente e reserva de 7 duplos com entrada a 26 e 

saída a 27 devido ao facto de a Pousada da Juventude não ter disponibilidade nas datas solicitadas. -- 

SUBSÍDIOS – CONFRARIA GASTRONÓMICA “PANELA AO LUME” – OFERTA DE  
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DOIS TROFÉUS – Ratificar o despacho do Presidente da Câmara, datado de 11 de Setembro de 

2008, que concedeu à Confraria Gastronómica “Panela ao Lume” dois troféus destinados a 

galardoar autores e confeccionadores de pratos culinários premiados por aquela Confraria. ------------ 

SUBSÍDIOS – LABORATÓRIO DE ARTES – ASSOCIAÇÃO CULTURAL E ARTÍSTICA 

DE GUIMARÃES – PROJECTO DE ARTE CONTEMPORÂNEA “INFORMAL” – 

Conceder ao Laboratório de Artes, Associação Cultural e Artística de Guimarães, um subsídio de 

€5.000,00, destinado a custear as despesas com o projecto de exposições de arte contemporânea, 

denominada “InFormal”, a realizar em vários espaços da cidade, entre os próximos dias 18 de 

Outubro e 13 de Dezembro, bem como o seguinte apoio logístico: disponibilização de 2 outdoors 

para divulgação do evento; transporte das obras a expor (Lisboa e Porto); reserva de quatros duplos 

na Pousada da Juventude de 16 a 19 de Outubro, nos termos do protocolo existente. ------------------- 

SUBSÍDIOS – JUNTA DE FREGUESIA DE GONÇA – FESTA EM HONRA DE S. 

MATEUS – ILUMINAÇÕES PÚBLICAS – Ratificar o despacho do Presidente da Câmara, de 

15 de Setembro de 2008, que concedeu à Junta de Freguesia de Gonça um subsídio até €116,83, 

destinado a custear as despesas com a ligação à rede de iluminação pública das ornamentações da 

Festa em Honra de S. Mateus, realizadas entre os passados dias 18 e 22 de Setembro. ------------------- 

SUBSÍDIOS – JUNTA DE FREGUESIA DE GONÇA – FESTA EM HONRA DE NOSSA 

SENHORA DO ROSÁRIO – ILUMINAÇÕES PÚBLICAS – Ratificar o despacho do 

Presidente da Câmara, de 10 de Setembro de 2008, que concedeu à Junta de Freguesia de Gonça um 

subsídio até €116,83, para custear as despesas com a ligação à rede de pública das ornamentações da 

Festa de Nossa Senhora do Rosário, a realizar entre os próximos dias 26 e 28 de Setembro. ----------- 

SUBSÍDIOS – JUNTA DE FREGUESIA DE PONTE – FESTA EM HONRA DO 

SENHOR DOS AFLITOS – ILUMINAÇÕES PÚBLICAS – Ratificar o despacho do 

Presidente da Câmara, de 16 de Setembro de 2008, que concedeu à Junta de Freguesia de Ponte um 

subsídio até €148,73, destinado a custear as despesas de ligação à rede de pública das ornamentações 

da Festa em Honra do Senhor dos Aflitos, realizada entre os passados dias 19 e 21 de Setembro. ---- 


