
 
 

 
 

 
 

 
 

Fich: EDITAL R N.º 17 - de 9 de Setembro de 2004.doc   _____________ 

Lg. Cónego José Maria Gomes 
4810 – 242 Guimarães 
Portugal 

Departamento de Administração Geral 
 
 

tel.: 351 + 253 + 51 51 23 / 33 
fax: 351 + 253 + 51 51 34 
e-mail: camaraguimaraes@mail.telepac.pt 

Fls. 1 

EDITAL DA REUNIÃO DE 9 DE SETEMBRO DE 2004 

 

CÂMARA – Aprovação da acta da reunião ordinária da Câmara Municipal, realizada em 15 de Julho 

de 2004. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CÂMARA – Aprovação da acta da reunião ordinária da Câmara Municipal, realizada em 29 de Julho 

de 2004. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

OBRAS PÚBLICAS – VARIANTE URBANA DAS TAIPAS – 4.ª FASE – CONTA FINAL – 

Aprovação da conta final, bem como do auto final da obra em epígrafe, nos valores, 

respectivamente, de € 743.135,81 (setecentos e quarenta e três mil cento e trinta e cinco euros e 

oitenta e um cêntimos) + IVA e de € 186.178,27 (cento e oitenta e seis mil cento e setenta e oito 

euros e vinte e sete cêntimos) + IVA, adjudicada à Empresa de Construções Amândio Carvalho, 

S.A. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

OBRAS PÚBLICAS – ZONA ENVOLVENTE DO PAÇO DOS DUQUES DE 

BRAGANÇA – PARQUE DE ESTACIONAMENTO – REPARTIÇÃO DE ENCARGOS – 

Ratificação do despacho do Presidente da Câmara, datado de 16 de Agosto de 2004, que concordou 

com a Repartição de Encargos da obra “Zona Envolvente do Paço dos Duques de Bragança – 

Parque de Estacionamento”, da seguinte forma: Ano de 2004 – €155.623,30 (cento e cinquenta e 

cinco mil seiscentos e vinte e três euros e trinta cêntimos) + IVA = €163.404,47 (cento e sessenta e 

três mil quatrocentos e quatro euros e quarenta e sete cêntimos). Ano de 2005 – €2.086.076,07 (dois 

milhões oitenta e seis mil setenta e seis euros e sete cêntimos) +IVA = €2.190.380,53 (dois milhões 

cento e noventa mil trezentos e oitenta euros e cinquenta e três cêntimos). -------------------------------- 

OBRAS PÚBLICAS – ZONA ENVOLVENTE DO PAÇO DOS DUQUES DE 

BRAGANÇA – PARQUE DE ESTACIONAMENTO – ADJUDICAÇÃO E APROVAÇÃO 

DA MINUTA DO CONTRATO – Adjudicação da empreitada “Zona Envolvente do Paço dos 

Duques de Bragança – Parque de Estacionamento” a “Domingos da Silva Teixeira, SA”, pelo valor 

de €2.241.700,00 (dois milhões duzentos e quarenta e um mil e setecentos euros) + IVA, sendo o 

prazo de execução de 400 dias, nos termos previstos no Caderno de Encargos, bem como aprovação 

da correspondente minuta do contrato de empreitada. ---------------------------------------------------------  

OBRAS PÚBLICAS – AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS EB1 E JARDINS DE INFÂNCIA DE 

AIRÃO SANTA MARIA E SERZEDO – REPARTIÇÃO DE ENCARGOS – Ratificação do 
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despacho do Presidente da Câmara, datado de 4 de Agosto de 2004, que concordou com a 

Repartição de Encargos da Obra “Ampliação das Escolas EB1 e Jardins de Infância de Airão Santa 

Maria e Serzedo”, da seguinte forma: Rubrica 01.02.05 – Ano de 2004 – €148.703,16 (cento e 

quarenta e oito mil setecentos e três euros e dezasseis cêntimos) + IVA = €156.138,31 (cento e 

cinquenta e seis mil cento e trinta e oito euros e trinta e um cêntimos) – Ano de 2005 – €563.546,25 

(quinhentos e sessenta e três mil quinhentos e quarenta e seis euros e vinte e cinco cêntimos) + IVA 

= €591.723,56 (quinhentos e noventa e um mil setecentos e vinte e três euros e cinquenta e seis 

cêntimos). Rubrica 01.02.06 – Ano de 2004 – €148.703,16 (cento e quarenta e oito mil setecentos e 

três euros e dezasseis cêntimos) + IVA = €156.138,32 (cento e cinquenta e seis mil cento e trinta e 

oito euros e trinta e dois cêntimos). Ano de 2005 - €563.546,25 (quinhentos e sessenta e três mil 

quinhentos e quarenta e seis euros e vinte e cinco cêntimos) + IVA = €591.723,56 (quinhentos e 

noventa e um mil setecentos e vinte e três euros e cinquenta e seis cêntimos). ---------------------------- 

OBRAS PÚBLICAS – AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS EB1 E JARDINS DE INFÂNCIA DE 

AIRÃO SANTA MARIA E SERZEDO – ADJUDICAÇÃO E APROVAÇÃO DA MINUTA 

DO CONTRATO – Adjudicação da empreitada “Ampliação das Escolas EB1 e Jardins de Infância 

de Airão Santa Maria e Serzedo ao concorrente “Casimiro Ribeiro & Filhos, Lda.”, pelo valor de 

€1.424.498,81 (um milhão quatrocentos e vinte e quatro mil quatrocentos e noventa e oito euros e 

oitenta e um cêntimos) + IVA, sendo o prazo de execução de 300 dias, nos termos previstos no 

Caderno de Encargos, bem como aprovação da correspondente minuta do contrato de empreitada. - 

OBRAS PÚBLICAS – ABERTURA DE CONCURSO - NOVO MERCADO MUNICIPAL 

–- Aprovação da abertura de Concurso Público relativo à empreitada “Novo Mercado Municipal”, 

pelo valor de € 4.777.382,92 (quatro milhões setecentos e setenta e sete mil trezentos e oitenta e dois 

euros e noventa e dois cêntimos), que não inclui o Imposto sobre o Valor Acrescentado. -------------- 

JUNTAS DE FREGUESIA – FREGUESIA DE TABOADELO – ALTERAÇÃO DO 

PROTOCOLO CELEBRADO ENTRE A JUNTA DE FREGUESIA DE TABOADELO E 

A CÂMARA MUNICIPAL – Aprovação de uma alteração ao Protocolo celebrado no passado dia 

18 de Março de 2004 com a Junta de Freguesia de Tabuadelo, sendo que a obra mencionada no 

referido protocolo como pavimentação e águas pluviais na Rua da Liberdade, obra essa que por 

motivo de intervenção da Empresa VIMÁGUA, só no próximo ano será executada, será substituída 

pela obra com a seguinte denominação: Creche e Centro de Dia da Freguesia de Tabuadelo. 
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JUNTAS DE FREGUESIA – FREGUESIA DE S. FAUSTINO – CONSTRUÇÃO DO 

NOVO CEMITÉRIO DE S. FAUSTINO – 1.ª FASE – Delegação, na Junta de Freguesia de S. 

Faustino, da execução da obra de construção do Novo Cemitério de S. Faustino, 1.ª Fase, pelo valor 

de € 120.172,29 (cento e vinte mil cento e setenta e dois euros e vinte e nove cêntimos) + IVA, 

sendo o prazo de execução da obra até ao final do mês de Abril de 2005. ---------------------------------- 

JUNTAS DE FREGUESIA – FREGUESIA DE BARCO – EXECUÇÃO DE OBRAS NA 

ESCOLA EB1 DE BARCO PARA FUNCIONAMENTO DE UMA 3.ª SALA PARA O 

JARDIM DE INFÂNCIA – Delegação, na Junta de Freguesia de Barco, da execução de obras na 

Escola EB1 de Barco para funcionamento de uma 3.ª Sala para o Jardim-de-infância, pelo valor de € 

13.061,53 (treze mil sessenta e um euros e cinquenta e três cêntimos), de acordo com orçamento 

elaborado pelos serviços do Departamento de Obras Municipais, sendo o prazo de execução da obra 

de 60 dias. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PATRIMÓNIO – PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA E 

AUTORIZAÇÃO DE POSSE ADMINISTRATIVA DE UMA PARCELA DE TERRENO 

NECESSÁRIA À AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO DE SELHO S. LOURENÇO – Aprovar 

a desistência da expropriação de uma parcela de terreno com a área de 840 m2, situada no Lugar do 

Monte do Bairro da Misericórdia, da freguesia de Selho S. Lourenço, a desanexar do prédio rústico 

inscrito na respectiva matriz sob o artigo 180, propriedade de Fernando Freitas Castro e outros, 

necessária à reestruturação e ampliação do Cemitério, uma vez que a Junta de Freguesia de Selho S. 

Lourenço negociou com os respectivos proprietários os terrenos destinados à obra em causa, não 

havendo necessidade de continuar com o processo expropriativo, até porque a declaração de 

utilidade pública não foi ainda publicada, podendo, desta forma, ser libertada a verba de € 10.354,26 

(dez mil trezentos e cinquenta e quatro euros e vinte e seis cêntimos), cabimentada para esta 

expropriação. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PATRIMÓNIO – INDEMNIZAÇÃO POR SINISTRO OCORRIDO JUNTO AO NÓ DO 

CASTANHEIRO – JOSÉ FERNANDO AZEVEDO DE OLIVEIRA – Aprovação do 

pagamento de uma indemnização no valor de € 817,65 (oitocentos e dezassete euros e sessenta e 

cinco cêntimos) a José Fernando Azevedo de Oliveira, residente na E. N. 105, n.º213, da freguesia 

de Nespereira, deste concelho, por danos causados na sua viatura de matrícula 94-30-DJ, na 

sequência  da  queda  de  uma  placa  do  “outdoor”  existente  na berma da estrada, junto do Nó do 
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Castanheiro. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

PATRIMÓNIO – INDEMNIZAÇÃO POR SINISTRO OCORRIDO NA RUA DA 

SAPEIRA, FREGUESIA DE BRITO - MARIA SUSANA MARTINS PEREIRA – 

Aprovação  do pagamento de uma indemnização no valor de €1.689,57 (mil seiscentos e oitenta e 

nove euros e cinquenta e sete cêntimos) a Maria Susana Martins Pereira, residente na Rua Cidade de 

Maputo, n.º 4, da freguesia de Fermentões, deste concelho, pelos danos causados no seu ciclomotor 

de marca PIAGGIO ZIP 50 SP, de matrícula 2GMR-90-84, na sequência de uma queda provocada 

por uma grelha de águas pluviais que se encontrava abaixo do nível do piso. ------------------------------ 

CEMITÉRIOS – CEMITÉRIO DA ATOUGUIA – VENDA EM HASTA PÚBLICA DAS 

SEPULTURAS E JAZIGOS ABANDONADOS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL DA 

ATOUGUIA – Autorização da venda em hasta pública dos jazigos declarados abandonados e 

prescritos a favor do município, nos termos do disposto nos art.ºs 42.º e seguintes do Regulamento 

do Cemitério Municipal. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

HOMENAGEM AO PROF. EMÍDIO GUERREIRO POR OCASIÃO DO SEU 105.º 

ANIVERSÁRIO – Disponibilização dos seguintes apoios à homenagem do ilustre cidadão Emídio 

Guerreiro, por ocasião do seu 105.º aniversário, em reconhecimento do seu percurso ímpar no 

domínio do ensino, da resistência cívica e democrática, da actividade política, da cultura e da 

solidariedade humana: cedência do Paço dos Duques de Bragança, ao abrigo do Protocolo com o 

IPPAR; cedência e afinação de piano; decoração de mesas e da sala onde será servido o almoço; 

pagamento dos almoços dos convidados institucionais, apoio logístico e técnico diverso. -------------- 

EDUCAÇÃO – RENOVAÇÃO DO ACORDO CAMARÁRIO COM O EXTERNATO 

DELFIM FERREIRA – ANO LECTIVO 2004/2005 – Ratificação do despacho do Presidente 

da Câmara, datado de 10 de Agosto de 2004, que renovou, com base no preço do passe escolar e 

para o ano lectivo de 2004/2005, o acordo camarário com o Externato Delfim Ferreira, para o 

transporte, em autocarros próprios, dos alunos das freguesias de Guardizela e Serzedelo, 

matriculados naquele Estabelecimento de Ensino. -------------------------------------------------------------- 

EDUCAÇÃO – RENOVAÇÃO DO ACORDO CAMARÁRIO COM O INSTITUTO SILVA 

MONTEIRO – ANO LECTIVO 2004/2005 – Ratificação do despacho do Presidente da 

Câmara, datado de 10 de Agosto de 2004, que renovou, com base no custo do passe escolar e para o 

ano lectivo 2004/2005, o acordo camarário com o Instituto Silva Monteiro, para o transporte, em 
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autocarro próprio, dos alunos da freguesia de Gémeos, matriculados naquele Estabelecimento de 

Ensino. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

EDUCAÇÃO – RENOVAÇÃO DO ACORDO CAMARÁRIO COM A DIDÁXIS – ANO 

LECTIVO 2004/2005 – Ratificação do despacho do Presidente da Câmara, datado de 10 de 

Agosto de 2004, que renovou, com base no preço do passe escolar e para o ano lectivo 2004/2005, 

o acordo camarário com a Didáxis – Sociedade Cooperativa de Ensino, Consumo e Habitação – 

C.R.L., para o transporte, em autocarros próprios, dos alunos das freguesias de Guardizela e 

Serzedelo, matriculados naquele estabelecimento de ensino. -------------------------------------------------- 

EDUCAÇÃO – CONCESSÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR EM AMBULÂNCIA – ANO 

LECTIVO 2004/2005 – Ratificação do despacho do Presidente da Câmara, datado de 10 de 

Agosto de 2004, que concedeu, para o ano lectivo 2004/2005, transporte especial em ambulância da 

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Guimarães ao jovem Carlos Alberto Anjos 

Correia, residente na rua de Lugarinho, Freguesia da Costa e matriculado no Centro de Bem Estar 

de Lomar- Braga, implicando à Autarquia um custo anual previsível no valor de € 1.343,10 (mil 

trezentos e quarenta e três euros e dez cêntimos). --------------------------------------------------------------- 

EDUCAÇÃO – CONCESSÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR EM AMBULÂNCIA – ANO 

LECTIVO 2004/2005 – Ratificação do despacho do Presidente da Câmara, datado de 10 de 

Agosto de 2004, que concedeu, para o ano lectivo 2004/2005, transporte especial em ambulância às 

Segundas e Sextas-Feiras aos jovens Fernando Agostinho da Cunha Oliveira e Rui Arnaldo Sousa 

Ribeiro Fernandes, residentes nas Freguesias de Tabuadelo e Pinheiro, matriculados no Centro de 

Bem-Estar de Lomar – Braga, implicando à Autarquia um custo anual previsível no valor de € 

3.110,80 (três mil cento e dez euros e oitenta cêntimos). ------------------------------------------------------- 

EDUCAÇÃO - CONCESSÃO DE TRANSPORTE EM TÁXI – ANO LECTIVO 2004/2005 

- Ratificação do despacho do Presidente da Câmara, datado de 13 de Agosto de 2004, que concedeu, 

para o ano lectivo 2004/2005, transporte escolar em táxi ao aluno Marco Filipe da Costa Ribeiro, 

matriculada  no  8º  ano  de  escolaridade  da  Escola  EB2,3  Professor  Abel  Salazar,  implicando à 

Autarquia um custo anual previsível no valor de €1.500,40 (mil quinhentos euros e quarenta 

cêntimos). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

EDUCAÇÃO - CONCESSÃO DE TRANSPORTE EM TÁXI – ANO LECTIVO 2004/2005 

- Ratificação do despacho do Presidente da Câmara, datado de 13 de Agosto de 2004, que concedeu, 
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para o ano lectivo 2004/2005, transporte escolar em táxi ao aluno Nuno Miguel Carvalho Silva, 

matriculado na Escola EB2,3 Professor Abel Salazar, implicando à autarquia um custo anual 

previsível no valor de € 1.500,40 (mil e quinhentos euros e quarenta cêntimos). -------------------------- 

EDUCAÇÃO - CONCESSÃO DE TRANSPORTE EM TÁXI – ANO LECTIVO 2004/2005 

- Ratificação do despacho do Presidente da Câmara, datado de 13 de Agosto de 2004, que concedeu, 

para o ano lectivo 2004/2005, transporte em táxi à aluna Cristiana Maria Ribeiro Marques, 

implicando à Autarquia um custo anual previsível no valor de € 2.032,80 (dois mil trinta e dois euros 

e oitenta cêntimos). --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

EDUCAÇÃO - CONCESSÃO DE TRANSPORTE EM TÁXI – ANO LECTIVO 2004/2005 

- Ratificação do despacho do Presidente da Câmara, datado de 13 de Agosto de 2004, que concedeu, 

para o ano lectivo 2004/2005, transporte em táxi à aluna Patrícia Maria Vieira Ribeiro, matriculada 

na EB2,3 de Caldas das Taipas, implicando à autarquia um custo anual previsível no valor de € 

1.694,00 (mil seiscentos e noventa e quatro euros). ------------------------------------------------------------- 

EDUCAÇÃO - CONCESSÃO DE TRANSPORTE EM TÁXI – ANO LECTIVO 2004/2005 

- Ratificação do despacho do Presidente da Câmara, datado de 13 de Agosto de 2004, que concedeu, 

para o ano lectivo 2004/2005, transporte em táxi às alunas Ângela Raquel Duarte Martins, Vânia 

Sofia Silva Freitas e Cidália Leite Oliveira, matriculadas na Escola EB 2,3 de Fermentões, implicando 

à Autarquia um custo anual previsível no valor de € 4.404,40 (quatro mil quatrocentos e quatro 

euros e quarenta cêntimos). ----------------------------------------------------------------------------------------- 

EDUCAÇÃO - CONCESSÃO DE TRANSPORTE ESPECIAL – ANO LECTIVO 

2004/2005 - Ratificação do despacho do Presidente da Câmara, datado de 13 de Agosto de 2004, 

que concedeu, para o ano lectivo 2004/2005, transporte especial, a efectuar pela Associação 

Portuguesa de Paralisia Cerebral, ao aluno Tércio Miguel Castelo Guedes, matriculado na EB1 de S. 

Romão/Mesão Frio/Belos Ares, implicando à autarquia um custo anual previsível no valor de € 

2.904,00 (dois mil novecentos e quatro euros). ------------------------------------------------------------------ 

AMBIENTE – EIXO ATLÂNTICO – AGENDA 21 LOCAL / CARTA DE AALBORG – 

Aprovar a adesão da Câmara Municipal de Guimarães à Carta de Aalborg – Carta da 

Sustentabilidade das Cidades Europeias. -------------------------------------------------------------------------- 

TRÂNSITO – “DIA EUROPEU SEM CARROS” – GUIMARÃES SEM O SEU CARRO – 

Aprovação do Plano Operacional para a iniciativa “Guimarães sem o seu carro”, a decorrer no dia 
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22 de Setembro, bem como a seguinte medida permanente: a) condicionamento do trânsito no 

Centro Historio, de Junho a Setembro, a partir do Largo Navarros de Andrade e Largo do Toural, 

todos os dias, entre as 20.00 horas e as 2.00 horas. Exceptuam-se destas medidas, os moradores das 

ruas condicionadas e os veículos afectos à prestação de socorro urgente e de polícia. -------------------- 

TRÂNSITO – TAXA HORÁRIA ESPECIAL NO PARQUE DE ESTACIONAMENTO 

CENTRAL DURANTE A INICIATIVA “GUIMARÃES SEM O SEU CARRO” – Redução 

de 50% da taxa horária do parque de estacionamento central (Estádio), aquando da realização da 

iniciativa “Guimarães sem o seu carro”, no próximo dia 22 de Setembro. ---------------------------------- 

TRÂNSITO – ALTERAÇÃO DE TRÂNSITO NA RUA CAPITÃO SALGUEIRO MAIA – 

FREGUESIA DE SILVARES – Aprovar submeter à aprovação da Assembleia Municipal uma 

alteração de trânsito na Rua Capitão Salgueiro Maia, freguesia de Silvares. --------------------------------- 

TRÂNSITO – ALTERAÇÃO DE TRÂNSITO – PROIBIÇÃO DA VIRAGEM À 

ESQUERDA DA AVENIDA D. JOÃO IV PARA A RUA PAULO VI – FREGUESIA DE 

URGEZES – Aprovar submeter à aprovação da Assembleia Municipal a alteração ao trânsito da 

Avenida D. João IV, freguesia de Urgezes, pela proibição da viragem à esquerda para a Rua Paulo 

VI, sentido Centro da Cidade. -------------------------------------------------------------------------------------- 

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

de Urgezes, de duas bandeiras do Município. -------------------------------------------------------------------- 

BANDEIRAS – JUNTA DE FREGUESIA DE FERMENTÕES – Concessão, à Junta de 

Freguesia de Fermentões, de uma bandeira do Município. ---------------------------------------------------- 

SUBSÍDIOS – TRÂNSITO – CEDÊNCIA DE TRANSPORTE, EM VIATURAS DA 

CÂMARA, À COOPERATIVA FRATERNA – Ratificação do despacho do Presidente da 

Câmara, datado de 9 de Agosto de 2004, que cedeu à Cooperativa Fraterna, durante o mês de Julho, 

o transporte em viaturas da Câmara para distribuição de alimentos a famílias carenciadas. -------------- 

SUBSÍDIOS – TRÂNSITO – CEDÊNCIA DE TRANSPORTE, EM AUTOCARRO DA 

CÂMARA, À CASFIG, EM (COORDENAÇÃO DE ÂMBITO SOCIAL E FINANCEIRO 

DAS HABITAÇÕES SOCIAIS DE GUIMARÃES) – Ratificação do despacho do Presidente da 

Câmara, datado de 10 de Agosto de 2004, que cedeu à CASFIG, EM um autocarro no dia 23 de 

Agosto, para transporte de crianças residentes nas habitações sociais ao Jardim Zoológico de Lisboa.  

SUBSÍDIOS  –  TRÂNSITO  –  CEDÊNCIA  DE TRANSPORTE, EM AUTOCARRO DA 



 
 

 
 

 
 

 
 

Fich: EDITAL R N.º 17 - de 9 de Setembro de 2004.doc   _____________ 

Lg. Cónego José Maria Gomes 
4810 – 242 Guimarães 
Portugal 

Departamento de Administração Geral 
 
 

tel.: 351 + 253 + 51 51 23 / 33 
fax: 351 + 253 + 51 51 34 
e-mail: camaraguimaraes@mail.telepac.pt 

Fls. 8 

CÂMARA, AO PROJECTO ESPAÇOS DE VIDA (PROGRAMA SER CRIANÇA) – 

Ratificação do despacho do Presidente da Câmara, datado de 10 de Agosto de 2004, que cedeu um 

autocarro nos dias 30 e 31 de Agosto, para o transporte de 50 crianças para as piscinas e para o 

Centro Paroquial de Gondar, no âmbito do Projecto Espaços de Vida (Programa Ser Criança). ------- 

SUBSÍDIOS – TRÂNSITO – CEDÊNCIA DE TRANSPORTE, EM AUTOCARRO DA 

CÂMARA, AO PROJECTO ESPAÇOS DE VIDA (PROGRAMA SER CRIANÇA) – 

Ratificação do despacho do Presidente da Câmara, datado de 10 de Agosto de 2004, que cedeu um 

autocarro no dia 10 de Setembro, para o transporte de jovens e respectivas famílias do Bairro de 

Gondar para a Atouguia, para assistirem e participarem no espectáculo de Karaoke, no âmbito do 

Projecto Espaços de Vida (Programa Ser Criança). ------------------------------------------------------------- 

SUBSÍDIOS – TRÂNSITO – CEDÊNCIA DE TRANSPORTE, EM AUTOCARRO DA 

CÂMARA, À COOPERATIVA TEMPO LIVRE PARA O PROJECTO “FÉRIAS 

DESPORTIVAS” – Ratificação do despacho do Vice-Presidente da Câmara, datado de 30 de 

Agosto de 2004, que cedeu à Cooperativa Tempo Livre um autocarro nos dias 30 e 31 de Agosto e 

1, 2, 6, 8 e 9 de Setembro, durante a realização do projecto “Férias Desportivas”, a realizar no 

Pavilhão Multiusos de Guimarães. --------------------------------------------------------------------------------- 

SUBSÍDIOS – JUNTA DE FREGUESIA DE RONFE – PARQUE INFANTIL DO 

COVELO/RAMAL DE ÁGUA – Concessão, à Junta de Freguesia de Ronfe, de um subsídio no 

montante de €882,53 (oitocentos e oitenta e dois euros e cinquenta e três cêntimos), para fazer face 

às despesas com a instalação de um ramal de água no Parque Infantil do Covelo. ------------------------ 

SUBSÍDIOS – JUNTA DE FREGUESIA DE SERZEDELO – RAMAL DE ÁGUA – 

Concessão, à Junta de Freguesia de Serzedelo, de um subsídio no montante de €181,38 (cento e 

oitenta e um euros e trinta e oito cêntimos), para fazer face às despesas com a instalação de um 

ramal de água no Adro da Igreja. ----------------------------------------------------------------------------------- 

SUBSÍDIOS – FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE RENDUFE – ARRANJO DA 

ZONA ENVOLVENTE DA IGREJA – Concessão, à Fábrica da Igreja Paroquial de Rendufe, de 

um subsídio no montante de € 5.143,34 (cinco mil cento e quarenta e três euros e trinta e quatro 

cêntimos), destinado a custear as despesas com a realização de obras na zona envolvente da Igreja. -- 

SUBSÍDIOS – ASSOCIAÇÃO DE SURDOS DE GUIMARÃES E VALE DO AVE – 

SEMINÁRIO “OS SURDOS E O FUTURO” – Concessão, à Associação de Surdos de 
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Guimarães e Vale do Ave, de um apoio no valor de € 250,00 (duzentos e cinquenta euros), destinado 

a custear a realização, no próximo dia 9 de Outubro, do Seminário “Os Surdos e o Futuro”. ---------- 

SUBSÍDIOS – ASSOCIAÇÃO ARTÍSTICO MUSICAL DE BRITO – Concessão, à 

Associação Artístico Musical de Brito, de um subsídio de € 1.000,00 (mil euros), destinado à 

constituição de agrupamentos musicais e de uma escola de música. ----------------------------------------- 

SUBSÍDIOS – LOC/MTC – MOVIMENTO DE TRABALHADORES CRISTÃOS – 

Concessão, à LOC/MTC – Liga Operária Católica/Movimento de Trabalhadores Cristãos, de um 

apoio no valor de € 500 (quinhentos euros), destinado a custear as diversas actividades realizadas ao 

longo do ano de 2004, designadamente o Encontro de Solidariedade Internacional, o Encontro 

Nacional de Formação, em Fátima, o Encontro de preparação dos delegados da Diocese de Braga 

ao Congresso Nacional, realizado no Secretariado da Acção Católica (30 participantes) e o XII 

Congresso Nacional da LOC/MTC, subordinado ao tema “Testemunhar a Esperança, Construindo 

um Mundo mais Justo e Humano. --------------------------------------------------------------------------------- 

SUBSÍDIOS – CONQUISTADORES MOTO CLUBE DE GUIMARÃES – 9.ª 

CONCENTRAÇÃO MOTARD – Ratificação do despacho do Vice – Presidenta da Câmara, 

datado de 2 de Setembro de 2004, que concedeu o seguinte apoio à realização da 9.ª Concentração 

Motard, a realizar na freguesia de Caldelas entre os próximos dias 10 e 12 de Setembro: ligação à 

rede de iluminação pública de um contador de 90 amperes; 100 grades de vedação, material 

promocional da cidade de Guimarães para entregar aos inscritos do evento. ------------------------------ 

SUBSÍDIOS – TORNEIO CIDADE DE GUIMARÃES/VILLAHOTEL – Ratificação do 

despacho do Presidente da Câmara, datado de 3 de Agosto de 2004, que concedeu ao Desportivo 

Francisco de Holanda um apoio no valor de €1000,00 (mil euros), destinado a custear as despesas 

com o Torneio “Cidade de Guimarães”, realizado entre os dias 27 a 29 de Agosto. ---------------------- 

SUBSÍDIOS – COOPERATIVA TEMPO LIVRE – APOIO À PREPARAÇÃO DO 

ATLETA VIMARANENSE MANUEL SILVA, PRESENTE NOS JOGOS OLÍMPICOS 

DE ATENAS/2004 – Concessão, à Cooperativa Tempo Livre, de um apoio no valor de € 5.000,00 

(cinco mil euros), destinado ao apoio prestado ao atleta Manuel Silva aquando da sua presença nos 

Jogos Olímpicos de Atenas/2004. --------------------------------------------------------------------------------- 

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

– Concessão, ao Grupo Desportivo e Recreativo “Os Amigos de Urgezes”, de um apoio no valor de 
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€ 406,98 (quatrocentos e seis euros e noventa e oito cêntimos), correspondente a 2 camiões de areia 

do rio necessária para a caixa do parque infantil do Centro de Actividades Lúdicas. --------------------- 

SUBSÍDIOS – GRUPO DESPORTIVO RECREATIVO E CULTURAL DA AMOROSA – 

Concessão, ao Grupo Desportivo Recreativo e Cultural da Amorosa, de um apoio no valor de € 

250,00 (duzentos e cinquenta euros), destinado a custear as despesas com as actividades realizadas 

nos passados meses de Junho e Julho, aquando da comemoração do seu 25.º Aniversário, 

designadamente: a festa da criança, com gincana de bicicletas, jogos tradicionais e distribuição de 

prendas e lanche para todos; o torneio de bilhar; o torneio de dominó e de sueca na sede do clube; o 

convívio de sócios na Lapela (Monção), com concurso de pesca e chincalhão; a cerimónia de 

encerramento e entrega dos prémios aos vencedores. ---------------------------------------------------------- 

SUBSÍDIOS – JUVENTUDE DE RONFE – REPARAÇÕES NO CAMPO DE JOGOS – 

Ratificação do despacho do Presidente da Câmara, datado de 24 de Agosto de 2004, que concedeu 

ao Juventude de Ronfe um apoio no valor de € 2.709,18 (dois mil setecentos e nove euros e dezoito 

cêntimos) destinado a custear as despesas com pequenas reparações no seu Campo de Jogos. --------- 

SUBSÍDIOS – GRUPO DESPORTIVO “OS UNIDOS DO CANO” – ILUMINAÇÃO DO 

CAMPO DE JOGOS – Concessão, ao Grupo Desportivo “Os Unidos do Cano”, de um apoio no 

valor de € 4.250,00 (quatro mil duzentos e cinquenta euros), destinado a custear as despesas com a 

iluminação do Campo de Jogos. ------------------------------------------------------------------------------------ 

SUBSÍDIOS – CONFRARIA DO SANTÍSSIMO SACRAMENTO DA INSIGNE REAL 

COLEGIADA DE NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA – PROCISSÃO DE 

HOMENAGEM A NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA – Ratificação do despacho do 

Presidente da Câmara, datado de 28 de Julho de 2004, que concedeu à Confraria do Santíssimo 

Sacramento da Insigne Real Colegiada de Nossa Senhora da Oliveira um apoio no valor de € 250,00 

(duzentos e cinquenta euros), destinado a custear as despesas com a realização da Procissão de 

Homenagem a Nossa Senhora da Oliveira, realizada no passado dia 15 de Agosto. ---------------------- 

SUBSÍDIOS – FESTAS DO SENHOR DOS DESAMPARADOS – FREGUESIA DE 

OLIVEIRA – Ratificação do despacho do Presidente da Câmara, datado de 12 de Agosto de 2004, 

que concedeu o seguinte apoio à realização das Festas do Senhor dos Desamparados, na freguesia de 

Oliveira, entre os próximos dias 17 e 19 de Setembro: um palco; aparelhagem sonora e 

disponibilidade   de   um   técnico,  bem  como  um  apoio  no  valor  de  € 300,00  (trezentos euros) 
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destinado a custear as despesas com a colocação de altifalantes. --------------------------------------------- 

SUBSÍDIOS – FESTAS DA PADROEIRA E FESTIVAL DO RANCHO FOLCLÓRICO – 

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

de Julho de 2004, que autorizou a ligação à rede de iluminação pública das ornamentações das Festas 

do Padroeiro e do Festival do Rancho Folclórico, realizado na freguesia de Longos entre os 

passados dias 29 de Julho e 8 de Agosto, com a colocação de 2 contadores com 3 fases de 60 

amperes. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SUBSÍDIOS – FESTAS EM HONRA DE S. BARTOLOMEU – FREGUESIA DE 

CANDOSO S. MARTINHO – Ratificação do despacho do Vice-Presidente da Câmara, datado de 

29 de Julho de 2004, que autorizou a ligação à rede de iluminação pública das ornamentações das 

Festas em Honra de S. Bartolomeu, realizadas na freguesia de Candoso S. Martinho entre os 

passados dias 26 e 29 de Agosto, com a colocação de 2 contadores de 3x60 amperes. ------------------- 

SUBSÍDIOS – FESTAS EM HONRA DE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA – 

FREGUESIA DE RENDUFE – Ratificação do despacho do Presidente da Câmara, datado de 6 

de Agosto de 2004, que autorizou a ligação à rede de iluminação publica das ornamentações das 

Festas em honra de Nossa Senhora de Fátima, realizadas na freguesia de Rendufe, entre os passados 

dias 11 e 15 de Agosto, com a colocação de dois contadores trifásicos de 45 Amperes por fase. ------ 

SUBSÍDIOS – FESTAS EM HONRA DE SANTO ANTONINO – FREGUESIA DE 

MESÃO FRIO – Ratificação do despacho do Presidente da Câmara, datado de 11 de Agosto de 

2004, que autorizou a ligação à rede de iluminação pública das ornamentações das Festas em honra 

de Santo António, realizadas na freguesia de Mesão Frio, nos dias 4 e 5 do corrente mês de 

Setembro, com a colocação de um contador de 27,6 KVA. --------------------------------------------------- 

SUBSÍDIOS – FESTAS EM HONRA DO SANTÍSSIMO SACRAMENTO – FRESGUESIA 

DE BARCO – Ratificação do despacho do Senhor Presidente da Câmara, datado de 17 de Agosto 

de 2004, que autorizou a ligação à rede de iluminação pública das ornamentações das Festas em 

Honra do Santíssimo Sacramento, realizadas na freguesia de Barco, nos passados dias 17 a 22 de 

Agosto, com a colocação de um contador de 41,40 KVA. ---------------------------------------------------- 

SUBSÍDIOS – FESTAS DE S. MIGUEL O ANJO – FREGUESIA DE VERMIL – 

Concessão de autorização para ligação à rede de iluminação pública das ornamentações das Festas 

de  S.  Miguel  o  Anjo, a realizar entre os próximos dias 25 e 26 de Setembro, com a colocação de 1 
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contador de 3x60 amperes. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


