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EDITAL DA REUNIÃO DE 6 DE OUTUBRO DE 2005
CÂMARA – Aprovação da acta da reunião ordinária da Câmara Municipal, realizada em 22 de
Setembro de 2005. ---------------------------------------------------------------------------------------------------OBRAS PÚBLICAS - AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS EB1 E JARDINS DE INFÂNCIA DE
AIRÃO SANTA MARIA E SERZEDO – CONTA FINAL - Aprovação da conta final da obra
em epígrafe no valor de €1.422.700,26 (um milhão quatrocentos e vinte e dois mil setecentos euros e
vinte e seis cêntimos) + IVA, bem como dos respectivos autos finais nos valores de €7.482,61 (sete
mil quatrocentos e oitenta e dois euros e sessenta e um cêntimos) + IVA e de €7.319,82 (sete mil
trezentos e dezanove euros e oitenta e dois cêntimos) + IVA. ----------------------------------------------JUNTAS DE FREGUESIA – FREGUESIA DE S. SEBASTIÃO – ALTERAÇÃO DA
FINALIDADE DE VERBA ATRIBUÍDA – Aprovação de alteração da finalidade da verba
transferida para a Junta de Freguesia de S. Sebastião em reunião de 27 de Janeiro de 2005,
destinando-se agora a subsidiar a realização de obras no Centro Juvenil de S. José (€1.545,48), bem
como ao pagamento de condomínios da Sede da Junta de Freguesia (€1.545,52). ------------------------JUNTAS DE FREGUESIA – FREGUESIA DE RONFE – OBRAS A COMETER ÀS
JUNTAS DE FREGUESIA – ALTERAÇÃO AO PROTOCOLO DE DELEGAÇÃO DE
COMPETÊNCIAS – Aprovação de uma alteração ao Protocolo de Delegação de Competências
celebrado no passado dia 27 de Janeiro de 2005 entre a Câmara Municipal de Guimarães e a Junta de
Freguesia de Ronfe, de acordo com a deliberação de Câmara da mesma data. Assim, a cláusula
primeira do segundo aditamento ao Protocolo de Delegação de Competências celebrado em 27 de
Janeiro de 2005, passará a ter a seguinte redacção: “O presente Protocolo tem por objecto a
delegação de competências na Junta de Freguesia de Ronfe para a execução das seguintes obras:
Repavimentação das Ruas da Sobreira, da Vinha Velha e do Soutinho; Pavimentação, alargamento e
construção de muros na Rua do Pinhal; Construção de passeios na Rua da Sobreira; Construção de
valetas na Rua do Outeiro; Pavimentação da Travessa da Bica e construção de muro na Rua das
Cartas”. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------JUNTAS DE FREGUESIA – FREGUESIA DE SOUTO S. SALVADOR – ARRANJO DA
COZINHA E SALA DE REFEIÇÕES DA EB1 DE SOUTO S. SALVADOR – Delegação, na
Junta de Freguesia de Souto S. Salvador, da execução da obra de arranjo da cozinha e sala de
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refeições da EB1 de Souto S. Salvador, pelo valor de €7.518,71 (sete mil quinhentos e dezoito euros
e setenta e um cêntimos), sendo o prazo de execução da obra até ao final do presente ano. -----------JUNTAS DE FREGUESIA – FREGUESIA DA COSTA – ARRANJO DA COZINHA E
SALA DE REFEIÇÕES DA EB1 DE S. ROQUE – Delegação, na Junta de Freguesia da Costa,
da execução da obra de arranjo da cozinha e sala de refeições da EB1 de S. Roque, pelo valor de
€5.118,97 (cinco mil cento e dezoito euros e noventa e sete cêntimos), sendo o prazo de execução da
obra até ao final do presente ano. ---------------------------------------------------------------------------------PATRIMÓNIO - AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA EB1
DE AIRÃO SANTA MARIA – NÚCLEO DE BÁLEAS – Aquisição, a Maria Tereza Salazar de
Castro Corte-Real Magalhães e Menezes, de uma parcela de terreno com a área de 3.040 m2, a
desanexar do prédio misto, descrito na 1.ª Conservatória do Registo Predial de Guimarães sob o n.º
200/Airão Santa Maria e inscrito na respectiva matriz rústica sob o artigo 284, necessária à
ampliação da EB1 de Airão Santa Maria, pelo valor de €26.000,00 (vinte e seis mil euros). ------------EDUCAÇÃO – ESCOLAS – CELEBRAÇÃO DE PROTOCOLO COM O CENTRO
PAROQUIAL

DE

MOREIRA

DE

CÓNEGOS

PARA

FORNECIMENTO

DE

REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA EB1 DE MOREIRA DE CÓNEGOS – IGREJA E
ANCIDE – ANO LECTIVO 2005/2006 – Renovação, para o ano lectivo 2005/2006, do
Protocolo celebrado com o Centro Paroquial de Moreira de Cónegos para o fornecimento de 55
refeições diárias aos alunos da Escola Básica de Moreira de Cónegos – Igreja, bem como de 40
refeições diárias e transporte aos alunos da Escola Básica de Moreira de Cónegos – Ancide,
implicando à Autarquia um custo mensal no valor total de €1.416,80 (mil quatrocentos e dezasseis
euros e oitenta cêntimos). -------------------------------------------------------------------------------------------EDUCAÇÃO

–

ESCOLAS

–

CELEBRAÇÃO

DE

PROTOCOLO

PARA

FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA EB1 DE FERMENTÕES –
MOTELO - ANO LECTIVO 2005/2006 – Renovação, para o ano lectivo 2005/2006, do
Protocolo com a Casa do Povo de Fermentões para o fornecimento de refeições aos 160 alunos da
EB1 de Fermentões – Motelo, cujo custo mensal previsível é de €2.661,12 (dois mil seiscentos e
sessenta e um euros e doze cêntimos). ---------------------------------------------------------------------------EDUCAÇÃO – ESCOLAS – PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE VERBA PARA GESTÃO
– REFEITÓRIO DA EB1 DE S. ROQUE – COSTA – Atribuição, para o ano civil de 2005

Fich: EDITAL S N.º 18 - de 6 de Outubro de 2005.doc

_____________

Fls. 3
Departamento de Administração Geral
Lg. Cónego José Maria Gomes
4810 – 242 Guimarães
Portugal

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

(Outubro a Dezembro), de uma verba mensal de gestão no valor de €500,00 (quinhentos euros) ao
Agrupamento Professor João de Meira, destinada a custear as despesas com a contratação de pessoal
e aquisição de produtos destinados à higienização de espaços e utensílios, respeitante ao refeitório da
EB1 de S. Roque, Costa. --------------------------------------------------------------------------------------------EDUCAÇÃO – ESCOLAS – PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE VERBA PARA GESTÃO
– REFEITÓRIO DA EB1 DE SOUTO S. SALVADOR – Atribuição, para o ano civil de 2005
(Outubro a Dezembro), de uma verba mensal de gestão no valor de €500,00 (quinhentos euros) à
Junta de Freguesia de Souto S. Salvador, destinada a custear as despesas com a contratação de
pessoal e aquisição de produtos destinados à higienização de espaços e utensílios, respeitante ao
refeitório da EB1 de Souto S. Salvador. --------------------------------------------------------------------------EDUCAÇÃO – ESCOLAS – RENOVAÇÃO DO ACORDO CAMARÁRIO COM O
INSTITUTO SILVA MONTEIRO – ANO LECTIVO 2005/2006 – Renovação, para o ano
lectivo 2005/2006, do acordo camarário com o Instituto Silva Monteiro para efectuar o transporte
em autocarro próprio dos alunos da freguesia de Gémeos, matriculados naquele Estabelecimento de
Ensino, com base no custo do passe escolar. -------------------------------------------------------------------EDUCAÇÃO – ESCOLAS – PEDIDO DE CONCESSÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR
– Ratificação do despacho do Presidente da Câmara, datado de 15 de Setembro de 2005, que
concedeu transporte em carreira pública a 26 alunos residentes no concelho de Guimarães que irão
frequentar, com duração previsível de dois anos lectivos, um Curso de Educação e Formação na
Didáxis – Sociedade Cooperativa de Ensino, Consumo e Habitação, C.R.L, implicando à Autarquia
um custo mensal previsível no valor de €994,50 (novecentos e noventa e quatro euros e cinquenta
cêntimos). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------EDUCAÇÃO – ESCOLAS – CONCESSÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR – Ratificação do
despacho do Presidente da Câmara, datado de 16 de Setembro de 2005, que concedeu transporte
escolar a cerca de 46 alunos inscritos no Programa Integrado de Educação Formação, cujo objectivo
é retirar do mercado ilegal de trabalho menores em situação efectiva ou de risco de exploração de
trabalho infantil, implicando à Autarquia um custo mensal previsível no valor de €1.692,40 (mil
seiscentos e noventa e dois euros e quarenta cêntimos). ------------------------------------------------------EDUCAÇÃO – ESCOLAS – CONCESSÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR – Concessão,
para o ano lectivo 2005/2006 e até que a Autarquia encontre uma solução alternativa, de transporte
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no período de almoço para 66 alunos das EB1 de Lourinha e Ermida – Ronfe para se deslocarem ao
refeitório da EB1 de Gemunde, implicando à Autarquia um custo anual previsível no valor de
€6.000,00 (seis mil euros). ------------------------------------------------------------------------------------------EDUCAÇÃO – ESCOLAS – CONCESSÃO DE TRANSPORTE ESPECIAL EM
CARRINHA ADAPTADA – ANO LECTIVO 2005/2006 – Ratificação do despacho do
Presidente da Câmara, datado de 16 de Setembro de 2005, que concedeu, para o ano lectivo
2005/2006, transporte especial em carrinha adaptada do Centro Social de Brito à aluna Ana Isabel
Carvalho Costa, residente na freguesia de Brito e matriculada na EB 2,3 Abel Salazar, 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 – ESCOLAS – TRANSPORTE ESCOLAR EM CARRINHA ADAPTADA
DO CENTRO SOCIAL DE BRITO – ANO LECTIVO 2005/2006 – Ratificação do despacho
do Presidente da Câmara, datado de 16 de Setembro de 2005, que concedeu, para o ano lectivo
2005/2006, transporte escolar em carrinha adaptada do Centro Social de Brito ao aluno Marco
Filipe da Costa Ribeiro, 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 – ESCOLAS – CONCESSÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR EM
AMBULÂNCIA – ANO LECTIVO 2005/2006 – Ratificação do despacho do Presidente da
Câmara, datado de 16 de Setembro de 2005, que concedeu, para o ano lectivo 2005/2006, transporte
em ambulância da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Guimarães à aluna Vânia
Raquel Cardoso Pereira, residente na freguesia de S. Torcato e matriculada na Escola Secundária
Martins Sarmento, implicando à Autarquia um custo anual previsível no valor de €5.336,10 (cinco
mil trezentos e trinta e seis euros e dez cêntimos). -------------------------------------------------------------EDUCAÇÃO – ESCOLAS – CONCESSÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR EM TÁXI –
ANO LECTIVO 2005/2006 – Ratificação do despacho do Presidente da Câmara, datado de 16 de
Setembro de 2005, que concedeu, para o ano lectivo 2005/2006, transporte escolar em táxi à aluna
Ana Francisca Marques Gonçalves, residente na freguesia de Sande Vila Nova e matriculada na EB
2,3 de S. João de Ponte, implicando à Autarquia um custo anual previsível no valor de €1.573,00 (mil
quinhentos e setenta e três euros), de acordo com informação dos Serviços de Educação. ------------EDUCAÇÃO – ESCOLAS – CONCESSÃO DE TRANSPORTE EM TÁXI – ANO
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LECTIVO 2005/2006 – Concessão, para o ano lectivo 2005/2006, de transporte escolar em táxi ao
aluno Adriano Miguel Macedo Leite, matriculado na Escola Secundária de Caldas das Taipas,
implicando à Autarquia um custo anual previsível no valor de €3.542,88 (três mil quinhentos e
quarenta e dois euros e oitenta e oito cêntimos). ---------------------------------------------------------------EDUCAÇÃO – ESCOLAS – CONCESSÃO DE TRANSPORTE EM TÁXI – ANO
LECTIVO 2005/2006 – Ratificação do despacho do Presidente da Câmara, datado de 16 de
Setembro de 2005, que concedeu, para o ano lectivo 2005/2006, transporte especial em táxi à aluna
Cristina Maria Fernandes Salgado, residente na freguesia de Barco e matriculada na Escola
Secundária das Caldas das Taipas, implicando à Autarquia um custo anual previsível no valor de
€2.178,00 (dois mil cento e setenta e oito euros). ---------------------------------------------------------------EDUCAÇÃO – ESCOLAS – CONCESSÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR EM TÁXI –
Ratificação do despacho do Presidente da Câmara, datado de 15 de Setembro de 2005, que
concedeu transporte escolar em táxi à jovem Cristiana Maria Ribeiro Marques, seleccionada para
frequentar um Curso Técnico de Secretariado, com a duração de 3 anos, na Escola Profissional de
Braga, implicando à Autarquia um custo mensal previsível no valor de €440,00 (quatrocentos e
quarenta euros). -------------------------------------------------------------------------------------------------------EDUCAÇÃO – ESCOLAS – CONCESSÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR – Ratificação do
despacho do Presidente da Câmara, datado de 15 de Setembro de 2005, que concedeu, para o ano
lectivo 2005/2006, transporte escolar em carreira pública ao aluno Tiago Filipe da Mota Gomes,
matriculado no 10.º ano de escolaridade da Escola Secundária Martins Sarmento, implicando à
Autarquia um custo anual previsível no valor de €347,00 (trezentos e quarenta e sete euros), de
acordo com informação dos Serviços de Educação. -----------------------------------------------------------EDUCAÇÃO – ESCOLAS – CONCESSÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR EM TÁXI –
Ratificação do despacho do Presidente da Câmara, datado de 21 de Setembro de 2005, que aprovou,
para o ano lectivo 2005/2006, a continuação da concessão de transporte escolar em táxi aos alunos
José Cristiano Ferreira da Silva e José Luciano Ferreira da Silva, matriculados na EB1 e Jardim-deinfância de Cruzeiro/Calvos, pelo facto da suas casas se encontrarem isoladas pelas obras de
construção da A7/IC5, implicando à Autarquia um custo previsível de €1.309,00 (mil trezentos e
nove euros). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------EDUCAÇÃO – ESCOLAS – CONCESSÃO DE TRANSPORTE ESPECIAL EM TÁXI –
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ANO LECTIVO 2005/2006 – Ratificação do despacho do Presidente da Câmara, datado de 26 de
Setembro de 2005, que concedeu, para o ano lectivo 2005/2006, transporte especial em táxi ao
aluno André Filipe Mendes Abreu, matriculado na EB 2,3 Abel Salazar e residente na freguesia de
Vermil, implicando á Autarquia um custo anual previsível no valor de €1.573,00 (mil quinhentos e
setenta e três euros). -------------------------------------------------------------------------------------------------EDUCAÇÃO – ESCOLAS – CONCESSÃO DE TRANSPORTE ESPECIAL EM TÁXI –
ANO LECTIVO 2005/2006 – Ratificação do despacho do Presidente da Câmara, datado de 21 de
Setembro de 2005, que concedeu, para o ano lectivo 2005/2006, transporte especial em táxi ao
aluno Ângelo Miguel Fernando Lopes, matriculado no Jardim-de-infância de Cruzeiro/Calvos,
implicando á Autarquia um custo anual previsível no valor de €1.573,00 (mil quinhentos e setenta e
três euros). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------EDUCAÇÃO – ESCOLAS – PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE TRANSPORTE
ESPECIAL EM CARRINHA ADAPTADA – ANO LECTIVO 2005/2006 – Concessão, para o
ano lectivo 2005/2006, de transporte especial em carrinha adaptada aos alunos Soraia Patrícia Leite
Soares, Miriam Sousa Oliveira e Francisco Xavier Lemos Fernandes, matriculados no Agrupamento
de Escolas João de Meira e residentes nas freguesias de Serzedo, Mesão Frio e Infantas, 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). -------------------------------------------------------------------------------------EDUCAÇÃO – ESCOLAS – CONCESSÃO DE TRANSPORTE EM TÁXI – ANO
LECTIVO 2005/2006 – Concessão, para o ano lectivo 2005/2006, de transporte em táxi ao aluno
Armindo Rafael Melo Castro, matriculado na EB 2,3 Gil Vicente, implicando à Autarquia um custo
anual previsível no valor de €3.939,76 (três mil novecentos e trinta e nove euros e setenta e seis
cêntimos). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------CULTURA – HOMENAGEM AO PROFESSOR APOSENTADO – ANO LECTIVO
2005/2006 – Apoiar a Homenagem ao Professor Aposentado, a realizar no próximo dia 14 de
Outubro, atribuindo a verba de €3.288,00 (três mil duzentos e oitenta e oito euros), sendo de
€2.688,00 (dois mil seiscentos e oitenta e oito euros) para o jantar e € 600,00 (seiscentos euros) para
animação musical a cargo do Grupo Narciso e Cristina Faria. ---------------------------------------------------CULTURA – SOCIEDADE MARTINS SARMENTO – PROJECTO “O MUSEU VAI À
ESCOLA” – Concessão, à Sociedade Martins Sarmento, de um apoio no valor de €1.116,15, (mil
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cento e dezasseis euros e quinze cêntimos), destinado à realização do projecto “O Museu vai à
Escola”, que prevê o desenvolvimento de acções de divulgação e sensibilização para a história local
junto das crianças que frequentam o 4.º ano de escolaridade. ------------------------------------------------CULTURA – ESCOLA SECUNDÁRIA MARTINS SARMENTO – IV JORNADAS DA
LÍNGUA PORTUGUESA – Concessão, à Escola Secundária Martins Sarmento, do seguinte apoio
para a realização, entre os próximos dias 11 e 14 de Outubro, das IV Jornadas da Língua Portuguesa:
atribuição de um subsídio no valor de €4.000,00 (quatro mil euros) para ajudar a custear as despesas
do evento, nomeadamente a utilização do pequeno auditório do Centro Cultural Vila flor, o
alojamento e refeições dos convidados; cedência de bandeiras, mastros, equipamento de som,
cadeiras e estrado; concessão de espectáculo pelo Grupo Coral de Ponte ao abrigo do Protocolo
celebrado com a Câmara Municipal de Guimarães; atribuição de lembranças de Guimarães para os
palestrantes (livros e documentação promocional). ------------------------------------------------------------FARMÁCIAS - HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DE FARMÁCIAS PARA O ANO
DE 2006 – Reprovação dos mapas do regime de turnos das farmácias de serviço proposto pela
Associação Nacional de Farmácias, para vigorar no ano de 2006, no concelho de Guimarães. --------TRÂNSITO – ALTERAÇÃO DE TRÂNSITO NA RUA DAS ALDEIAS – FREGUESIA
DE GOMINHÃES – Aprovar submeter à aprovação da Assembleia Municipal uma alteração ao
trânsito na freguesia de Gominhães. ------------------------------------------------------------------------------TRANSPORTES – GRUPO CORAL DA ASSOCIAÇÃO DE REFORMADOS DE
GUIMARÃES – CEDÊNCIA DE AUTOCARRO – Ratificação do despacho do Presidente da
Câmara, datado de 27 de Setembro de 2005, que cedeu um autocarro ao Grupo Coral da Associação
de Reformados de Guimarães, nos dias 6 e 7 de Outubro para o transporte do Grupo Coral da
Associação de Reformados de Guimarães às Caldas das Taipas, no âmbito da Semana Sénior. -------TRANSPORTES – TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EB1 DE RETORTA –
FREGUESIA DE INFANTAS – Concessão, para o ano lectivo 2005/2006, de transporte a 21
alunos residentes no Lugar de Matamã e matriculados na EB1 e Jardim-de-infância de Infantas. -----TRANSPORTES – TRANSPORTE AOS ALUNOS DA EB1 DE MOSTEIRO –
FREGUESIA DA COSTA – Concessão de transporte a um grupo de 7 alunos da EB1 de
Mosteiro/Costa que irão frequentar a EB1 de S. Roque/Costa. ---------------------------------------------BANDEIRAS – IGREJA EVANGÉLICA DE GUIMARÃES – Ratificação do despacho do
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Presidente da Câmara, datado de 28 de Setembro de 2005, que cedeu à Igreja Evangélica de
Guimarães uma bandeira da cidade destinada a ser hasteada nas suas instalações. -----------------------SUBSÍDIOS – FREGUESIA DE SOUTO S. SALVADOR – APRESENTAÇÃO PÚBLICA
DO BRASÃO DA FREGUESIA – Ratificação do despacho do Presidente da Câmara, datado de
28 de Setembro de 2005, que disponibilizou um palco e concedeu à Junta de Freguesia de Souto S.
Salvador uma bandeira da cidade, destinados à apresentação pública do Brasão da referida freguesia,
no dia 2 de Outubro. ------------------------------------------------------------------------------------------------SUBSÍDIOS – JUNTA DE FREGUESIA DE LORDELO – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO
– Concessão, à Junta de Freguesia de Lordelo, de um subsídio no valor de €5.000,00 (cinco mil
euros), destinado à realização de obras no edifício onde irão funcionar as futuras instalações da Sede
da Junta de Freguesia e onde actualmente funciona o Quartel da GNR. -----------------------------------SUBSÍDIOS – VITÓRIA SPORT CLUBE – SECÇÃO DE PÓLO AQUÁTICO – Concessão,
à Secção de Pólo Aquático do Vitória Sport Clube, de um apoio no valor de €2.500,00 (dois mil e
quinhentos euros), destinado a custear as despesas com a aquisição de uma carrinha para transporte
dos seus elementos. --------------------------------------------------------------------------------------------------SUBSÍDIOS - NÚCLEO REGIONAL DO NORTE DA LIGA PORTUGUESA CONTRA
O CANCRO - GALA “PREVENIR É VIDA” – Apoiar o Núcleo Regional do Norte da Liga
Portuguesa Contra o Cancro, através de autorização da utilização do Pavilhão Multiusos, no
próximo dia 31 de Outubro, para realização de uma gala musical intitulada “Prevenir é Vida”. -------SUBSÍDIOS - FÓRUM EUROPEU DA JUVENTUDE – REUNIÃO EM GUIMARÃES –
Concessão, ao Fórum Europeu da Juventude, de subsídio de €10.000,000 (dez mil euros), destinado
a custear as despesas com a realização, no Centro Cultural Vila Flor, de uma reunião conjunta da
Comissão de Assuntos da União Europeia e da Comissão de Assuntos do Conselho da Europa,
entre os passados dias 30 de Setembro de 2 de Outubro. Mais foi deliberado o transporte dos
participantes, em autocarro, entre Guimarães e o Aeroporto do Porto. ------------------------------------SUBSÍDIOS – CENTRO DE CULTURA E DESPORTO DOS TRABALHADORES DO
MUNICÍPIO DE GUIMARÃES – Concessão, ao Centro de Cultura e Desporto dos
Trabalhadores do Município de Guimarães, de um apoio no valor de €30.900,00 (trinta mil e
novecentos euros), destinado às suas actividades, processado em três fases (Setembro, Outubro e
Novembro). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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SUBSÍDIOS – CENTRO SOCIAL DA PARÓQUIA DE POLVOREIRA – AQUISIÇÃO DE
UMA CARRINHA ADAPTADA – Concessão, ao Centro Social da Paróquia de Polvoreira, de um
apoio no valor de €5.000,00 (cinco mil euros), destinado a custear as despesas com a aquisição de
uma carrinha adaptada para transporte dos utentes do Centro de Dia que se deslocam em cadeira de
rodas. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SUBSÍDIOS – CLUBE CAÇADORES DAS TAIPAS – AQUISIÇÃO DE VIATURA –
Concessão, ao Clube Caçadores das Taipas, de um apoio no valor de €2.500,00 (dois mil e
quinhentos euros), destinado a custear as despesas com a aquisição de uma viatura de forma a
melhorar as condições de transporte dos seus jovens atletas. ------------------------------------------------SUBSÍDIOS – GRUPO DESPORTIVO DE SERZEDELO – REPARAÇÃO DE MURO
DE SUPORTE – Concessão, ao Grupo Desportivo de Serzedelo, de um apoio no valor de
€3.474,20, destinado à reparação de um muro de suporte no Campo das Oliveiras. ---------------------SUBSÍDIOS – ATÃES FUTEBOL CLUBE – ABERTURA DE FURO ARTESIANO NO
CAMPO DE JOGOS – Concessão, ao Atães Futebol Clube, de um apoio no valor de €1.500,00
(mil e quinhentos euros), destinado a custear as despesas com a abertura de um furo artesiano no
campo de futebol. ----------------------------------------------------------------------------------------------------SUBSÍDIOS – GRUPO REGIONAL FOLCLÓRICO E AGRÍCOLA DE PEVIDÉM – XI
DESFOLHADA E MALHADA DO MILHO – Concessão, ao Grupo Regional Folclórico e
Agrícola de Pevidém, de um apoio no valor de €150,00 (cento e cinquenta euros), destinado a
custear as despesas com a realização da XI Desfolhada e Malhada do Minho, a realizar no próximo
dia 8 de Outubro. ----------------------------------------------------------------------------------------------------SUBSÍDIOS – GRUPO REGIONAL FOLCLÓRICO E AGRÍCOLA DE PEVIDÉM – XI
DESFOLHADA E MALHADA DO MILHO – Concessão, ao Grupo Regional Folclórico e
Agrícola de Pevidém, de autorização para ligação à rede de iluminação pública das ornamentações da
XI Desfolhada e Malhada do Milho, a realizar pelo Grupo Regional Folclórico e Agrícola de
Pevidém no próximo dia 8 de Outubro. -------------------------------------------------------------------------SUBSÍDIOS - PROVA DE MOTOCICLISMO – FREGUESIA DE RENDUFE – Ratificação
do despacho do Presidente da Câmara, datado de 16 de Setembro de 2005, que autorizou a ligação à
rede de iluminação pública de um contador de 27,6 Kva, no período compreendido entre 29 de
Setembro e 2 de Outubro de 2005, para a realização de uma prova de motociclismo na Rua do
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Martigo, freguesia de Rendufe. ------------------------------------------------------------------------------------SUBSÍDIOS - FILME “REALCE” – Aprovação do pagamento de uma despesa no valor de
€83,51 (oitenta e três euros e cinquenta e um cêntimos), correspondente à factura da EDP relativa à
instalação de uma baixada eléctrica no Campo de S. Mamede, para realização do filme “Realce”. -----
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