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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 21 de Setembro 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 7 de 

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

CÂMARA – COMISSÃO ARBITRAL MUNICIPAL (CAM) – DESIGNAÇÃO DO 

REPRESENTANTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUIMARÃES – Designação do 

Vereador César Manuel de Castro Machado como representante da Câmara Municipal de Guimarães 

na Comissão Arbitral Municipal (CAM), nos termos do art. 5º do referido Decreto-lei n.º 161/2006, 

desempenhando, por inerência, o cargo de Presidente. --------------------------------------------------------- 

JUNTAS DE FREGUESIA – AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO DE FERMENTÕES – 1.ª 

FASE – Delegação, na Junta de Freguesia de Fermentões, da execução da obra de Ampliação do 

Cemitério de Fermentões, 1.ª Fase, pelo valor de €99.387,02 (noventa e nove mil trezentos e oitenta 

e sete euros e dois cêntimos), sendo o prazo de execução da obra de 180 dias. ---------------------------- 

PATRIMÓNIO – DESAFECTAÇÃO DE TERRENO SITUADO NO LUGAR DE 

CURRELOS – FREGUESIA DE SANDE S. LOURENÇO – Permuta de uma parcela de 

terreno com a área de 600 m2, situada no Lugar de Currelos, freguesia de Sande S. Lourenço, por 

uma parcela de terreno com a área de 2.600 m2 e onde se procedeu à abertura, alargamento e 

reperfilamento de uma via que atravessou um terreno, propriedade de José Martins Leite Faria. À 

parcela de terreno com a área de 2.600 m2 foi atribuído o valor de €7.756,06 (sete mil setecentos e 

cinquenta e seis euros e seis cêntimos) e à parcela de terreno com a área de 600 m2 o valor de 

€1.789,86 (mil setecentos e oitenta e nove euros e oitenta e seis cêntimos). -------------------------------- 

EDUCAÇÃO – ESCOLAS – CELEBRAÇÃO DE PROTOCOLO COM O CENTRO 

SOCIAL DA PARÓQUIA DE POLVOREIRA PARA FORNECIMENTO DE 

REFEIÇÕES DOS ALUNOS DA EB1/JI VALINHA/POLVOREIRA – ANO LECTIVO 

2006/2007 – Celebração, para o ano lectivo 2006/2007, de um Protocolo com o Centro Social da 

Paróquia de Polvoreira, para o fornecimento de refeições e transporte de 80 alunos da EB1/JI de 
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Valinha/Polvoreira., o que implica à Autarquia um custo mensal previsível no valor de €2.560,00 

(dois mil quinhentos e sessenta euros). ---------------------------------------------------------------------------- 

EDUCAÇÃO – ESCOLAS – CELEBRAÇÃO DE PROTOCOLO PARA O 

FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA EB1/JI MONTE – 

FREGUESIA DE AROSA – ANO LECTIVO 2006/2007 – Renovação, para o ano lectivo 

2006/2007, do Protocolo celebrado no ano lectivo anterior com a EB 2,3 de Taíde para o 

fornecimento de refeições a 29 alunos da EB1/JI Monte – Arosa, o que implica à Autarquia um 

custo mensal previsível no valor de €1.160,00 (mil cento e sessenta euros). Mais foi deliberado a 

atribuição mensal, à Junta de Freguesia de Arosa, de uma verba de gestão no valor de €500,00 

(quinhentos euros), destinada a custear as despesas com a higienização dos espaços e equipamentos, 

contratação de pessoal e transporte de refeições. ---------------------------------------------------------------- 

EDUCAÇÃO – ESCOLAS – CELEBRAÇÃO DE PROTOCOLO PARA O 

FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA EB1 DA VEIGA – CASTELÕES 

– ANO LECTIVO 2006/2007 – Renovação, para o ano lectivo 2006/2007, do Protocolo 

celebrado no ano lectivo anterior com a EB 2,3 de Taíde, para o fornecimento de refeições à EB1 da 

Veiga – Castelões, implicando à Autarquia um custo mensal previsível de €760,00 (setecentos e 

sessenta euros). Mais foi deliberado a atribuição mensal, à Junta de Freguesia de Castelões, de uma 

verba de gestão no valor de €500,00 (quinhentos euros), destinada a custear as despesas com a 

higienização dos espaços e equipamentos, contratação de pessoal e transporte de refeições. ----------- 

EDUCAÇÃO – ESCOLAS – PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE VERBA PARA GESTÃO 

– Atribuição, para o ano lectivo 2006/2007, de uma verba no valor de €300,00 (trezentos euros) ao 

Agrupamento de Escolas de Fermentões, destinado a fazer face às despesas com a contratação de 

pessoal para apoio ao refeitório da EB1 de Motelo/Fermentões. -------------------------------------------- 

EDUCAÇÃO – ESCOLAS – CELEBRAÇÃO DE PROTOCOLO PARA 

FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA EB1 DE OLIVEIRA DO 

CASTELO – Celebração, para o ano lectivo 2006/2007, de um Protocolo com o Infantário Nuno 

Simões, para o fornecimento de refeições a 68 alunos da EB1 de Oliveira do Castelo, o que implica à 

Autarquia um custo mensal previsível no valor de €2.176,00 (dois mil cento e setenta e seis euros). -- 

EDUCAÇÃO – ESCOLAS – CELEBRAÇÃO DE PROTOCOLO PARA O 

FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA EB1 MOTELO – 
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FERMENTÕES – ANO LECTIVO 2006/2007 – Renovação, para o ano lectivo 2006/2007, do 

Protocolo celebrado no ano lectivo anterior com a Casa do Povo de Fermentões, para o 

fornecimento de refeições a 160 alunos da EB1 de Motelo – Fermentões, o que implica à Autarquia 

um custo mensal previsível no valor de €2.760,20 (dois mil setecentos e sessenta euros e vinte 

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

EDUCAÇÃO – TRANSPORTES ESCOLARES – ANO LECTIVO 2006/2007 – Ratificação 

do despacho do Presidente da Câmara, datado de 7 de Setembro de 2006, que concedeu, para o ano 

lectivo 2006/2007, transporte especial ao aluno Simão Pedro Pereira Ribeiro, implicando à 

Autarquia um custo anual previsível no valor de €1.790,80 (mil setecentos e noventa euros e oitenta 

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

EDUCAÇÃO – TRANSPORTES ESCOLARES – ANO LECTIVO 2006/2007 – Concessão, 

para o ano lectivo 2006/2007, de transporte escolar em carrinha adaptada do Centro Social de Brito 

à aluna Ana Isabel Carvalho Costa, residente na freguesia de Brito, implicando à Autarquia um custo 

anual previsível no valor de €1.432,64 (mil quatrocentos e trinta e dois euros e sessenta e quatro 

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

EDUCAÇÃO – TRANSPORTES ESCOLARES – ANO LECTIVO 2006/2007 – Concessão, 

para o ano lectivo 2006/2007, de transporte em táxi ao aluno Adriano Miguel Macedo Leite, 

matriculado na Escola Secundária Caldas das Taipas, implicando à Autarquia um custo anual 

previsível no valor de €3.581,60 (três mil quinhentos e oitenta e um euros e sessenta cêntimos). ------ 

EDUCAÇÃO – TRANSPORTES ESCOLARES – ANO LECTIVO 2006/2007 – Concessão, 

para o ano lectivo 2006/2007, de transporte em táxi ao aluno José Francisco Pereira Rodrigues, 

residente na freguesia de S. Paio de Figueiredo e matriculado na EB 2,3 Abel Salazar, implicando à 

Autarquia um custo anual previsível no valor de €2.516,80 (dois mil quinhentos e dezasseis euros e 

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

EDUCAÇÃO – TRANSPORTES ESCOLARES – ANO LECTIVO 2006/2007 – Concessão, 

para o ano lectivo 2006/2007, de transporte em táxi à aluna Ana Francisca Marques Gonçalves, 

matriculada no Agrupamento de Escolas de Ponte, implicando à Autarquia um custo anual previsível 

no valor de €1.742,40 (mil setecentos e quarenta e dois euros e quarenta cêntimos). --------------------- 

EDUCAÇÃO – TRANSPORTES ESCOLARES – ANO LECTIVO 2006/2007 – Concessão, 

para o ano lectivo 2006/2007, de transporte em ambulância à aluna Liliana Cristina Sousa Antunes, 
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matriculada no 6.º ano de escolaridade da EB 2,3 de Ponte e residente na freguesia de Prazins Santa 

Eufémia, implicando à Autarquia um custo anual previsível no valor de €2.507,12 (dois mil 

quinhentos e sete euros e doze cêntimos). ------------------------------------------------------------------------ 

EDUCAÇÃO – TRANSPORTES ESCOLARES – ANO LECTIVO 2006/2007 – Concessão, 

para o ano lectivo 2006/2007, de transporte em ambulância ao aluno Cláudio Jorge Ribeiro Salgado, 

matriculado na EB 2,3 de Ponte, implicando à Autarquia um custo anual previsível no valor de 

€1.611,72 (mil seiscentos e onze euros e setenta e dois cêntimos). ------------------------------------------- 

EDUCAÇÃO – TRANSPORTES ESCOLARES – ANO LECTIVO 2006/2007 – Concessão, 

para o ano lectivo 2006/2007, de transporte em ambulância às alunas Anabela Marques Oliveira e 

Ana Rita Marques Oliveira, residentes na freguesia de Briteiros Santa Leocádia e a frequentar a 

EB1/JI de Caneiros/Fermentões, implicando à Autarquia um custo anual previsível no valor de 

€5.517,60 (cinco mil quinhentos e dezassete euros e sessenta cêntimos). ----------------------------------- 

EDUCAÇÃO – TRANSPORTES ESCOLARES – ANO LECTIVO 2006/2007 – Concessão, 

para o ano lectivo 2006/2007, de transporte em ambulância à aluna Sara Daniela Duarte Silva, 

matriculada no 9.º ano de escolaridade da EB 2,3 de Pevidém, residente na freguesia de Serzedelo, 

implicando à Autarquia um custo anual previsível no valor de €2.420,00 (dois mil quatrocentos e 

vinte euros). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

EDUCAÇÃO – TRANSPORTES ESCOLARES – ANO LECTIVO 2006/2007 – Concessão, 

para o ano lectivo 2006/2007, de transporte em táxi ao aluno Nuno Filipe Salgado Ribeiro, 

matriculado na EB1 de Barreiro/Selho S. Jorge e residente na freguesia de Serzedelo, implicando à 

Autarquia um custo anual previsível no valor de €2.662,20 (dois mil seiscentos e sessenta e dois 

euros e vinte cêntimos). ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

EDUCAÇÃO – TRANSPORTES ESCOLARES – ANO LECTIVO 2006/2007 – Concessão, 

para o ano lectivo 2006/2007, de transporte especial em carrinha adaptada aos alunos Soraia Patrícia 

Leite Soares, Miriam Sousa Oliveira e Francisco Xavier Lemos Fernandes, implicando à Autarquia 

um custo anual previsível no valor de €8.685,38 (oito mil seiscentos e oitenta e cinco euros e trinta e 

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

TOPONÍMIA – FREGUESIA DE SOUTO SANTA MARIA – Aprovação de proposta de 

toponímia para a freguesia de Souto Santa Maria, que mereceu aprovação por parte da respectiva 

Assembleia de Freguesia. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
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BANDEIRAS – JUNTA DE FREGUESIA DE CORVITE – Concessão, à Junta de Freguesia 

de Corvite, de uma Bandeira do Município. ---------------------------------------------------------------------- 

SUBSÍDIOS – JUNTA DE FREGUESIA DE DONIM – EXECUÇÃO DE OBRAS NA 

SEDE DA JUNTA DE FREGUESIA – Concessão, à Junta de Freguesia de Donim, de um 

subsídio no valor de €2.478,80 (dois mil quatrocentos e setenta e oito euros e oitenta cêntimos), 

destinado à execução de obras no edifício da sede da Junta de Freguesia, onde funcionou a EB1, 

com vista à reposição de algumas anomalias provenientes do anterior funcionamento escolar. -------- 

SUBSÍDIOS – JUNTA DE FREGUESIA DE GONDAR – VEDAÇÃO DO RINGUE DA 

URBANIZAÇÃO DA IGREJA – Concessão, à Junta de Freguesia de Gondar, de um subsídio no 

valor de €11.635,62 (onze mil seiscentos e trinta e cinco euros e sessenta e dois cêntimos), destinado 

à colocação de rede de vedação no Ringue da Urbanização da Igreja. --------------------------------------- 

SUBSÍDIOS – CENTRO DE CULTURA E DESPORTO O DESPORTIVO DE RONFE – 

AQUISIÇÃO DE AUTOCARRO – Concessão, ao Centro de Cultura e Desporto O Desportivo 

de Ronfe, de um subsídio de €2.500,00 (dois mil e quinhentos euros), destinado a comparticipar na 

despesa de aquisição de um autocarro para 54 pessoas para apoio à actividade desportiva na 

formação de jovens, na área do futebol. --------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


