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REUNIÃO ORDINÁRIA DE 16 DE MAIO DE 2019 

 

 

INICIADA A REUNIÃO ÀS ________ HORAS 

 

PRESENÇAS: 

 

 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------ORDEM DO DIA ------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------INFORMAÇÕES--------------------------------------------------- 

1. Dos ofícios da Assembleia Municipal n.ºs 70 e 71, datados de 30 de abril de 2019, que 

comunicam a aprovação, em sessão realizada no passado dia 29 de abril, das seguintes 

propostas: a) – “Relatório e Contas 2018”; b) – “Revisão Orçamental”. ---------------------------------- 

2. Dos ofícios da Assembleia Municipal n.ºs 72 e 74, datados de 30 de abril de 2019, que 

comunicam a apreciação, em sessão realizada no passado dia 29 de abril, das seguintes 

propostas: a) – “Certificação Legal das Contas – Relato sobre a Auditoria das Demonstrações 

Financeiras; b) – “Relatório e Parecer do Auditor Externo sobre as Contas do Exercício de 2018”; 

c) – “Relatório da Atividade da Câmara Municipal de Guimarães”. ---------------------------------------- 

3. Dos ofícios da Assembleia Municipal n.ºs 75 a 103 que comunicam a aprovação, em sessão 

realizada no passado dia 3 de maio, das seguintes propostas: a) - “Alteração do local de 

realização do Mercado de Venda por Grosso de Frutas e Legumes de Aldão para Creixomil - 

Alteração do valor das taxas”; b) – “Projeto de Regulamento de Projetos Económicos de 

Interesse Municipal - Suspensão imediata da vigência do Regulamento de Projetos Económicos 

de Interesse Municipal em vigor”; c) – “Regulamento Municipal de Educação Organização e 

Funcionamento dos Serviços e Estruturas de Apoio à Comunidade Educativa”; d) – 

“Regulamento Municipal de proteção de Direitos Comerciais relativos à UEFA NATIONS LEAGUE 

FINAL 2019”; e) – “Primeira alteração do PDM no âmbito do procedimento do RERAE”; f) – 

“Morgadio de Portela - Agro Pecuária Turismo e Representações Lda - Relevante interesse 
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público no âmbito do nº 3 do artigo 25º do Decreto Lei 73/2009”; g) – “ZMG _ Unipessoal, Lda - 

Reconhecimento provisório de interesse público do Empreendimento Turístico e Desportivo - 

Kartódromo Internacional de Guimarães”; h) – “ZMG _ Unipessoal, Lda - Certidão de Interesse 

Público Municipal para instrução junto da tutela da Reserva Agrícola Nacional”; i) – 

“Reconhecimento de interesse público municipal da ligação do Reboto a Mouril - Autorização da 

REN e RAN”; j) – “Alteração do Mapa de Pessoal - Assistentes Operacionais para os 

Agrupamentos de Escolas - Autorização de Recrutamento”; k) – “Autorização prévia de 

compromisso plurianual para o fornecimento de gasóleo rodoviário a granel - 1.440.000 litros”; 

l) – “Contratação de serviços - aquisição de serviços de transporte escolar em carreira pública - 

ano letivo 2019/2020 (Contratação excluída nos termos do nº1, artigo 5º do Código dos 

Contratos Públicos)”; m) – “Aquisição de Serviços Transportes Escolares de Alunos do 1.º CEB – 

Ano letivo 2019/2020 – Repartição de Encargos”; n) – “Contrato Programa com a TURIPENHA - 

Cooperativa de Turismo de Interesse Público CRL, ao abrigo da Lei n.º 50/2012, de 31 de 

agosto”; o) – “Adesão do Município de Guimarães ao regime da tarifa social para a prestação 

dos serviços de água Decreto-Lei n.º 147/2017, de 5 de dezembro de 2017”; p) – “Subsídio às 

Associações Desportivas - 2018/2019 - Atribuição de apoio de €200.000,00 ao Clube Operário 

de Campelos para a execução de relvado sintético, através da disponibilização de uma verba 

anual de €50.000,00 durante 4 anos”; q) – “Analisar o Relatório de Avaliação de Cumprimento 

do Estatuto de Direitos de Oposição - Ano de 2018”; r) – “Plano Municipal de Defesa da Floresta 

Contra Incêndios”; s) – “Atribuição de Apoio à Associação Humanitária dos Bombeiros 

Voluntários de Guimarães”; t) – “Freguesia de Selho S. Cristóvão - Retificação da deliberação da 

Câmara Municipal de 12 de abril de 2018”; u) – “União das Freguesias de Sande Vila Nova e 

Sande S. Clemente - Pedido de Cedência de Autocarro”; v) – “Freguesia de Ponte – retificação 

da deliberação de 31/01/2019”; w) – “União das Freguesias de Conde e Gandarela - Pedido de 

Cedência de Autocarro”; x) - “Freguesia de Candoso S. Martinho - Continuidade do Projeto 

Social “Candoso Ativo” (1 de maio de 2019 a 30 de abril de 2020)”; y) – “Candidatura ao 

Programa da ABAE Eco-Freguesias XXI”; z) – “Festas de Interesse Concelhio – Apoios Financeiros 

para o Ano de 2019”; aa) – “Concessão de Apoios Municipais às Freguesias”; bb) – “Delegação 

de Competências nas Freguesias (Contratos Interadministrativos)”; cc) – “Alteração de Trânsito 

na Rua da Batoca - Freguesia de Candoso S. Martinho”. ------------------------------------------------------ 

4. Do despacho do Presidente da Câmara, datado de 30 de abril de 2019, que aprovou a 

repartição de encargos da empreitada designada por “Conservação corrente do pavimento das 
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vias do concelho de Guimarães – 2020”, de acordo com a seguinte informação dos serviços do 

Departamento de Obras Municipais: “No Plano Plurianual de Investimentos, para o ano de 

2019, consta a execução da obra em título, onde foi inscrita a verba de €600.000,00, destinada 

a suportar a despesa, com a rubrica 3.3.1.1.02. Com vista a ser adjudicada a empreitada à 

empresa “Higino Pinheiro & Irmão, S.A.” conforme proposto pelo Júri do Procedimento, em 22 

de abril de 2019, pelo preço de €347.891,04 + IVA e atento o plano de pagamentos da respetiva 

proposta, sugiro a seguinte repartição de encargos: Ano de 2019 - €211.133,29 + IVA = 

€223.801,29; Ano de 2020 - €136.757,54 + IVA = €144.963,21.” ------------------------------------------- 

5. Do despacho do Presidente da Câmara, datado de 7 de maio de 2019, que adjudicou a 

“Higino Pinheiro & Irmão, S.A.” a execução da obra designada por “Conservação corrente do 

pavimento das vias do concelho de Guimarães – 2020” pelo valor de €347.891,04 + IVA, para 

um prazo de execução de 365 dias. --------------------------------------------------------------------------------- 

6. Do despacho do Presidente da Câmara, datado de 11 de abril de 2019, que adjudicou a 

“Tecnocampo – Sociedade de Construções e Obras Públicas, S. A.” A empreitada designada por 

“Requalificação e Ampliação da Escola de Fafião – Briteiros Santo Estevão”, pelo valor de 

€601.425,44 + IVA, para um prazo de execução de 300 dias. ------------------------------------------------ 

7. Do despacho do Presidente da Câmara, datado de 13 de maio de 2019, que aprovou a conta 

final, bem como o auto final da empreitada designada por “Obras de beneficiação de edifício 

para instalação da Revenda Grossista de Hortícolas – Creixomil”, nos valores, respetivamente, 

de €218.648,90 + IVA e de €42.500,50 + IVA. -------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

--------------------------------------------------------DELIBERAÇÕES---------------------------------------------------- 

8. CÂMARA – APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL, 

REALIZADA EM 2 DE MAIO DE 2019. 

DELIBERADO 

 

 

9. FREGUESIAS – FREGUESIA DE SANDE SÃO MARTINHO - OFERTA DE BANDEIRAS – Presente a 

seguinte proposta: “Vem a Junta de Freguesia de Sande São Martinho solicitar a cedência de 

uma bandeira do Município e de uma bandeira nacional, destinadas a ser hasteadas na 
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respetiva sede. Informa-se que existem nos Serviços bandeiras disponíveis para este efeito, cujo 

custo atual se estima em 88,00€ cada, acrescido de IVA à taxa legal em vigor. Nesta 

conformidade, proponho a oferta das bandeiras referidas à Junta de Freguesia de Sande São 

Martinho.” 

DELIBERADO 

 

 

10. PATRIMÓNIO – PROCEDIMENTO PARA ARRENDAMENTO COMERCIAL DE UM ESPAÇO 

COMERCIAL – A1 – PLATAFORMA DAS ARTES – ATELIÊS EMERGENTES – 40/62-G/95 – HASTA 

PÚBLICA 1/2019 – Presente a seguinte informação: “O Município de Guimarães é o proprietário 

dos equipamentos culturais sitos na denominada Plataforma das Artes e da Criatividade – PAC, 

equipamento cultural de importância relevante, cujo objetivo se prende com o 

desenvolvimento e consolidação da estratégia municipal de intervenção cultural, 

designadamente da continuidade da afirmação de Guimarães como cidade europeia de 

referência cultural após ter sido Capital Europeia da Cultura em 2012. Sucede que, 

recentemente, o adjudicatário do espaço comercial A1 - Sociedade IDEDIS -Livraria e Papelaria, 

Lda., por sua iniciativa rescindiu o contrato celebrado em 08.04.2015, com aditamento em 

03.09.2015, ao abrigo do disposto na alínea d), nº 25 do correspondente Regulamento da Hasta 

Pública. Considerando que: A loja A1, dos Ateliês Emergentes, da PAC, está vaga; A PAC é um 

projeto infraestrutural de transformação do antigo Mercado de Guimarães num espaço 

multifuncional, dedicado à atividade artística, cultural e económico-social alojando um conjunto 

de valências de que se destacam o Centro Internacional das Artes José de Guimarães, uma área 

de exposições temporárias, espaços polivalentes destinados a atividades complementares, 

apresentações e pequenos espetáculos e os Ateliês Emergentes de Apoio à Criatividade, 

espaços de trabalho vocacionados para jovens criadores que, em diversas áreas de atividade, 

pretendam desenvolver projetos de caráter temporário; Em face do enquadramento cultural 

dos Ateliês Emergentes, torna-se imprescindível dar uma utilização àquele espaço, de modo 

que constitua um polo de atração e dinamização da própria PAC; A utilização daquele espaço 

constitui uma forma de otimizar a satisfação do interesse público, colocado a cargo do 

Município, através do uso de competências legalmente atribuídas; Nos termos da alínea g), do 

n.º 33, do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, é competência da Câmara Municipal 

a oneração de bens imóveis de valor até 1000 vezes a RMMG; Assim, propõe-se a abertura de 
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um procedimento, por prévia qualificação, para arrendamento comercial de um espaço 

comercial, identificado por A1, sito no edifício da Plataforma das Artes e da Criatividade – 

Ateliês Emergentes, destinando-se a comércio, devendo ser compatível com as características 

do espaço envolvente onde se insere a PAC. Aquele espaço comercial, alvo de arrendamento, 

deve privilegiar um uso diferenciador e de valor acrescentado, devendo enquadrar-se em pelo 

menos uma das seguintes situações: a) Oferecer produtos de design ou criação própria “de 

autor”; b) Demonstração de caráter inovador em técnicas/produtos tradicionais; c) 

Proporcionar dinâmica e sinergias com o Centro Internacional das Artes José de Guimarães 

(CIAJG) e com os Laboratórios Criativos (incubadora criativa). O procedimento de arrendamento 

será efetuado em regime de hasta pública, e será composto por duas fases: a primeira fase 

implica a prévia qualificação mediante as candidaturas a apresentar pelos demais interessados, 

para posterior análise por uma comissão de acompanhamento, a definir posteriormente, de 

acordo com o regulamento que se anexa, e a segunda fase resulta na apresentação das 

propostas, por parte dos candidatos qualificados, com vista à adjudicação pelo valor proposto 

mais elevado. Desta forma, o procedimento respeita os princípios que orientam a atividade 

administrativa, dando cumprimento aos princípios da legalidade, concorrência, transparência, 

publicidade, igualdade e imparcialidade, preservando-se a harmonia e a coerência do sistema. 

Informa-se que os valores base de licitação para a hasta pública basearam-se nos valores de 

arrendamento aplicados aos espaços atualmente ocupados nos Ateliês Emergentes, cujas 

dimensões são semelhantes. Assim, e se for esse o entendimento superior, deverá submeter-se 

a deliberação da Câmara a aprovação do procedimento para arrendamento comercial de um 

espaço comercial – identificado por A1– sito no edifício da Plataforma das Artes e da 

Criatividade – Ateliês Emergentes, nos termos do regulamento em anexo. À consideração 

superior.” (Anexo 1) 

DELIBERADO 

 

 

11. TRÂNSITO – ALTERAÇÃO DE TRÂNSITO NA RUA DE S. JOÃO - FREGUESIA DE POLVOREIRA – 

Presente a seguinte proposta: “Pela presente se submete à apreciação Camarária a alteração ao 

trânsito na freguesia de Polvoreira, conforme postura em anexo, aprovada pela Junta e 

Assembleia de Freguesia. A proposta visa mitigar as situações de conflito no entroncamento 

com a Rua Comandante João de Paiva Faria Leite Brandão (EM 579), decorrente da visibilidade 
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fortemente condicionada, associada ao edificado confinante, bem como a prática recorrente de 

estacionamento em contravenção no mesmo.” (Anexo 2) 

DELIBERADO 

 

 

12. EDUCAÇÃO – ESCOLA SECUNDÁRIA DE CALDAS DAS TAIPAS - PEDIDO DE CEDÊNCIA DE 

AUTOCARRO - Presente a seguinte proposta: “A Escola Secundária de Caldas das Taipas 

solicitou, a colaboração do município através da cedência de um autocarro, para efetuar o 

transporte dos alunos e professores no dia 2 de maio, à Universidade do Minho em Guimarães. 

Considerando que se trata uma deslocação no âmbito da “UMinho Portas Abertas” e não 

havendo inconveniente para os serviços a disponibilização da viatura em causa, por despacho 

datado de 6 de maio de 2019, foi proposto deferir o pedido. Sendo uma competência da 

Câmara Municipal de Guimarães, a atribuição deste tipo de apoios, submete-se à ratificação do 

Executivo Camarário o transporte solicitado.” 

DELIBERADO 

 

 

13. EDUCAÇÃO – AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE BRITEIROS - PEDIDO DE CEDÊNCIA DE 

AUTOCARRO – Presente a seguinte proposta: “O Agrupamento de Escolas de Briteiros solicitou, 

a colaboração do município através da cedência de um autocarro, para efetuar o transporte dos 

alunos e professores no dia 2 de maio, a Ribeirão. Considerando que, se trata uma deslocação 

no âmbito de uma visita de estudo e, não havendo inconveniente para os serviços a 

disponibilização da viatura em causa, por despacho datado de 06 de maio de 2019, foi proposto 

deferir o pedido. Sendo uma competência da Câmara Municipal de Guimarães a atribuição 

deste tipo de apoios, submete-se à ratificação do Executivo Camarário o transporte solicitado.” 

DELIBERADO 

 

 

14. EDUCAÇÃO – AGRUPAMENTO DE ESCOLAS SANTOS SIMÕES - PEDIDO DE CEDÊNCIA DE 

AUTOCARRO – Presente a seguinte proposta: “O Agrupamento de Escolas Santos Simões 

solicitou, a colaboração do município através da cedência de um autocarro, para efetuar o 

transporte dos alunos no dia 15 de maio, ao Centro de Ciência Viva - Guimarães. Considerando 
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que se trata de uma deslocação no âmbito de uma visita de estudo e não havendo 

inconveniente para os serviços a disponibilização das viaturas em causa, por despacho datado 

de 6 de maio de 2019 foi proposto deferir o pedido. Sendo uma competência da Câmara 

Municipal de Guimarães a atribuição deste tipo de apoios, submete-se à ratificação do 

Executivo Camarário o transporte solicitado.” 

DELIBERADO 

 

 

15. AÇÃO SOCIAL – ATRIBUIÇÃO DE APOIOS A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE - 

RATIFICAÇÃO DOS APOIOS CONCEDIDOS POR CONTA DO FUNDO DE MANEIO – ABRIL DE 2019 

- Presente a seguinte informação: “Por deliberação de 3 de janeiro de 2019 a Câmara Municipal 

aprovou a constituição de um Fundo de Maneio destinado a acorrer, com oportunidade, ao 

pagamento com caráter de urgência, dos apoios a conceder no âmbito da alínea a) do artigo 2º 

do Regulamento Municipal para Atribuição de Apoios a Pessoas em Situação de 

Vulnerabilidade. Importa assim, submeter a ratificação os apoios entretanto concedidos por 

conta deste Fundo de Maneio, conforme constam do mapa que se anexa.” (Anexo 3) 

DELIBERADO 

 

 

16. AÇÃO SOCIAL – CENTRO SOCIAL CULTURAL DESPORTIVO E RECREATIVO DE VILA NOVA DE 

SANDE – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO - Presente a seguinte proposta: “No passado dia 2 de maio 

de 2019 o Centro Social Cultural Desportivo e Recreativo de Vila Nova de Sande apresentou à 

Câmara Municipal de Guimarães um pedido para apoio ao pagamento de taxas relativas ao 

processo de licenciamento do seu edifício. Esta instituição foi fundada em 5 de maio de 1979, 

assegura as valências de Jardim de Infância, Creche e ATL, abrangendo um total de 108 utentes, 

e tem-se distinguido pela qualidade da sua atuação. O Centro Social Cultural Desportivo 

Recreativo de Vila Nova de Sande apresenta os requisitos expressos no artigo 6º do 

Regulamento de Apoio às Instituições de Solidariedade Social (n.º 607/2010 de 15 de julho) pelo 

que, em reconhecimento do interesse deste serviço para a comunidade, e considerando que o 

Município nutre o dever de criar as condições e os meios necessários às instituições de 

solidariedade social para o desenvolvimento das suas atividades, apresenta-se para aprovação a 
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presente proposta de atribuição de um subsídio ao abrigo do n.º 6º do artigo 9.º do referido 

Regulamento, no valor de €6.113,35. À consideração superior.” 

DELIBERADO 

 

 

17. AÇÃO SOCIAL – SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE GUIMARÃES - PEDIDO DE CEDÊNCIA 

DE AUTOCARRO – Presente a seguinte proposta: “A Santa Casa da Misericórdia de Guimarães 

solicitou a colaboração do município através da cedência de um autocarro, para efetuar o 

transporte dos utentes e técnicos, no dia 28 de maio, a Fátima. Assim, ao abrigo do disposto na 

alínea u) do n.º 1 do art.º 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e não havendo 

inconveniente para os serviços a disponibilização do autocarro em causa, por meu despacho, 

datado de 6 de maio de 2019, deferi o pedido. Sendo uma competência da Câmara Municipal a 

atribuição deste tipo de apoios, submete-se à aprovação do Executivo Camarário o transporte 

solicitado.” 

DELIBERADO 

 

 

18. AÇÃO SOCIAL – CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE SANTA EULÁLIA DE NESPEREIRA - 

PEDIDO DE CEDÊNCIA DE AUTOCARRO – Presente a seguinte proposta: “O Centro Social e 

Paroquial de Santa Eulália de Nespereira solicitou a colaboração do município através da 

cedência de um autocarro, para efetuar o transporte dos idosos, no dia 27 de junho, a Valença. 

Assim, ao abrigo do disposto na alínea u) do n.º 1 do art.º 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 

12 de setembro, e não haver inconveniente para os serviços a disponibilização do autocarro em 

causa, por meu despacho, datado de 6 de maio de 2019, deferi o pedido. Sendo uma 

competência da Câmara Municipal a atribuição deste tipo de apoios, submete-se à aprovação 

do Executivo Camarário o transporte solicitado.” 

DELIBERADO 

 

 

19. CULTURA – APOIO À ATIVIDADE EDITORIAL 2019 - ALTERAÇÃO DE ENTIDADE 

BENEFICIÁRIA – Presente a seguinte proposta. “No passado dia 28 de março, no âmbito do 

Regulamento de Apoio à Atividade Editorial, deliberou a Câmara Municipal adquirir 75 
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exemplares da obra “Criaturas do Planeta Azul” à autora Cristina Eduarda Gonçalves Araújo que, 

por não dispor de meios de faturação, solicita que o montante atribuído seja pago a Bruno 

Miguel Borges Barreto. Considerando que a alteração que nos é solicitada não desvirtua o 

objeto da deliberação, proponho que a mesma seja autorizada, ou seja, que o montante de 

€1.117,50 destinado a adquirir 75 exemplares da obra “Criaturas do Planeta Azul”, de autoria de 

Cristina Eduarda Gonçalves Araújo seja pago a Bruno Miguel Borges Barreto, tal como solicitado 

pela referida autora.” 

DELIBERADO 

 

 

20. CULTURA – SUBSÍDIOS NO ÂMBITO DO REGULAMENTO DE ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ÀS 

ATIVIDADES DAS ENTIDADES QUE PROSSIGAM FINS CULTURAIS, ARTÍSTICOS, RECREATIVOS 

OU HUMANITÁRIOS DO MUNICÍPIO DE GUIMARÃES (REGULAMENTO Nº 606/2010) – 

Presente a seguinte proposta: “1. Nos termos do Regulamento nº 606/2010 propõe-se a 

atribuição dos seguintes apoios destinados a atividades ou investimentos a realizar no 2º 

semestre de 2019: a) Apoios financeiros a atividades --------------------------------------------------------

----------------------------- 

Associação Designação da Ação Apoio a atribuir 
Tuna Afonsina Exposição fotográfica 25 Anos da Afonsina                        133,00 €  

Tuna Afonsina Concerto comemorativo dos 25 anos da Afonsina                        333,00 €  

Associação de Socorros Mútuos 
Artística de Guimarães II Festival de Canto Lírico de Guimarães                   20 000,00 €  

Associação dos Amiguinhos do 
Museu de Alberto Sampaio Museu à Noite                     6 000,00 €  

Associação para o 
Desenvolvimento das Comunidades 
Locais 

XXV Feira da Terra                   11 000,00 €  

Associação para o 
Desenvolvimento das Comunidades 
Locais 

Apoio ao Teatro                     2 000,00 €  

Associação Pontos Comuns TedX Guimarães                     6 575,00 €  

Associação Puzzlianos Youth Cultural Fest 3.0                     1 500,00 €  

Associação Puzzlianos 2Bculture                     1 000,00 €  

Associação TeenGroup V Edição das Residências artísticas de arte urbana 
juvenil                     2 000,00 €  

Banda Musical de Caldas das Taipas 
Festival de Bandas inserido nas comemorações do 
185º Aniversario da Banda Musical de Caldas das 
Taipas 

                    4 000,00 €  

CAISA CLAV Live Sessions                     2 000,00 €  
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CAISA CANVAS                     3 000,00 €  

CAISA 2ª edição Olhos Ao Alto                     2 000,00 €  

CAISA PELE Drum Fest                     5 000,00 €  

Capivara Azul - Associação Cultural MODS Collective Passa à Clandestinidade                     1 000,00 €  

Casa da Juventude de Guimarães Capacit’Arte 2.0                     3 000,00 €  

Casa da Juventude de Guimarães Junt’Arte + (mais) 2019                     4 000,00 €  

Casa do Povo de Briteiros Citânia Viva 2019                     8 000,00 €  

CemCenas Associação Cultural Festival de Teatro Cem Cenas 2019                        750,00 €  

Chorus Anima Populi Cantata Mariana                     1 000,00 €  

Chorus Anima Populi Sons do Templo                     1 000,00 €  

Círculo de Arte e Recreio III Festival da Casa de Agra                     4 450,00 €  

Comissão de Festas Dar Vida à Vila Vila Natal                     5 750,00 €  

Convívio Associação Cultural e 
Recreativa Guimarães Suave Fest’19 (6ª Edição)                     9 000,00 €  

Convívio Associação Cultural e 
Recreativa 

Convívios Internacionais de Música de Guimarães 
2019                     4 000,00 €  

Convívio Associação Cultural e 
Recreativa Guimarães, O Verão É Jazz 2019 (6ª edição).                   12 500,00 €  

Grupo Folclórico da Corredoura Fest in Folk 2019                     6 000,00 €  

Junta de Freguesia de Caldelas Animação de Verão                     3 000,00 €  

Junta de Freguesia de Caldelas Receção ao emigrante e ao turista                     2 000,00 €  

Muralha Contemporânea CFM #1                     4 200,00 €  

Olho de Vidro Apoio à produção cinematográfica.                   10 000,00 €  

Sociedade Musical de Guimarães Concerto Coral Sinfónico - "Cantata Memória"                     1 500,00 €  

Sociedade Musical de Pevidém Musical Rei Leão                     2 000,00 €  

Sociedade Musical de Pevidém Pevidém em Festa 125 anos                   18 000,00 €  

Through Universe Revolve - 10ª Aniversário                     7 500,00 €  

TOTAL   175 1,00 € 

b) Apoios não financeiros - No caso do projeto “XXV Edição da Feira da Terra”, promovida pela 

ADCL, propõe-se ainda a atribuição dos seguintes apoios logísticos: - Apoio na conceção gráfica 

de materiais de divulgação; - Disponibilização de 2 estruturas de outdoor; - Construção de um 

cercado para a exposição de animais, incluindo recursos humanos para montagem e 

desmontagem e materiais, desde que disponíveis em stock; - Transporte de pavilhões (cozinhas) 

para o recinto da Feira e recursos humanos para apoio na montagem e desmontagem dos 

mesmos; - Cedência e transporte de vasos, cadeiras e grades; - Colocação de baldes / 

contentores de lixo, incluindo de separação de resíduos; - Recolha de lixo e limpeza do recinto 

durante o evento; - Limpeza do recinto, incluindo lavagem da zona do cercado no final do 

evento. Os apoios financeiros deliberados serão processados após requerimento das entidades 

interessadas, devendo estas observar o disposto no Art.º 16º do Regulamento nº 606/2010 em 
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matéria de avaliação dos apoios concedidos. As entidades devem ainda apresentar certidão 

válida de situação regularizada perante as Finanças e a Segurança Social, caso as certidões 

constantes dos respetivos processos de candidatura não sejam válidas no momento do 

pagamento. Nos termos do nº 2 do art.º 6º do mesmo Regulamento, os apoios concedidos 

deverão ser publicamente divulgados, designadamente pela inclusão do logótipo da Câmara 

Municipal de Guimarães em cartazes e outros suportes promocionais.” 

DELIBERADO 

 

 

21. CULTURA – FACULDADE DE LETRAS DA UNIVERSIDADE DO PORTO - EXPOSIÇÃO DE DINIS 

RIBEIRO – ACORDO DE PARCERIA INSTITUCIONAL – Presente a seguinte proposta: “No âmbito 

das suas comemorações do Centenário, a Faculdade de Letras da Universidade do Porto (FLUP), 

dirigiu convite ao artista plástico vimaranense Dinis Ribeiro para realizar uma exposição de 

escultura nos espaços exteriores e interiores da instituição, que será inaugurada no próximo dia 

19 de maio. Na sequência do referido convite, a FLUP manifesta o desejo de juntar o apoio e 

participação do Município de Guimarães neste momento emblemático, sob a forma do Acordo 

de Parceria Institucional cuja minuta se anexa e cuja aprovação ora se propõe. Deste modo, nos 

termos do disposto na alínea p) do n.°1 do artigo 33° da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, 

proponho a aprovação do referido Acordo de Parceria Institucional, que estabelece os termos 

da participação do Município na referida iniciativa com um montante de €5.000,00, o que se 

justifica pelo interesse público de que a mesma se reveste para a divulgação e promoção da 

obra escultórica do autor vimaranense Dinis Ribeiro.” 

DELIBERADO 

 

 

22. DESPORTO – GRUPO CULTURAL E DESPORTIVO ÁGUIAS NEGRAS DE TABUADELO - 

PARTICIPAÇÃO NA FESTA DO FUTEBOL FEMININO 2019 - ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO – Presente 

a seguinte proposta: “Decorrerá, no mês de maio de 2019, a Festa do Futebol no Estádio 

Nacional, em Oeiras, Lisboa. Nesta edição, marcará presença, pela primeira vez, uma equipa de 

jovens da categoria de sub-13 do Grupo Cultural e Desportivo Águias Negras de Tabuadelo. Esta 

participação é o resultado de um trabalho ao longo do ano e que culminou com a vitória na final 

distrital depois de uma consistente fase de grupos. Considerando o interesse de que se reveste 
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esta atividade desportiva para os atletas e para o clube na promoção do desporto, proponho a 

atribuição, ao Grupo Cultural e Desportivo Águias Negras de Tabuadelo, um subsídio de 

€1.250,00, destinado a comparticipar os custos de participação no evento.” 

DELIBERADO 

 

 

23. DIVERSOS – ABERTURA DE PROCEDIMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE UM EMPRÉSTIMO 

DE LONGO PRAZO – Presente a seguinte proposta: “Ao Abrigo do disposto no art.º 51º da Lei 

n.º 73/2013, de 3 de setembro, na sua redação atual, o Município de Guimarães pretende 

contratar um empréstimo bancário até ao montante de €12.000.000,00, para cobertura de 

necessidades de investimento a inscrever no orçamento municipal para o ano 2020 e 

constantes do Anexo I. Tal decisão é, nos termos do art.º 49.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de 

setembro conjugado com alínea f) do artº 25º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro da 

competência da Assembleia Municipal. Assim, considerando que: Assim, considerando que: O 

Município de Guimarães cumpre o limite da dívida total previsto no artigo 52.º da Lei n.º 

73/2013, de 3 de setembro, conforme mapa demonstrativo no Anexo II; As condições 

pretendidas são as seguintes: NATUREZA DO EMPRÉSTIMO: Abertura de crédito/Empréstimo de 

médio e longo prazo; MONTANTE: Até €12.000.000,00 (doze milhões de euros); FINALIDADE: 

Investimentos; PRAZO do EMPRÉSTIMO: 15 anos; PERIODO DE CARÊNCIA DE CAPITAL: durante 

os primeiros 2 anos e a partir do visto do Tribunal de Contas; PRAZO DE UTILIZAÇÃO: Até 2 

anos; PRESTAÇÕES: Amortizações de capital constantes + juros s/ capital em dívida, com 

vencimentos trimestrais; TAXA DE JURO: Indexada à “Euribor” a 3 meses; AMORTIZAÇÃO 

ANTECIPADA: Possibilidade de amortização do empréstimo total ou parcial, antes do prazo, sem 

quaisquer custos ou indemnização; INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS A CONSULTAR: Caixa Geral de 

Depósitos, S.A.; Banco Comercial Português, S.A.; Novo Banco, S.A.; Banco BPI, S.A.; Banco 

Santander Totta, S.A.; Banco Bilbao Viscaya Argentária, S.A.; Crédito Agrícola CCAM Terras 

Sousa, Ave, Basto e Tâmega CRL; Caixa Económica Montepio Geral; Deutsche Bank AG - Sucursal 

em Portugal; Bankinter S.A. OUTRAS: A proposta deverá mencionar quaisquer encargos 

indiretos, comissões ou outros custos e incluir o plano de amortização do empréstimo; Os 

investimentos constantes do Anexo I ultrapassam 10% das despesas de investimento previstas 

no orçamento do município de 2019 à data atual, e que conforme determina o nº2, do artigo 

51º, da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, são objeto de autorização da Assembleia Municipal. 
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Deverá submeter-se ao órgão executivo o programa de investimentos constantes do Anexo I 

que será parte integrante do contrato e a decisão de abertura do procedimento para a 

contratação do empréstimo nos termos e condições definidas na minuta do ofício-convite às 

instituições de crédito - Anexo III. Ulteriormente será submetida à Camara a proposta de 

adjudicação no âmbito do presente procedimento, para que nos termos da alínea ccc) do nº 1 

do artigo 33º e da e da alínea f) do nº 1 do artigo 25º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro 

seja submetida à Assembleia Municipal tal como a aprovação dos investimentos constantes do 

Anexo I conforme determina o nº 2, do artigo 51º, da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro.” 

(Anexo 4) 

DELIBERADO 

 

 

24. APROVAÇÃO DA ATA EM MINUTA 

DELIBERADO 

 

 

A REUNIÃO TERMINOU ÀS ________ HORAS 

 

 

ASSINATURAS: 

 

 

PRESIDENTE: 

______________________________ 

 

 

SECRETÁRIA: 

_______________________________ 

 

 

 

 


