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REUNIÃO ORDINÁRIA DE 20 DE JANEIRO DE 2020 

 

 

INICIADA A REUNIÃO ÀS ________ HORAS 

 

PRESENÇAS: 

 

 

 

 

 

 

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

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

1. Do ofício da Assembleia Municipal n.º 134, datado de 23 de dezembro de 2019, que 

comunica a aprovação, em sessão realizada no passado dia 18 de dezembro, das 

seguintes propostas: 1. Por maioria - a) – Delimitação da Unidade de Execução para 

parte da Unidade Operativa de Planeamento e Gestão n.º 2 do PDM - Plataforma para 

a Terciarização de Silvares, b) - Contrato de Urbanização – Unidade de Execução de 

Silvares; c) - Contrato de Urbanização – Operação Urbanística na Área Central de 

Guimarães (Quarteirão do Arquinho); 2. Por unanimidade – a) - Aquisição de serviços 

– Gasóleo Rodoviário a Granel – Retificação da Repartição de Encargos. -------------------- 

2. Da seguinte informação dos Serviços de Educação: “Renovação do Acordo de 

Cooperação da Educação Pré-Escolar – ano letivo 2019/2020 - Como é do 

conhecimento superior, é anualmente celebrado entre o Município de Guimarães e a 

DGESTE, um Acordo de Cooperação, para atribuição de apoios financeiros destinadas a 

assegurar o desenvolvimento das AAAF (Atividades de Animação e Apoio à Família), 

para as crianças matriculadas nos Jardins de Infância da rede pública. Para a renovação 

do Acordo de Cooperação da Educação Pré-Escolar, a vigorar de 1 de setembro de 

2019 a 31 de julho de 2020, procedeu-se ao preenchimento dos mapas com o número 

de alunos matriculados nos Jardins de Infância da rede pública e que, no corrente ano 
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letivo, estão a usufruir de almoço e prolongamento de horário. Assim, com base nos 

dados fornecidos pelos Agrupamentos de Escolas, informa-se que irão beneficiar deste 

tipo de apoio 48 Jardins de Infância, com 70 salas, abrangendo um total de 1.439 

crianças para almoço e prolongamento de horário, o que implica por parte da DGESTE 

a atribuição de uma verba mensal previsível no valor de €73.308,72. Mais se informa 

que o assunto deverá ser presente a Reunião de Câmara para conhecimento. Em 

anexo seguem os mapas que constituem o Anexo do Acordo de Cooperação, 

devidamente preenchidos. À consideração superior.” -------------------------------------------- 

3. Do despacho do Presidente da Câmara, datado de 2 de janeiro de 2020, que 

aprovou a conta final bem como o auto final da empreitada designada por “Percurso 

Pedonal no Adarve – Oliveira do Castelo”, nos valores, respetivamente, de 

€442.112,30 + IVA e de €69.314,16 + IVA. -----------------------------------------------------------

- 

 

 

 

 

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

4. CÂMARA – APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL, REALIZADA EM 23 DE DEZEMBRO DE 2019. 

DELIBERADO 

 

 

5. RECURSOS HUMANOS – RECRUTAMENTO PARA CARGO DIRIGENTE - DESIGNAÇÃO 

DE JÚRI E AUTORIZAÇÃO DE ABERTURA – Presente a seguinte proposta: “Na 

sequência da cessação da comissão de serviço do anterior titular do cargo de chefe da 

Divisão de Estudos e Projetos, submete-se a aprovação da Câmara Municipal, ao 

abrigo do artigo 4.º do Decreto-Lei nº 209/2009, de 3 de setembro, do artigo 30.º da 

Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, e ainda de acordo com o disposto no 

artigo 12.º da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, conjugado com o artigo 20.º da Lei n.º 

2/2004, de 15 de janeiro, a autorização de abertura de procedimento de 
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recrutamento para o cargo de chefe da Divisão de Estudos e Projetos, unidade 

orgânica integrada no Departamento de Obras Municipais. Nos termos do disposto no 

artigo 13.º da referida Lei n.º 49/2012, a designação do júri de recrutamento é da 

competência da assembleia municipal, devendo ser composto por um presidente e 

dois vogais. De acordo com a mesma norma, o presidente é designado de entre 

personalidades de reconhecidos mérito profissional, credibilidade e integridade 

pessoal; os vogais são designados de entre personalidades de reconhecidos mérito 

profissional, credibilidade e integridade pessoal, cuja atividade seja ou tenha sido 

exercida preferencialmente na área dos recursos humanos ou da administração local 

autárquica. Propõe-se que seja submetida a aprovação da Assembleia Municipal, nos 

termos do disposto no mencionado artigo 13.º da Lei n.º 49/2012, a seguinte 

composição do júri para o recrutamento da referida chefia de divisão: Presidente: 

Joaquim Josias Silva Almeida Antunes Carvalho, diretor do Departamento de Obras 

Municipais. Vogais efetivos: Maria Joana Rangel Gama Lobo Xavier, diretora do 

Departamento de Administração Geral e Elsa Maria Ferreira Cordeiro Almeida, chefe 

da Divisão Jurídica. Vogais suplentes: Maria Fernanda Fernandes Castro, chefe da 

Divisão de Empreitadas e José Parcídio Meira Leite Salgado, chefe da Divisão de 

Gestão e Conservação. O posto de trabalho está previsto no mapa de pessoal e a 

respetiva despesa encontra-se inscrita no orçamento para o ano 2020, integrando o 

cabimento geral de remunerações.” 

DELIBERADO 

 

 

6. EDUCAÇÃO – DÍVIDAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 

REFEIÇÕES, PROLONGAMENTO DE HORÁRIO E COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA - 

Presente uma informação dos Serviços de Educação referindo que, no âmbito do 

processo de monitorização das dívidas relativas à prestação de serviços de 

fornecimento de refeições, os Agrupamentos de Escolas Arqueólogo Mário Cardoso e 

Francisco de Holanda vêm solicitar à autarquia apoio na resolução de algumas 

situações de incumprimento no pagamento daqueles serviços. De acordo com a 

informação remetida, verificou-se que se tratam de crianças provenientes de 
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agregados familiares em situação de grave vulnerabilidade económica e social. 

Perante o exposto, propõe-se, nos termos da alínea hh), do n.º 1, do artigo 33º, da Lei 

n.º 75/2013, de 12 de setembro e em observância do disposto no Regulamento Geral 

de Proteção de Dados, a anulação das dívidas no valor de €686,04, respeitantes a três 

alunos. 

DELIBERADO 

 

 

7. AÇÃO SOCIAL – ATRIBUIÇÃO DE APOIOS A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE 

VULNERABILIDADE - RATIFICAÇÃO DOS APOIOS CONCEDIDOS POR CONTA DO 

FUNDO DE MANEIO – DEZEMBRO 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 1) 

DELIBERADO 

 

 

8. AÇÃO SOCIAL – ADITAMENTO AO PROTOCOLO CELEBRADO COM A ASSOCIAÇÃO 

DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DOS MORADORES DA EMBOLADOURA – Presente a 

seguinte informação: “Na reunião de Câmara de 30 de maio de 2019 foi aprovada a 

atribuição de um subsídio à Associação de Solidariedade Social dos Moradores da 

Emboladoura, ao abrigo do Regulamento de Apoio às Instituições de Solidariedade 

Social (Reg. Nº 607/2010), no valor de €8.000,00 (oito mil euros), para apoio à 

aquisição de mobiliário, equipamento informático, audiovisual, multimédia e para a 

realização de obras na instituição. Contudo, no passado dia 3 de janeiro de 2020, a 

Presidente desta instituição, Elisabete Marisa Cristelo Dourado, solicitou a esta 

Câmara Municipal um prolongamento do prazo para pagamento do subsídio em cima 
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referido, desta feita até ao final de 2020 (dada a impossibilidade de execução da obra 

em 2019), solicitando ainda que o valor previamente atribuído para aquisição de 

equipamentos (4.187,00€) passe a estar afeto a despesas com obras. Neste contexto, 

submeto para aprovação, ao abrigo do artigo 19º do regulamento 607/2010, a minuta 

do aditamento ao Protocolo previamente celebrado em 2019, conforme anexo à 

presente informação, onde conste as seguintes alterações: A alteração da Cláusula 1ª 

– Objeto, nos seguintes termos: “O presente Protocolo tem por objeto o incentivo e a 

cooperação financeira entre os representados de ambos os outorgantes, no âmbito do 

Regulamento nº 607/2010 de 15 de Julho para o apoio destinado a obras na 

instituição”. A alteração da Cláusula 2ª – Período de vigência do Protocolo, nos 

seguintes termos: “Sem prejuízo do disposto na cláusula 6ª, o período de vigência 

deste Protocolo produz efeitos de 1 janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2020”. A 

alteração da Cláusula 3ª, n.º 2 – Comparticipação, nos seguintes termos: “A verba 

referida no número anterior será paga através de autos de medição e após informação 

prestada pelos Serviços do Departamento de Obras Municipais, e conforme 

disponibilidade financeira do Município”.” 

DELIBERADO 

 

 

9. AÇÃO SOCIAL – FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE SANTA EUFÉMIA DE PRAZINS 

– ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO – Presente a seguinte proposta: “A Fábrica da Igreja 

Paroquial de Santa Eufémia de Prazins apresentou a esta Câmara Municipal um pedido 

de atribuição de subsídio para apoiar a realização das obras de construção do seu 

novo Centro Paroquial. A construção deste Centro teve início em 2015, constatada a 

inexistência de um espaço adequado para a realização de eventos de solidariedade, de 

convívio e de catequese ou de outras atividades dinamizadas pelas escolas, pelo 

Agrupamento de Escuteiros e pelo Clube Ases de Santa Eufémia. Pese embora o 

esforço e envolvimento de muitos agentes desta Freguesia neste projeto, e 

afigurando-se urgente terminar e inaugurar esta obra dada a condição frágil de saúde 

de um dos seus benfeitores, o Cardeal D. Manuel Monteiro de Castro, resta agora uma 

dívida para com a empresa responsável pela empreitada em apreço. Neste contexto, e 
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reconhecendo-se a relevância do trabalho desenvolvido por este Centro Paroquial em 

prol do bem-estar e da qualidade de vida da população desta Freguesia, submete-se 

para aprovação superior a atribuição de um subsídio à Fábrica da Igreja Paroquial de 

Santa Eufémia de Prazins, no valor de €25.000,00 (vinte e cinco mil euros), ao abrigo 

da al. u) do n.º 1 do art.º 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. À consideração 

superior.” 

DELIBERADO 

 

 

10. AÇÃO SOCIAL – SUBSÍDIOS PARA AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS – Presente 

a seguinte informação: “Foram rececionadas na Divisão de Ação Social quatro 

candidaturas para apoio na aquisição de eletrodomésticos. Após análise das mesmas e 

subsequentes estudos efetuados pelos nossos serviços, apresentam-se de seguida os 

dados da caracterização socioeconómica dos agregados familiares, bem como o valor 

respetivo da comparticipação a atribuir: -------------------------------------------------------------

- 

Nº Processo Freguesia Rendimento P/ Capita Subsídio a atribuir 

160440157/19 Urgezes €308,30 €183,08 

178841900/19 Infantas €129,60 €255,70 

231807422/19 Creixomil €56,78 €415,00 

148420028/19 Creixomil €340,79 €218,99 

Assim, submete-se para aprovação, ao abrigo da alínea a) do artigo 2º do 

Regulamento Municipal para Atribuição de Apoios a Pessoas em Situação de 

Vulnerabilidade, que se enquadra no consignado na alínea v) do artigo 33.º da Lei 

75/2013 de 12 de setembro, a concessão deste apoio aos requerentes, cujo valor total 

se estima em €1.072,77 (mil e setenta e dois euros e setenta e sete cêntimos).” 

DELIBERADO 

 

 

11. AÇÃO SOCIAL – CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE SANTA EULÁLIA DE 

NESPEREIRA - CEDÊNCIA DE AUTOCARRO – Presente a seguinte proposta: “O Centro 
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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 âmbito 

da atividade da Academia Sénior, no dia 9 de janeiro, a Briteiros. 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 20 de dezembro 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 

 

 

12. CULTURA – FESTIVAL INTERNACIONAL DE GUITARRA 2019 - ATRIBUIÇÃO DE 

SUBSÍDIO – Presente a seguinte proposta: “O VI Festival Internacional de Guitarra de 

Guimarães é um evento cultural e formativo promovido pela Sociedade Musical de 

Guimarães (SMG) que decorreu de 21 a 29 de dezembro último em vários locais da 

cidade. Com um orçamento que, em 2019, ultrapassou os €38.000,00, o Festival tem 

como principal objetivo reforçar a vertente da guitarra clássica no panorama musical, 

quer no contexto pedagógico e formativo, quer no do espetáculo, particularmente na 

cidade e na região de Guimarães, onde teve lugar pelo sexto ano consecutivo, sempre 

na época natalícia. Concertos, Masterclasses, Workshops, Concurso Internacional de 

Guitarra "Cidade de Guimarães" e um Ciclo de Conferências compuseram o programa 

desta 6ª edição de um festival que alcançou significativo sucesso desde a sua primeira 

edição e que se reveste de inquestionável interesse público. Nessa medida, propõe-se 

a atribuição, à Sociedade Musical de Guimarães, de um subsídio de €8.500,00, 

destinado a comparticipar nos custos de organização da quarta edição do Festival 

internacional de Guitarra de Guimarães, realizado de 21 a 29 de dezembro de 2019.” 

DELIBERADO 

 

 

13. CULTURA – CONCURSO NACIONAL DE LEITURA 2020 – FASE MUNICIPAL – 

Presente a seguinte informação: “A Divisão de Bibliotecas propõe-se uma vez mais 
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realizar o Concurso Nacional de Leitura / 2020 – Fase Municipal, no âmbito da parceria 

que tem com o Plano Nacional de Leitura e Rede de Bibliotecas Escolares. O evento 

decorrerá no próximo dia 11 de fevereiro, onde serão apurados 16 finalistas (4 por 

cada ciclo de ensino – 1º, 2º, 3º e ensino secundário) que vão representar Guimarães 

na Fase Intermunicipal. Como forma de premiar o esforço, dedicação e talento dos 

nossos alunos, propõe-se a atribuição de um prémio aos finalistas, nomeadamente um 

voucher Fnac, no valor unitário de €50,00.” 

DELIBERADO 

 

 

14. CULTURA - CORPO NACIONAL DE ESCUTAS – AGRUPAMENTO Nº 428 DE ABAÇÃO 

– CEDÊNCIA DE AUTOCARRO – Presente a seguinte proposta: “O Corpo Nacional de 

Escutas – Agrupamento Nº 428 Abação solicitou a colaboração do município através 

da cedência de autocarro, para efetuar o transporte dos seus elementos, nos dias 18 e 

19 de janeiro, entre Guimarães e Vila Nova de Gaia. Considerando que se tratam de 

deslocações no âmbito de atividades escutistas e não havendo inconveniente para os 

serviços a disponibilização da viatura em causa, por despacho datado de 13 de janeiro 

de 2020, 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. CULTURA – CORPO NACIONAL DE ESCUTAS – AGRUPAMENTO Nº 798 DO 

CABOUCO - ILHA DE S. MIGUEL - CEDÊNCIA DE AUTOCARRO – Presente a seguinte 

proposta: “O Corpo Nacional de Escutas – Agrupamento Nº 798 do Cabouco - Ilha de S. 

Miguel solicitou a colaboração do município através da cedência de um autocarro, 

para efetuar o transporte dos seus elementos, no dia 9 de abril, entre a cidade do 

Porto e Guimarães. Considerando que se trata de uma deslocação no âmbito de uma 

atividade a realizar em Guimarães e não havendo inconveniente para os serviços a 

disponibilização da viatura em causa, por despacho datado de 10 de janeiro de 2020, 
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foi proposto deferir o pedido. Sendo uma competência da Câmara Municipal de 

Guimarães, a atribuição deste tipo de apoios, submete-se à aprovação do Executivo 

Camarário o transporte solicitado, bem como o pagamento de ajudas de custo e de 

trabalho extraordinário ao motorista.” 

DELIBERADO 

 

16. DESPORTO – GTEAM GUIMARÃES FC - CEDÊNCIA DE AUTOCARRO – Presente a 

seguinte proposta: “O GTEAM GUIMARÃES FC solicitou a colaboração do município 

através da cedência de autocarro, para efetuar o transporte da equipa de Futsal no dia 

11 de janeiro, a Paredes de Coura. Considerando que se trata de uma deslocação que 

visa a participação da equipa no Campeonato Interdistrital de Juniores e, não havendo 

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

datado de 9 de janeiro de 2020, 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 

 

 

17. DESPORTO - BERÇO SPORT CLUBE - CEDÊNCIA DE AUTOCARRO – Presente a 

seguinte proposta: “O Berço Sport Clube solicitou, a colaboração do município através 

da cedência de um autocarro, para efetuar o transporte da equipa sénior no dia 5 de 

janeiro, a Pedras Salgadas. Considerando que se trata de uma deslocação que visa a 

participação da equipa no Campeonato de Portugal e não havendo inconveniente para 

os serviços a disponibilização da viatura em causa, por despacho datado de 7 de 

janeiro de 2020, 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 
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18. DIVERSOS – ATRIBUIÇÃO DE UM TROFEU PARA O CONCURSO DE GADO BOVINO 

DA FEIRA DE SANTO AMARO – Presente, para ratificação, o despacho do Presidente 

da Câmara datado de 14 de janeiro de 2020 que concedeu um troféu para o Concurso 

de Gado Bovino das Festas de Santo Amaro, número ímpar deste evento cultural de 

projeção regional, que reúne anualmente, na nossa cidade, dezenas de produtores de 

gado da região Norte, implicando um custo para o Município de €48,00. 

DELIBERADO 

 

19. APROVAÇÃO DA ATA EM MINUTA 

DELIBERADO 

 

 

 

A REUNIÃO TERMINOU ÀS ________ HORAS 

 

 

 

ASSINATURAS: 

 

PRESIDENTE: 

______________________________ 

 

 

 

SECRETÁRIA: 

_______________________________ 
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