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REUNIÃO ORDINÁRIA DE 24 DE FEVEREIRO DE 2022 

 

 

INICIADA A REUNIÃO ÀS ________ HORAS 

 

PRESENÇAS: 

 

 

 

 

 

 

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

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

1. Do ofício da Assembleia Municipal n.º 4, datado de 15 de fevereiro de 2022, que 

comunica a aprovação, em sessão realizada no passado dia 11 de fevereiro, das 

seguintes propostas: 1.1 - por unanimidade: a) - “Primeira Alteração Orçamental 

Modificativa”; b) – “Alterações à Tabela de Taxas e Outras Receitas Municipais - Ano de 

2022 - Retificação das Alterações Propostas - Repristinação de Valor de Taxa”; c) – 

“Eleição da Assembleia da República 2022 – Voto Antecipado - Isenção de Pagamento 

de Taxas nas duas Primeiras Horas de Estacionamento no Parque da Mumadona e 

Implementação de Zona de Acesso Automóvel Condicionado na rua Condestável Nuno 

Álvares Pereira”; d) – “Constituição do Conselho Municipal de Educação de Guimarães 

para o quadriénio 2021/2025”; 1.2 - por maioria: a) – “Tabela de Taxas de Cremação - 

Crematório Municipal de Monchique – Servilusa”; b) – “Contrato Programa para o Ano 

de 2022 com a Curtir Ciência -Associação Centro de Ciência Viva de Guimarães nos 

termos dos artigos 47.º e 59.º, n.º 3 da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto”; c) – 

“Subsídios no âmbito do IMPACTA (1º semestre de 2022)”; d) – “União das Freguesias 

de Conde e Gandarela - Aquisição de Parcela de Terreno – 1.000 M² - Ampliação do 

Cemitério”; e) – “Desafetação do Domínio Público de Parcela de Terreno situada na rua 

António Laranjeiro dos Reis (Lugar do Talho ou Vessadas, da Freguesia de Prazins Santo 
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Tirso”; f) – “Atualização do Valor do Apoio às Freguesias para Gestão e Manutenção 

dos Parques Infantis Públicos”; g) – “Freguesia de Infantas - Continuidade do projeto 

Consigo equipamentos adaptativos e acompanhamento de proximidade 13 de março 

de 2022 a 12 de março de 2023”; h) – “Freguesia de Ronfe - Continuidade do projeto 

Intervenção local promoção da qualidade de vida - 13 de março de 2022 a 12 de março 

de 2023”; i) – “União das Freguesias de Prazins Santo Tirso e Corvite - Cedência de 

Autocarro”; j) – “Freguesia de Brito - Continuidade do Projeto MoveBrito - 13 de março 

de 2022 a 12 de março de 2023”; k) – “Freguesia de Azurém - Continuidade do Projeto 

Social Oficina das Letras - 13 de março de 2022 a 12 de março de 2023”; l) – “Gestão de 

Espaços Verdes - Delegação de Competências nas Freguesias para execução do Plano 

de Manutenção Municipal”. --------------------------------------------- 

 

 

 

 

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

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

MUNICIPAL, REALIZADA EM 10 DE FEVEREIRO DE 2022. 

DELIBERADO 

 

 

3. CÂMARA – PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO, PARA 1 DE JANEIRO DE 2023, 

DA TRANSFERÊNCIA DAS COMPETÊNCIAS PARA AS AUTARQUIAS LOCAIS NO 

DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL – Presente a seguinte proposta: “Foi publicado em Diário 

da República, no passado dia 14 de fevereiro, o Decreto-Lei nº 23/2022, que procede à 

primeira alteração ao Decreto-Lei nº 55/2020, de 12 de agosto, que concretiza a 

transferência de competências para os órgãos municipais e para as entidades 

intermunicipais no domínio da ação social. Na sequência desta publicação, o artigo 24º 

do Decreto-Lei nº 55/2020, passa a prever a possibilidade de prorrogação do prazo de 

transferência das competências para as autarquias locais e entidades intermunicipais, 

no domínio da ação social, de 31 de março de 2022 para 1 de janeiro de 2023, pelos 
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municípios que entendam não reunir as condições necessárias para o exercício das 

competências em apreço, após prévia aprovação dos seus órgãos deliberativos e 

subsequente comunicação à DGAL, até ao próximo dia 14 de março. A assunção, por 

parte do Município, destas competências, pode assumir-se como uma oportunidade de 

melhoria e de revitalização do processo de intervenção social no concelho de 

Guimarães, e permitirá, se o processo for operado com o necessário planeamento e 

preparação estratégica de instrumentos, a implementação de um sistema de avaliação 

e de intervenção integrados, uma ação social verdadeiramente inclusiva e uma melhor 

rentabilização global de recursos. Efetivamente, assume grande pertinência aproveitar 

a possibilidade, agora conferida pelo citado diploma, de prorrogação do prazo para a 

transferência das competências referenciadas, para 1 de janeiro de 2023. Pretende-se 

assegurar que este processo de assunção das novas competências na área da ação 

social, pela sua elevada dimensão e sensibilidade, aconteça de forma maturada e 

sustentada pelo necessário processo de planeamento e adaptação das condições 

físicas da Divisão de Ação Social (DAS). É também imprescindível a conceção de 

variados documentos e a preparação de ferramentas digitais de apoio, processo que se 

afigura exigente e moroso, bem como a formação prévia e atempada dos novos 

recursos humanos internos e dos agentes externos, por forma a garantir a melhor 

qualidade dos serviços que, nesta matéria, são prestados aos cidadãos, nos termos 

detalhados na informação técnica da DAS, que se anexa à presente proposta (Doc. 1). 

Neste enquadramento, proponho que a Câmara Municipal delibere submeter à 

aprovação da Assembleia Municipal a prorrogação do prazo de transferência das 

referidas competências até 1 de janeiro de 2023, nos termos dos n.ºs 5 e 6 do 

mencionado Decreto-Lei nº 55/2020, na sua redação atual.” (Anexo 1) 

DELIBERADO 

 

 

4. OBRAS PÚBLICAS – PEDIDO DE PRORROGAÇÃO GRACIOSA DO PRAZO DA 

EMPREITADA “REABILITAÇÃO ENERGÉTICA DE EDIFICIOS DE HABITAÇÃO SOCIAL – 

LOTE1- HABITAÇÃO SOCIAL DE AZURÉM, LOTE2 - HABITAÇÃO SOCIAL DE 

CORADEIRAS, LOTE3- HABITAÇÃO SOCIAL DE URGEZES, LOTE4- HABITAÇÃO SOCIAL 
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DE MATADUÇOS” - Presente a seguinte informação do diretor de fiscalização e do 

gestor do contrato da empreitada em assunto: “Em reunião de Câmara Municipal de 

19/04/2021, foi deliberado e adjudicada a empreitada em assunto ao consórcio 

Costeira Engenharia e Construção, S.A./N.V.E. – Engenharia, S.A., pelo valor total de 

2.960.000,00€+IVA, correspondendo o Lote 1 a um valor de 420.000,00€+IVA, o Lote 2 

a um valor de 1.275.000,00€+IVA, o Lote 3 a um valor de 475.000,00€+IVA e o Lote 4 a 

um valor de 790.000,00€+IVA,  por um período de 180 dias para os Lotes 1 e 3 e de 240 

dias para os Lotes 2 e 4. Em 07/05/2021 foi assinado o contrato, estando isento do 

visto do Tribunal de Contas, sendo o início de todas as obras em 17/08/2021, aquando 

da aprovação do DPSS. Na sequência do ofício enviado pelo consórcio “Costeira 

Engenharia e Construção, S.A./N.V.E. – Engenharia, S.A.”, para as empreitadas 

“REABILITAÇÃO ENERGÉTICA DE EDIFICIOS DE HABITAÇÃO SOCIAL – LOTE1- Habitação 

Social de Azurém, LOTE2 - Habitação Social de Coradeiras, LOTE3- Habitação Social de 

Urgezes, LOTE4- Habitação Social de Mataduços”, datado de 3 de fevereiro de 2022 

(Anexo 1), onde a mesma expressa as dificuldades e constrangimentos tidos face à 

atual pandemia que o mundo atravessa, solicitando a prorrogação do prazo da 

empreitada por cada lote por um período de mais 95 dias para o Lote 1, 98 dias para o 

Lote 2, 95 dias para o Lote 3 e 98 dias para o Lote 4, para além do prazo final à data 

contratado para cada um dos Lotes. A justificação dada no ofício do consórcio Costeira 

Engenharia e Construção, S.A./N.V.E. – Engenharia, S.A., tem fundamento real, face a 

esta fase pandémica que estamos a atravessar, e mediante as orientações da DGS, a 

mão-de-obra reduziu derivado à infeção por COVID-19, havendo situações que toda a 

equipa esteve em isolamento, atrasando também a sequência das atividades 

seguintes. A nível das empresas de fornecimento de materiais, a situação é idêntica, 

pois com a falta de mão-de-obra, as linhas de produção foram parando. Há uma 

escassez generalizada de matéria prima e de material. Dado estas empreitadas terem a 

particularidade de aceder ao interior das habitações para a realização de trabalhos, e 

também mediante esta situação pandémica, durante este período, tal acesso esteve 

muito constrangido, pois várias famílias encontravam-se infetadas e outras em 

isolamento, atrasando a sequência das atividades que terão de ser realizadas no 

interior das habitações. Nomeadamente nos Lotes 2 e 4, regista-se também uma 
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paragem na atividade de substituição de telha danificada, uma vez que o fornecedor 

deste material informou que teve uma avaria no forno de produção, e sendo a área de 

intervenção considerável, já em execução, o stock de material existente terminou, 

provocando a paragem da atividade temporariamente. Assim, considerando a 

justificação dada pelo empreiteiro, consórcio “Costeira Engenharia e Construção, 

S.A./N.V.E. – Engenharia, S.A.”, para cada um dos Lotes no ofício enviado (Anexo 1) e 

mediante a situação pandémica à data, considera-se que há realmente a necessidade 

da prorrogação de prazo solicitado, isto é, mais 95 dias para o Lote 1, 98 dias para o 

Lote 2, 95 dias para o Lote 3 e 98 dias para o Lote 4, para além do prazo final à data 

contratado. A concessão desta prorrogação não dá direito, ao empreiteiro, de qualquer 

indemnização ou outra forma de compensação. Face ao exposto, a modificação 

contratual que se pretende levar a efeito, e que consiste na prorrogação do prazo 

graciosa para a execução da empreitada até ao dia 18 de maio de 2022 para o Lote 1, 

20 de julho de 2022 para o Lote 2, 18 de maio de 2022 para o Lote 3 e 20 de julho de 

2022 para o Lote 4, não encerra qualquer obstáculo legal, devendo, no entanto, tal 

acordo entre as partes revestir pelo menos a mesma forma solene que a do contrato, 

nele contendo todas os circunstancialismos descritos no documento remetido pela 

adjudicatária e pela fiscalização da empreitada. À consideração superior.” (Anexo 2) 

DELIBERADO 

 

 

5. OBRAS PÚBLICAS – CENTRO DE SAÚDE DE MOREIRA DE CÓNEGOS – REPARTIÇÃO 

DE ENCARGOS – Presente a seguinte informação: “No Plano Plurianual de 

Investimentos para o ano de 2022 consta a execução da obra em título, onde foi 

inscrita a verba de 1.800.000€ destinada a suportar a despesa, com a rubrica 2.2.1.02. 

Com vista a ser adjudicada a empreitada “Centro de Saúde de Moreira de Cónegos” à 

empresa “N.V.E.- Engenharias, S.A. conforme proposto pelo Júri do Procedimento, em 

18/02/2022, pelo preço de €2.267.188,73 + IVA, e atento o plano de pagamentos da 

respetiva proposta, sugiro a seguinte repartição de encargos: Ano de 2022 – 

€1.431.268,76 + IVA = €1.517.144,88; Ano de 2023 – €835.919,97 + IVA = 

€886.075,17.” 
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DELIBERADO 

 

 

6. OBRAS PÚBLICAS – CENTRO DE SAÚDE DE MOREIRA DE CÓNEGOS – ADJUDICAÇÃO 

E APROVAÇÃO DA MINUTA DO CONTRATO - Presente, para aprovação, o Relatório 

Final respeitante ao concurso público identificado em assunto, em anexo, propondo a 

adjudicação ao concorrente “N.V.E.- Engenharias, S.A.”, pelo preço de €2.267.188,73 + 

IVA (dois milhões, duzentos e sessenta e sete mil, cento e oitenta e oito euros e 

setenta e três cêntimos), sendo o prazo de execução de 365 dias, nos termos do 

previsto no Caderno de Encargos. Mais se propõe a aprovação da correspondente 

minuta do contrato. (Anexo 3) 

DELIBERADO 

 

 

7. OBRAS PÚBLICAS – REQUALIFICAÇÃO DA ZONA ENVOLVENTE AO CEMITÉRIO, RUA 

DA EIRINHA E VIA DE ACESSO À AUTO-ESTRADA -SERZEDELO – REPARTIÇÃO DE 

ENCARGOS – Presente a seguinte informação: “No Plano Plurianual de Investimentos 

para o ano de 2022 consta a execução da obra em título, com dotação atual de 

€1.332.347,00€, destinada a suportar a despesa, com a rubrica 3.3.1.1.98. Com vista a 

ser adjudicada a empreitada “Requalificação da zona envolvente ao cemitério, rua da 

Eirinha e Via de Acesso à Auto-Estrada - Serzedelo” à empresa “Alexandre Barbosa 

Borges, S.A.” conforme proposto pelo Júri do Procedimento, em 18/02/2022, pelo 

preço de €2.198.821,78 + IVA, e atento o plano de pagamentos da respetiva proposta, 

sugiro a seguinte repartição de encargos: Ano de 2022 – €1.017.635,88 + IVA= 

€1.078.694,03; Ano de 2023 – €1.181.185,90 + IVA = €1.252.057,06”. 

DELIBERADO 

 

 

8. OBRAS PÚBLICAS – REQUALIFICAÇÃO DA ZONA ENVOLVENTE AO CEMITÉRIO, RUA 

DA EIRINHA E VIA DE ACESSO À AUTO-ESTRADA – SERZEDELO – ADJUDICAÇÃO E 

APROVAÇÃO DA MINUTA DO CONTRATO - Presente, para aprovação, o Relatório Final 
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respeitante ao concurso público identificado em assunto, que se anexa, propondo a 

adjudicação ao concorrente “Alexandre Barbosa Borges, S.A.” pelo preço de 

€2.198.821,78 + IVA (dois milhões, cento e noventa e oito mil, oitocentos e vinte e um 

euros e setenta e oito cêntimos) sendo o prazo de execução de 365 dias, nos termos do 

previsto no Caderno de Encargos. Mais se propõe a aprovação da correspondente 

minuta do contrato. (Anexo 4) 

DELIBERADO 

 

 

9. FREGUESIAS – DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NAS FREGUESIAS DE LORDELO, 

SELHO S. CRISTÓVÃO E UNIÃO DE FREGUESIAS DE SOUTO STA. MARIA, SOUTO S. 

SALVADOR E GONDOMAR PARA GESTÃO DE INSTALAÇÕES DESPORTIVAS – Presente 

a seguinte proposta: “Por deliberação de Câmara de 13 de abril de 2017, sancionada 

pela Assembleia Municipal em sua sessão de 26 de maio de 2017, foi aprovada a 

celebração dos seguintes contratos interadministrativos de delegação de 

competências:1. Gestão e manutenção do Pavilhão Desportivo de Lordelo – Freguesia 

de Lordelo; 2. Gestão e manutenção do Campo de Jogos do Parque de Lazer de Selho – 

Freguesia de Selho S. Cristóvão. Posteriormente, foram celebrados, com as mesmas 

Freguesias e finalidade, contratos interadministrativos de delegação de competências, 

abrangendo os anos de 2018 e 2019, aprovados, respetivamente, por deliberações de 

Câmara de 5 de julho de 2018 e 17 de janeiro de 2019 e da Assembleia Municipal de 25 

de setembro de 2018 e 22 de fevereiro de 2019. Em 2020, foi deliberado em reunião 

de Câmara de 27 de janeiro de 2020 e sancionado pela Assembleia Municipal na sua 

sessão de 21 de fevereiro de 2020, a celebração de um contrato interadministrativo de 

delegação de competências com a União de Freguesias de Souto Sta. Maria, Souto S. 

Salvador e Gondomar, para a gestão do pavilhão desportivo de Souto Sta. Maria. 

Considerando que se mantêm os mesmos pressupostos que, ao tempo, justificaram tal 

delegação de competências, proponho, nos termos do disposto na alínea k), do nº 1, 

do art.º 25º, na alínea m), do nº 1, do art.º 33º, do n.º 2 do artigo 117.º conjugado com 

o artigo 131.º, todos do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, que a Câmara 

Municipal delibere submeter à Assembleia Municipal a celebração dos contratos 
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interadministrativos de delegação de competências com as aludidas Freguesias para 

manutenção e gestão dos referidos equipamentos, no ano de 2022, transferindo, para 

esse efeito, as verbas constantes do Mapa abaixo, sendo o prazo de duração dos 

contratos de 1 de março a 31 de dezembro de 2022. Propõe-se, ainda, que a Câmara 

Municipal delibere submeter à Assembleia Municipal a delegação de competências na 

União de Freguesias de Souto Sta. Maria, Souto S. Salvador e Gondomar para 

aquisição do sistema de aquecimento da água do Pavilhão, atribuindo, para o efeito, 

uma verba de até €25.000,00. ------------- 

Freguesia/Pavilhão 
Verba para gestão 

e manutenção 
Verba para aquisição 

de equipamento 
Total 

Freguesia de Lordelo/Pavilhão 
Desportivo de Lordelo 

€7.000,00 ---------------  

Freguesia de Selho S. 
Cristóvão/Campo de Jogos do 
Parque de Lazer de Selho 

€5.000,00 ---------------  

UF Souto Sta. Maria, Souto S. 
Salvador e Gondomar/ pavilhão 
desportivo de Souto Sta. Maria 

€6.000,00 €25.000,00 (*) €31.000,00 

    

* O valor é meramente referencial, decorrente de uma consulta de mercado, sendo o 

valor final o que resultar do melhor preço de 3 orçamentos a apresentar pela 

Freguesia. 

DELIBERADO 

 

 

10. FREGUESIAS – FREGUESIA DE SELHO S. CRISTÓVÃO - APOIO FINANCEIRO PARA 

REVITALIZAÇÃO DO CAMPO DE JOGOS COM INSTALAÇÃO DE RELVADO SINTÉTICO 

MURO DE SUPORTE E VEDAÇÃO DO ESPAÇO – Presente a seguinte proposta: “A 

instalação de relvados sintéticos tem potenciado o aparecimento de mais atletas 

federados em vários clubes desportivos do Concelho. O Município de Guimarães 

estabeleceu uma delegação de competências com a Freguesia de Selho S. Cristóvão 

para a gestão do campo de jogos, e pretende requalificar este espaço desportivo com a 

instalação de um relvado sintético e a construção de um muro de suporte para que o 



 
 
 

10 
Mod. 229-A/SQ 0 

 
 

GUIMA
S

AER

CÂMARA MUNICIPAL DE GUIMARÃES

campo tenha as medidas regulamentares para a realização de jogos oficiais da 

Associação de Futebol de Braga. Na verdade, tem-se revelado muito difícil convencer 

os mais jovens a praticar desporto neste equipamento, considerando as deficientes 

condições que oferece, pelo que, atualmente, somente os atletas seniores do Grupo 

Desportivo de S. Cristóvão de Selho utilizam este campo de jogos. Neste sentido, tendo 

em consideração o interesse público de que esta intervenção se reveste, já que a obra 

irá revitalizar este equipamento desportivo, proponho, ao abrigo da alínea j), do n.º 1, 

do art.º 25º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, que a Câmara Municipal delibere 

propor à aprovação da Assembleia Municipal a atribuição de um apoio de €250.000,00 

à Freguesia de Selho S. Cristóvão, para instalação de um relvado sintético no seu 

campo de jogos, edificação de um muro de suporte e vedação do espaço, a pagar em 4 

prestações anuais de €62.500,00.” 

DELIBERADO 

 

 

11. FREGUESIAS – FREGUESIA DE BARCO - APOIO FINANCEIRO PARA A INSTALAÇÃO 

DE UM NOVO RELVADO SINTÉTICO NO CAMPO DE JOGOS – Presente a seguinte 

proposta: “A Freguesia de Barco tem um campo de futebol 7 instalado no Parque Lazer 

desta Freguesia, que tem uma grande utilização por parte da comunidade e por alguns 

clubes desportivos. Acontece, que o estado da relva sintética existente já não permite 

a prática desportiva, pois apresenta-se muito degradada, já não permitindo a sua 

utilização por apresentar diversos buracos no campo de jogos, que podem originar 

lesões nos atletas que utilizam este espaço desportivo. Neste sentido, tendo em 

consideração o interesse público de que esta intervenção se reveste, já que o novo 

relvado sintético irá revitalizar este equipamento desportivo, bem como, a realização 

de melhoramentos nas estruturas de apoio, pelo que proponho, ao abrigo da alínea j), 

do n.º 1, do art.º 25º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, que a Câmara Municipal 

delibere propor à aprovação da Assembleia Municipal a atribuição de um apoio de 

€150.000,00 à Freguesia de Barco, para instalação de um relvado sintético no seu 

campo de jogos, a pagar em 3 prestações anuais de €50.000,00.” 

DELIBERADO 
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12. FREGUESIAS – FREGUESIA DE MESÃO FRIO - APOIO FINANCEIRO PARA A 

AQUISIÇÃO DE TERRENO E CONSTRUÇÃO DO NOVO CAMPO DE JOGOS – Presente a 

seguinte proposta: “A Freguesia de Mesão Frio não dispõe de qualquer campo de 

jogos, tendo a respetiva Junta fixado como um dos principais objetivos da atual gestão 

Autárquica a construção de um equipamento público que supra esta lacuna. Numa 

lógica de proximidade e acessibilidade, a construção e disseminação de recintos 

desportivos pelo território potencia a criação e manutenção de hábitos desportivos, 

para além de se constituir como equipamento coletivo de lazer que favorece as 

atividades físicas de ar livre e o contacto multigeracional entre os residentes. Assim, 

pretende a Freguesia de Mesão Frio adquirir terrenos onde implantar um 

equipamento desportivo moderno, com várias valências desportivas, que corresponda 

às necessidades sentidas pela sua população. Considerando o interesse público de que 

se reveste esta intervenção, por concretizar uma resposta de proximidade que 

fomenta e assegura a prática desportiva, proponho, ao abrigo da alínea o) do art.º 33.º 

e nos termos da alínea j) do n.º 1 do art.º 25.º, ambos dada Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, na sua atual redação, que a Câmara Municipal delibere propor à deliberação 

da Assembleia Municipal a atribuição de um apoio de €150.000,00 à Freguesia de 

Mesão Frio, destinado a comparticipar na aquisição de terrenos e construção de um 

campo de jogos. O subsídio será pago em 2 prestações anuais de €75.000,00, mediante 

apresentação de comprovativos da assunção ou pagamento de despesas até ao 

referido montante.” 

DELIBERADO 

 

 

13. FREGUESIAS – ATRIBUIÇÃO DE APOIOS A FREGUESIAS - REGULARIZAÇÃO DE 

PROCESSOS RELATIVOS A OBRAS REALIZADAS NA REDE VIÁRIA DA COMPETÊNCIA 

DAS FREGUESIAS – Presente a seguinte proposta: “No ano de 2021, o Município de 

Guimarães procedeu à intervenção em diversos arruamentos no concelho de 

Guimarães, com recurso a procedimento de empreitada e administração direta, cuja 
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execução tinha caráter de urgência atendendo ao estado de degradação da rede viária 

em causa, que punha em causa a segurança pública de todos os seus utentes. 

Entretanto, concluiu-se que algumas dessas obras são da competência das respetivas 

Freguesias, por se tratarem de caminhos vicinais e, como tal, sob a sua jurisdição, 

situação que importa agora regularizar. Encontram-se na situação referida as 

intervenções nas freguesias identificadas no mapa anexo (Anexo 1), referentes à 

beneficiação do pavimento e pequenas reparações em arruamentos da competência 

das Freguesias, pelo que a sua realização, tal como ocorreu, configura uma forma de 

apoio àquelas autarquias locais. Neste sentido, e tendo em vista a regularização dos 

processos, propõe-se que a Câmara Municipal delibere submeter à aprovação pela 

Assembleia Municipal, nos termos da alínea j), do n.º 1, do art.º 25º, da Lei nº 75/2013, 

de 12 de setembro, na sua redação atual, os apoios constantes do referido mapa.” 

(Anexo 5) 

DELIBERADO 

 

 

14. FREGUESIAS – FREGUESIA DE URGEZES – ALTERAÇÃO DA DELIBERAÇÃO DE 16 DE 

NOVEMBRO DE 2020 – Presente a seguinte proposta: “A Assembleia Municipal de 

Guimarães, em sessão realizada em 4 de dezembro de 2020, sancionou a deliberação 

da Câmara Municipal de Guimarães datada de 16 de novembro de 2020, que aprovou 

uma alteração do prazo do Contrato de Delegação de Competências com a Freguesia 

de Urgezes, para execução da obra de “execução de piso, rede de águas pluviais e 

passeios na rua Comendador Manuel Pereira Bastos, travessa da Cerva Nova e 

urbanização das Trofas”, com uma verba no valor de €24.501,11. O Presidente da Junta 

da Freguesia informou, no dia 28 de dezembro 2021, não ter concluído as obras, 

solicitando, assim, uma segunda alteração do prazo do respetivo Contrato, bem como 

a inclusão da rua S. Gualter, de forma a concluir as obras até ao final de 2022, sendo 

que foram apresentadas faturas e elaborado um auto de medição no valor de 

€13.183,66, em 16/6/2021, referente aos trabalhos executados até àquela data. Assim, 

submete-se à consideração do executivo camarário e do órgão deliberativo, a 

prorrogação do prazo de execução do Contrato de Delegação de Competências, 
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celebrado no dia 27 de abril de 2021, com a Freguesia de Urgezes, que passa a 

terminar 31 de dezembro de 2022, bem como a alteração do objeto, de forma a incluir 

a intervenção na rua de S. Gualter. A verba referida será transferida pelo Município 

para a Freguesia através da apresentação da(s) respetiva fatura(s) pela Freguesia e de 

auto(s) de medição elaborados pelo Departamento de Obras Municipais.” 

DELIBERADO 

 

 

15. URBANISMO – REVISÃO PONTUAL DA ESTRATÉGIA LOCAL DE HABITAÇÃO DE 

GUIMARÃES – Presente a seguinte proposta: “Refere-se a presente informação técnica 

à estratégia local de habitação (ELH 2019) que, no âmbito do Decreto-Lei 37/2018, de 

04 junho 2018, (denominado “1º direito”) o Município promoveu e aprovou em 2019, 

e à sua primeira revisão. No âmbito da assunção do Município da aquisição de todos os 

fogos previstos na ELH 2019 como solução habitacional “aquisição de fogos”, importa 

proceder à revisão formal (e respetivas aprovações pelos órgãos municipais 

competentes) de modo a que se potencie, num primeiro momento, o ajustamento dos 

termos do acordo de colaboração celebrado entre o Instituto de Habitação e 

Reabilitação Urbana (IHRU) e o Município em 21 maio 2021 e, num segundo momento, 

a concretização efetiva e material desta solução. Esta revisão da ELH 2019 não 

modifica estruturalmente o documento original, cingindo-se à já denominada solução 

habitacional “aquisição de fogos” e à transferência de 124 situações do beneficiário 

direto “privados” para o beneficiário direto “Município”. No final, fixa-se um total de 

172 fogos a adquirir pelo Município, o que, de acordo com valores correntes de 

construção (€1 400,00) se traduz num investimento global calculado em €21 289 

800,00). Face ao exposto, e na sequência das disposições legais em vigor, submete-se 

a presente revisão da Estratégia Local de Habitação de Guimarães à consideração 

superior para ulterior aprovação pelos órgãos executivo e deliberativo do Município. 

Refere-se ainda que, verificada a aprovação pelo órgão deliberativo municipal, o 

presente documento deverá ser presente ao IHRU para verificação e aceitação. Em 

anexo, junta-se documento respeitante à revisão da ELH 2019. À consideração 

superior.” (Anexo 6) 
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DELIBERADO 

 

 

16. PRESTAÇÃO/AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS – CONCURSO PÚBLICO N.º 13/21 - 

CONCESSÃO DO DIREITO DE UTILIZAÇÃO PRIVATIVA PARA A INSTALAÇÃO DE POSTOS 

DE CARREGAMENTO PARA A MOBILIDADE ELÉTRICA - PRORROGAÇÃO DO PRAZO 

PARA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS – RATIFICAÇÃO - Presente, para ratificação, o 

despacho do Presidente da Câmara, datado de 21 de fevereiro de 2022, que prorrogou 

o período para a entrega das propostas no âmbito do concurso em epígrafe até às 

23:59h do dia 22/02/2022, em cumprimento do disposto no n.º 1 do art.º 64.º do CCP, 

na sua redação atual. 

DELIBERADO 

 

 

17. PATRMÓNIO - ESCOLAS CENTRAIS DE SANTA LUZIA – ACORDO DE 

TRANSFERÊNCIA - IMÓVEIS PÚBLICOS E PRIVADOS E DOS INSTITUTOS PÚBLICOS QUE 

SE ENCONTRAM EM INATIVIDADE, DEVOLUTOS OU ABANDONADOS, POR UM 

PERIODO NÃO INFERIOR A 3 ANOS CONSECUTIVOS – Presente a seguinte proposta: “A 

Lei-quadro da transferência de competências para as autarquias locais e para as 

entidades intermunicipais, aprovada pela Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto, 

estabeleceu que os órgãos municipais podem gerir o património público afeto à 

administração direta e indireta do estado que se encontre sem utilização. O Decreto-

Lei n.º 106/2018, aprovado em 29 de novembro, concretizou o quadro de transferência 

daquelas competências, no domínio da gestão do património imobiliário público sem 

utilização, enquadrando-se o conjunto de bens imóveis do domínio privado do Estado 

ou dos institutos públicos e os bens imóveis do domínio público do Estado que se 

encontrem em inatividade, devolutos ou abandonados, por um período não inferior a 

3 anos consecutivos. Por deliberação da Câmara Municipal tomada na sua reunião de 

30 de maio de 2019, foram aceites as transferências das competências previstas no 

artigo 16º da Lei n.º 50/2018 ao nível da gestão do património imobiliário público sem 

utilização. Na sequência de um processo iniciado já em 2018, com o Ministério das 
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Finanças e assumindo, ao longo do tempo, diversos modelos de intervenção, o 

Município de Guimarães, no passado dia 2 de fevereiro de 2022, formalizou junto da 

Direção-Geral do Tesouro e Finanças (DGTF), com conhecimento ao Secretário de 

Estado da Descentralização e da Administração Local, a comunicação prévia prevista 

no artigo 5º do Decreto-Lei n.º 106/2018, com vista à transferência de competências 

de gestão do prédio sito na rua Francisco Agra, n.º 92 a 96, da Freguesia de Azurém, 

outrora destinado ao funcionamento da antiga Escola de Santa Luzia, devidamente 

descrito na Conservatória sob o n.º 509/19930209 e inscrito na matriz predial urbana 

sob o artigo 114º. O pedido fundamentou-se com a necessidade de recuperação 

urgente daquele imóvel e a sua ulterior afetação a residências para estudantes do 

ensino superior. Para o efeito foi submetido o projeto de valorização patrimonial, cuja 

cópia se anexa, que incluiu a posterior cedência do imóvel em regime de comodato, à 

Universidade do Minho, a quem competirá a execução da obra com uma estimativa 

orçamental de €6.050.000,00 + IVA, com recurso ao Plano de Recuperação e 

Resiliência, cuja candidatura deverá ser apresentada até ao dia 28 de fevereiro pela 

Universidade do Minho. Nos termos do despacho do Sr. Secretário de Estado do 

Tesouro, emitido a 16 de fevereiro, foi homologado, conforme proposto pela DGTF, o 

acordo de transferência de competências a celebrar entre o Estado, representado pela 

DGTF e o Município de Guimarães, relativamente ao imóvel designado por “Escolas 

Centrais de Santa Luzia”, acima identificado, com os seguintes requisitos: O prazo de 

gestão/exploração do imóvel é de 50 anos; O imóvel destina-se à instalação de uma 

residência para estudantes do ensino superior; A estimativa do valor total de 

investimento a realizar é de €6.050.000,00 + IVA, financiado com fundos próprios da 

Universidade do Minho e Fundos Comunitários; A calendarização da fase de 

investimento ocorre entre 2022 a 2025; A calendarização da fase de gestão/exploração 

ocorre entre 2025 a 2072; A gestão/exploração do imóvel caberá à Universidade do 

Minho mediante cedência em regime de comodato; Assim, submete-se ao órgão 

executivo a aprovação do acordo de transferência que define as condições da 

transferência das competências de gestão do mencionado imóvel, nos termos da 

minuta que se anexa, elaborada pela DGTF. Posteriormente, será remetida, para 
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aprovação, a minuta do contrato de comodato a celebrar com a Universidade do 

Minho, nos termos da legislação em vigor. À consideração superior.” (Anexo 7) 

DELIBERADO 

 

 

18. PATRIMÓNIO – COMODATO DE SALA NO EDIFÍCIO DO AVEPARK – WESCO – 

WORLD ESPORT CONSORTIUM – Presente a seguinte informação: “Os Desportos 

Eletrónicos encontram-se em pleno momento de expansão e evolução por todo o 

mundo, estando não só interligado com o desporto “tradicional” na sua vertente 

digital/virtual, mas também através de jogos e competições próprias, encontrando-se 

implementado fundamentalmente entre os mais jovens, sendo certo e visível a 

crescente vertente familiar, bem como o aumento de um universo empresarial. É já 

reconhecida como prática competitiva/desportiva em diversos países na Europa, 

reconhecendo-se nesta, diversas vertentes quer a nível cultural, social, desportiva 

como educacional. Assim, surgiu a oportunidade de acolher em Guimarães, a Sede 

Europeia da WESCO - WORLD ESPORT CONSORTIUM, um consórcio da área que, 

enquanto promotor de boas práticas, potencia um ambiente operacional seguro para 

os jovens, não só no âmbito das competições, mas também na captação de 

investimento. A WESCO tem atualmente uma representação institucional provisória 

em Roterdão. Nos termos da informação prestada pela Divisão de Desenvolvimento 

Económico, a possibilidade em acomodar a WESCO em Guimarães promoverá o 

concelho ao nível internacional, pois potenciará a promoção de relações internacionais 

privilegiadas para todo o setor empresarial local relacionado, trazendo assim 

vantagens quer ao nível do turismo, como económico, posicionando ainda o Município 

no panorama nacional. Foi assim proposto por aquela Divisão a utilização partilhada, 

entre a Wesco e o Município, de uma sala sita no Lote 7, do Avepark, propriedade 

municipal, cuja ocupação por parte da Wesco será apenas esporádica atendendo que 

muitos dos trabalhos serão efetuados remotamente. É ainda proposto que a WESCO 

possa utilizar os espaços comuns como a sala de reuniões, mediante disponibilidade da 

mesma. Face ao exposto, e no âmbito das atividades desenvolvidas pelo Município de 

Guimarães dentro das suas atribuições nas áreas da promoção do desenvolvimento e 
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cooperação externa, previstas nas alíneas m) e p), do artigo 23.º, do Anexo I da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação, o Município de Guimarães propõe a 

disponibilização do espaço identificado na planta anexa, situado no edifício municipal 

no AVEPARK, freguesia de Barco, para instalação da Sede Europeia da WESCO. Em caso 

de concordância superior, e conforme disposto na alínea o), nº 1 do artigo 33º do 

Anexo I da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, deverá ser submetida a aprovação da 

Câmara, a cedência de uma sala no edifício situado no Lote 7 no AVEPARK, Zona 

Industrial da Gandra, freguesia de Barco, descrito na Conservatória do Registo Predial 

de Guimarães sob o nº 654/20070314 Barco e inscrito na respetiva matriz urbana sob o 

artigo 1033º, mediante a celebração de um contrato de comodato, conforme minuta 

que se anexa, onde ficarão a constar os direitos e obrigações de ambas as partes. À 

consideração superior.” (Anexo 8) 

DELIBERADO 

 

 

19. PATRIMÓNIO – DESAFETAÇÃO DO DOMÍNIO PÚBLICO DE PARCELA DE TERRENO 

SITUADA NA RUA DE CABO VERDE, DA FREGUESIA DE CREIXOMIL – Presente a 

seguinte proposta: “O Sr. Vítor Manuel Neves Pinheiro manifestou interesse em 

adquirir uma parcela de terreno com a área total de 112,00m², integrada em zona 

verde pública e passeios, contígua ao seu prédio, situado na Rua de Cabo Verde, 

freguesia de Creixomil. De acordo com parecer emitido inicialmente pela Divisão de 

Planeamento Urbanístico (DPU), foi proposta a tomada de decisão desfavorável, pois a 

eventual alienação do terreno prejudicaria urbanisticamente o espaço público. Por seu 

lado, a Divisão de Espaços Verdes (DEV) entendeu que o desenho do espaço verde 

deve respeitar princípios ecológicos de gestão sustentável dos recursos naturais e deve 

ser um local seguro, não propiciando a criação de espaços que possam evoluir para a 

marginalidade, emitindo parecer favorável à alienação de metade da largura da 

parcela, como alinhamento do lote, mantendo este espaço como zona verde, 

permeabilizada, podendo ser delimitada por uma sebe viva formal. Perante a 

diferença de pareceres, foi solicitada nova pronúncia à DPU, na qual indicou que após 

atendimento ao munícipe, realizada visita ao local e reanalisado o processo de 
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loteamento, constatando que a realidade hoje existente e que se arrasta desde há 

largos anos, diverge substancialmente daquela consagrada no loteamento. Nos termos 

da mesma informação, a parcela em causa, sem prejuízo de constituir uma área verde 

de enquadramento e passível de integração no domínio público, não se apresenta 

equipada com mobiliário “de estar”, apresentando uma função de “enquadramento 

paisagístico” e de permeabilidade de solo que poderá ser assegurada em situação de 

dominialidade privada, tendo, assim, reformulado a proposta de decisão antes 

apresentada, propondo agora encarar favoravelmente o pedido, nos termos do 

parecer da DEV, não se destinando a parcela de terreno para construção, mas somente 

à extensão permeável do logradouro do lote. Perante o exposto, o Município 

promoveu à alteração ao referido loteamento através do processo nº 1223/21, tendo 

em vista a modificação da finalidade da parcela e a sua integração no domínio privado 

do município, para permitir a sua futura alienação. O mencionado processo de 

alteração ao loteamento mereceu proposta de decisão favorável de 22.01.2022, não 

tendo ocorrido oposição escrita da maioria dos proprietários dos lotes. Para sequência 

do processo, deverá proceder-se à desafetação daquela parcela de terreno do domínio 

público, mediante aprovação da Assembleia Municipal sob proposta da Câmara, nos 

termos do disposto na alínea ccc), nº 1 do artigo 33º, conjugado com a alínea q), nº 1 

do artigo 25º do Anexo I da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro. Deste modo, e se for 

esse o entendimento superior, deverá a Câmara apresentar proposta à Assembleia 

Municipal no sentido de aprovação da desafetação do domínio público da parcela de 

terreno, assinalada na planta anexa (Doc. 1), e a seguir melhor identificada: Parcela de 

terreno com a área de 112,00m², situada na Rua de Cabo Verde, da freguesia de 

Creixomil, a confrontar do norte com Rua de Cabo Verde, do sul Vítor Manuel Neves 

Pinheiro, do nascente Vítor Manuel Neves Pinheiro e do poente terreno domínio 

público. À consideração superior.” (Anexo 9) 

DELIBERADO 

 

20. TRANSPORTES – BERÇO SPORT CLUBE - CEDÊNCIA DE AUTOCARRO – 

RATIFICAÇÃO – Presente, para ratificação, o despacho do Presidente da Câmara, que 

disponibilizou, ao Berço Sport Clube, o transporte, em autocarro, da equipa sénior, no 
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passado dia 13 de fevereiro, a Mirandela, para participação da equipa numa jornada 

do Campeonato de Portugal. 

DELIBERADO 

 

 

21. TRANSPORTES – CAISA – COOPERATIVA DE ARTES, INTERVENÇÃO SOCIAL E 

ANIMAÇÃO, C.R.L. - CEDÊNCIA DE AUTOCARRO – Presente a seguinte proposta: “A 

CAISA – Cooperativa de Artes, Intervenção Social e Animação, C.R.L. solicitou a 

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

transporte dos idosos no dia 3 de março, a Macedo de Cavaleiros. 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 12 de fevereiro de 2022, 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 

 

 

22. TRANSPORTES – ASSOCIAÇÃO DE ESTUDANTES DA FACULDADE DE CIÊNCIAS DA 

NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO DA UNIVERSIDADE DO PORTO - CEDÊNCIA DE 

AUTOCARRO – Presente a seguinte proposta: “A Associação de Estudantes da 

Faculdade de Ciências da Nutrição e Alimentação da Universidade do Porto solicitou a 

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

transporte dos alunos, no dia 11 de março, no concelho de Guimarães. Considerando 

que se trata de uma deslocação no âmbito da atividade “Nutrição Lés a Lés”, que prevê 

visitas a uma empresa alimentar e à Refood e não havendo inconveniente para os 

serviços a disponibilização da viatura em causa, por despacho datado de 9 de fevereiro 

de 2022, 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 trabalho extraordinário 

e ajudas de custo ao motorista.” 
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DELIBERADO 

 

 

23. TRANSPORTES – CASTREJA – COOPERATIVA DE APOIO SOCIAL E CULTURAL, CRL - 

CEDÊNCIA DE AUTOCARRO – Presente a seguinte proposta: “A CASTREJA – 

Cooperativa de Apoio Social e Cultural, CRL solicitou a colaboração do Município 

através da cedência de autocarro, para efetuar o transporte dos idosos nos dias 9 de 

março e 20 de abril. 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 17 de 

fevereiro de 2022, 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 

 

 

24. ATIVIDADES ECONÓMICAS – ATRIBUIÇÃO DE APOIOS NÃO REEMBOLSÁVEIS 

PREVISTOS NO REGULAMENTODO PROGRAMA “RETOMAR GUIMARÃES — 

PROGRAMA EXTRAORDINÁRIO DE APOIO DIRETO À ECONOMIA LOCAL” – EDITAL N.º 

671/2021 DE 16 DE JUNHO – RELATÓRIO DE ANÁLISE – Presente a seguinte 

informação: “O programa Retomar Guimarães desenvolve-se nos termos do Edital n.º 

671/2021 de 16 de junho de 2021. O regulamento definiu os critérios de atribuição de 

apoio financeiro, não reembolsável, às empresas dos setores de atividade mais 

afetados pela crise pandémica COVID-19, afirmando-se como um complemento do 

município às medidas nacionais que têm vindo a ser desenvolvidas no mesmo 

contexto. Os apoios são de carácter excecional e temporário, correspondendo a 50% 

das despesas efetivamente pagas pelas empresas a título de energia (eletricidade e 

gás) e ambiente (água, saneamento e resíduos sólidos), desde que as mesmas 

representem, mensalmente, um valor inferior ao período homólogo de 2019. No 

anexo I, pode-se verificar uma sintetização do programa à presente data, incluindo 

estatísticas quanto à natureza dos beneficiários por setor de atividade. Relativamente 
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às faturas submetidas pelas empresas/empresários, apresenta-se no anexo II, uma 

tabela que, descreve, por ordem cronológica de receção de candidaturas, os 

beneficiários que apresentaram faturas, o montante por cada uma delas, o tipo de 

consumo associado, o mês a que diz respeito, assim como, a proposta de validação ou 

de não validação, sendo que no caso de validação, o valor proposto para 

comparticipação. Propõe-se que a Câmara Municipal delibere: 1) Aprovar, para 

comparticipação, as faturas identificadas como “validadas”, na tabela anexa; 2) 

Indeferir as faturas não validadas, pelos motivos identificados na tabela; 3) Autorizar o 

pagamento das comparticipações financeiras não reembolsáveis, previstas no art.º 4º 

do regulamento “Retomar Guimarães – Programa Extraordinário de Apoio Direto à 

Economia Local” às faturas validadas, no valor de €53.914,49.” (Anexo 10) 

DELIBERADO 

 

 

25. EDUCAÇÃO - DÍVIDAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 

REFEIÇÕES – 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 e em articulação com os Agrupamentos de Escolas 

verificou-se a existência de situações de incumprimento no pagamento daqueles 

serviços, em resultado da grande vulnerabilidade económica e social. Neste sentido, e 

dado que não estão reunidas as necessárias condições para a regularização dos valores 

em dívida por parte dos respetivos agregados familiares, 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 €2.437,69, respeitantes a doze alunos. 

DELIBERADO 

 

 

26. SAÚDE – TESTES DE ANTIGÉNIO REALIZADOS EM JANEIRO DE 2022 – RATIFICAÇÃO 

– Presente a seguinte informação: “Considerando: - O número crescente de infetados 

no concelho de Guimarães; - A dificuldade crescente da Autoridade de Saúde Pública 
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em dar resposta em tempo útil ao atual surto epidemiológico; - As solicitações 

expressas pela Autoridade de Saúde Pública no sentido do recurso urgente aos testes 

rápidos, designadamente na comunidade escolar ou sempre que se declare um surto; - 

As orientações gerais da DGS para aumentar o número de testes realizados; - As 

competências municipais em matéria de salvaguarda da saúde dos seus trabalhadores, 

mormente das centenas que trabalham em contextos escolares; - As inúmeras 

solicitações de várias instituições como creches, outras valências de IPSS e cidadãos 

anónimos; - As equipas multidisciplinares que, no terreno, precisam de encontrar 

soluções rápidas para quebrar cadeias de contágio. Afigurou-se urgente e inadiável 

proceder à contratação de serviços de testagem rápida (Testes de deteção de antigénio 

do SARS-CoV-2), a realizar em articulação entre a Câmara Municipal, a Autoridade de 

Saúde Pública e o ACES do Alto Ave. Nos termos do caderno de encargos do 

procedimento de aquisição de serviços adjudicado em 2020 para realização de até 

10.000 testes de antigénio, os cidadãos ou grupos de cidadãos a testar serão indicados 

pelo Município de Guimarães, mediante deliberação municipal ou aconselhamento 

expresso da Autoridade de Saúde. Não se afigurando viável que a Câmara Municipal 

delibere aprovar os testes previamente à sua realização, submete-se, para ratificação, 

a lista dos testes realizados em janeiro de 2022: ------------------------ 

ANO 2022 Testes (nº) 
Posto móvel (público geral) - janeiro de 2022 326 
Realizados até ao final de 2021 7 447 
TOTAL 7 773 

DELIBERADO 

 

 

27. AÇÃO SOCIAL – RATIFICAÇÃO DOS APOIOS CONCEDIDOS POR CONTA DO FUNDO 

DE MANEIO DE JANEIRO - Presente a seguinte informação: “Por deliberação de 13 de 

janeiro de 2022 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, 
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submeter a ratificação os apoios entretanto concedidos por conta deste Fundo de 

Maneio, conforme constam do mapa que se anexa.” (Anexo 11) 

DELIBERADO 

 

 

28. AÇÃO SOCIAL – INVESTIMENTO SOCIAL NO PROJETO “ESTÓRIAS DA MADEIRA – 

OFICINA DE CRIATIVIDADE, EMPODERAMENTO E TRANSFORMAÇÃO PESSOAL", DO 

NÚCLEO DE INCLUSÃO, COMUNICAÇÃO E MEDIA “PALAVRAS INFINITAS” E DA 

ASSOCIAÇÃO PARA APOIAR E CUIDAR DE PESSOAS QUE CUIDAM “BECAUSE I CARE” – 

Presente a seguinte proposta: “O Núcleo de Inclusão, Comunicação e Media “Palavras 

Infinitas” e a Associação Para Apoiar E Cuidar De Pessoas Que Cuidam “Because I Care” 

apresentaram, em junho de 2021, uma proposta ao nosso Município, no sentido de 

nos assumirmos como investidores sociais de uma candidatura submetida ao 

Programa Parcerias para o Impacto, mais concretamente à Estrutura de Missão 

Portugal Inovação Social (EMPIS), na qualidade de Organismo Intermédio do POISE - 

Programa Operacional Inclusão Social e Emprego (Aviso POISE-39-2021-07), tendo sido 

assinada, a 4 de junho de 2021, a carta de compromisso que se anexa à presente 

informação. Refira-se que, nesta carta, está assumido o compromisso de o Município 

ser investidor do projeto até um montante de €49.773,29, em função do valor do 

financiamento posteriormente aprovado pelo POISE. O projeto “Estórias da Madeira – 

Oficina de criatividade, empoderamento e transformação pessoal”, a decorrer entre 

fevereiro de 2022 e junho de 2023, consubstancia-se na criação de um programa de 

apoio, acompanhamento e capacitação estruturado, para os cuidadores informais, ao 

nível da sua saúde mental e da sua inclusão social, económica e profissional, de forma 

a aumentar o bem-estar e a qualidade de vida deste grupo e, assim, potenciar a sua 

transformação. Esta Iniciativa de Inovação Social desenvolve-se em torno de seis eixos 

de intervenção: Eixo 1|Promover a Saúde Mental através de consultas de psicologia 

clínica e psicoterapia Individual, psicoterapia em grupo e programas psicoeducativos; 

Eixo 2|Estimular a ativação comportamental e o empoderamento, através da 

preparação e realização de oficinas de diversos saberes, orientadas pelos beneficiários 

do projeto, e das narrativas das respetivas “estórias” de transformação pessoal; Eixo 
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3|Potenciar o autocuidado e as relações interpessoais através da realização de 

atividades de lazer e desportivas, de oficinas de autocuidado e de grupos de apoio 

mútuo; Eixo 4|Fomentar o conhecimento através de oficinas de informação sobre 

temas relacionados com os desafios com que lidam diariamente; Eixo 5|Incentivar a 

sustentabilidade e a solidariedade social através de um banco social, de restauro e 

doação de mobiliário, bem como outras artes e saberes; Eixo 6|Desconstruir mitos e 

preconceitos através das “estórias” desta prática comunitária transformativa, para 

ajudar a consciencializar a comunidade e a sociedade para os estigmas associados. Esta 

iniciativa será, naturalmente, desenvolvida em estreita colaboração com o Programa 

Municipal “Guimarães Concelho Cuidador”, garantindo-se a complementaridade das 

respostas, no sentido de maximizar o seu impacto no bem-estar da população-alvo do 

projeto, nos termos concretizados na minuta do protocolo que segue em anexo a esta 

informação. A candidatura em apreço foi entretanto merecedora de aprovação, 

competindo à Câmara Municipal de Guimarães, na qualidade previamente assumida 

de investidor social, e em função do valor efetivo de financiamento deste projeto pelo 

POISE, que entretanto foi dado a conhecer a esta câmara, a transferência do valor de 

€29.215,00 (vinte e nove mil duzentos e quinze euros) de acordo com a seguinte 

distribuição: €23.372,00 até 31 de março de 2022 e €5.843,00 até 31 de julho de 2022. 

Assumida a premência de reforçar o apoio aos cuidadores e às pessoas cuidadas 

residentes no nosso concelho, por forma a responder aos desígnios estratégicos 

municipais nesta matéria, também previstos no Plano de Desenvolvimento Social para 

a Crescimento Inclusivo de Guimarães, e constatada a multiplicidade de ações e 

iniciativas que este projeto concretiza, que assumem relevante interesse público e 

para a comunidade, submete-se à consideração superior a aprovação, pela Câmara 

Municipal, deste investimento social, nos termos previamente descritos, bem como a 

aprovação da minuta do respetivo acordo de colaboração a celebrar, ao abrigo do 

disposto na alínea u) do nº1 do artigo 33º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro. 

(Anexo 12) 

DELIBERADO 

29. AÇÃO SOCIAL – SUBSÍDIOS PARA A AQUISIÇÃO DE QUATRO ELETRODOMÉSTICOS 

– Presente a seguinte proposta: “Foram rececionadas na Divisão de Ação Social três 
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candidaturas para apoio na aquisição de quatro eletrodomésticos, neste caso, uma 

máquina de lavar roupa, um fogão, um frigorífico e um esquentador. Após análise 

destas candidaturas 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 

229449549/22 Caldelas €250,94 €239,00 

162075057/22 Azurém €389,47 €414,00 

174203861/22 Tabuadelo €189,66 €250,00 
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, a 

concessão destes subsídios aos requerentes, no valor de €903,00 (novecentos e três 

euros). Por forma a garantir que o subsídio atribuído é efetivamente utilizado na 

aquisição dos bens em cima identificados, deve o pagamento ser efetuado 

diretamente pela Câmara Municipal ao fornecedor dos mesmos, mediante a 

apresentação das respetivas faturas comprovativas.” 

DELIBERADO 

 

 

30. CULTURA – FESTAS DE INTERESSE CONCELHIO – APOIOS FINANCEIROS PARA AS 

FESTAS QUE SE REALIZAM NO PRIMEIRO QUADRIMESTRE DE 2022 – Presente a 

seguinte proposta: “As festas populares são tempo e espaço de encontro, de convívio, 

de recriações de manifestações sociais e culturais marcantes da nossa tradição e 

cultura que contribuem sobremaneira para a preservação da nossa identidade e 

memória coletivas. Dadas as restrições a que estiveram e continuam a estar sujeitas no 

quadro das medidas de combate à pandemia de COVID-19, muitas das festas apoiadas 

normalmente viram a sua realização suspensa durante os dois anos transatos. Por 

outro lado, a realização das respetivas edições de 2022 reveste-se, ainda, de alguma 

incerteza. Deste modo, e com o propósito de evitar a cativação de recursos financeiros 

que podem vir a não ser utilizados, optou-se por propor a atribuição quadrimestral de 

apoios financeiros às festas que tenham expressamente confirmado a sua realização 

no quadrimestre correspondente, em resposta à comunicação por escrito solicitando 
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informação sobre a dita realização. Esta decisão não prejudica a atribuição de apoios 

às festas que vinham sendo apoiadas, designadamente aquelas que foram objeto de 

apoios financeiros em 2020, conforme deliberação que, a título informativo, se junta 

em anexo. Assim, pela sua inestimável relevância cultural e turística proponho a 

atribuição dos seguintes subsídios às Festas que confirmaram expressamente a sua 

realização de janeiro a abril de 2022, totalizando €9.700,00: ----------------------------------- 

FESTAS INTERESSE CONCELHIO (JANEIRO/ABRIL DE 2022) 

 

FESTA / ENTIDADE MONTANTE 
PROPOSTO MÊS DE REALIZAÇÃO  

Festas de S. Sebastião (União de Freguesias de Serzedo-Calvos) € 600,00 JANEIRO  

Festa de Carnaval Pevidém (Sol No Miral – Associação Cultural) 1 € 7 500,00 FEVEREIRO  

Romaria da Senhora dos Remédios (Freguesia de S. Cláudio de Barco) € 1 000,00 ABRIL  

Festas de Nossa Senhora da Luz Creixomil (Comissão de Festas) € 600,00 ABRIL  

TOTAL € 9 700,00    

1 A Festa de Carnaval de Pevidém beneficia, a título excecional, de um aumento de 

€6.000,00 no subsídio habitual, justificado pela oportunidade de comemoração do 

Carnaval de forma diferenciada, através do programa “Domingão”, emitido pela SIC, 

que incluiu reportagens nas freguesias de Candoso S. Martinho, Selho S. Jorge, Selho S. 

Cristóvão, Gondar e Serzedelo. Os subsídios deliberados serão processados após 

requerimento das entidades interessadas. Os pagamentos só serão efetuados após 

prova documental, por parte das entidades beneficiárias, da respetiva constituição 

pública (escritura notarial, estatutos e publicações obrigatórias), bem como de 

evidências de realização da Festa. Os subsídios atribuídos a Freguesias ficam 

condicionados à sua aprovação pela Assembleia Municipal. As entidades devem ainda 

apresentar certidão de situação regularizada perante a Segurança Social e as Finanças, 

sem as quais o pagamento não poderá ser efetuado. Em todos os casos, o apoio 

concedido deverá ser publicamente divulgado, designadamente pela inclusão do 
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logótipo do Município de Guimarães em cartazes e outros suportes promocionais e a 

menção “Com o apoio do Município de Guimarães”.” (Anexo 13) 

DELIBERADO 

 

 

31. CULTURA – ESCOLAS DE MÚSICA - APOIOS FINANCEIROS RELATIVOS A 2022 – 

Presente a seguinte proposta: “Pelo seu insubstituível contributo para a formação 

musical dos Vimaranenses, as escolas de música justificam a atribuição anual de apoios 

com os quais o Município procura apoiar a sua atividade letiva num ano que se anuncia 

como de retoma das atividades normais, após dois anos de dificuldades provocadas 

pela pandemia de COVID-19. Assim, pelo inequívoco interesse público de que se 

reveste a sua atividade, proponho, nos termos da alínea u) do n.º 1 do art.º 33.º do 

Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação, a atribuição dos 

seguintes subsídios, totalizando €7.250,00: ---------------------------------------------------------- 

ENTIDADE MONTANTE 

Sociedade Musical de Guimarães 2 000,00 € 

Escola de Música do C.A.R. 1 250,00 € 

MOR MÚSICA - Escola de Música de Moreira de Cónegos 500,00 € 

Escola de Música da Associação Recreativa e Cultural de Airão Santa Maria 500,00 € 

Escola de Música do CRCA de S. Torcato 500,00 € 

Escola de Música da Banda Musical de Caldas das Taipas 500,00 € 

Escola de Música da Sociedade Musical de Pevidém 500,00 € 

Escola de Jazz do Convívio 500,00 € 

ARCAP- Academia Recreativa e Cultural Amigos de Ponte 500,00 € 

Escola de Música da Banda Filarmónica de Moreira de Cónegos 500,00 € 

TOTAL  7 250,00 € 

DELIBERADO 

 

 

32. CULTURA – XVI CIDADE BERÇO - FESTIVAL DE TUNAS ACADÉMICAS – ATRIBUIÇÃO 

DE APOIOS – Presente a seguinte proposta: “Ao quinto ano de existência, em 1999, a 

Afonsina realizou a sua primeira edição do Cidade Berço - Festival de Tunas 

Académicas. Foi nesse ano que a cidade de Guimarães recebeu pela primeira vez um 
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leque diverso de propostas, constituído por algumas das mais conceituadas Tunas 

Universitárias. Ao cabo de dois anos em que o festival se não realizou em virtude da 

pandemia de COVID-19, a Afonsina propõe-se realizar a sua XVI edição, pela sexta vez, 

Grande Auditório Francisca Abreu, no CCVF, prometendo manter a qualidade que a 

Tuna Afonsina tem vindo a garantir nas últimas edições do seu festival. Para o efeito, 

solicitam a disponibilização dos seguintes apoios: Para a realização da Noite de 

Serenatas no Largo da Oliveira - 4 de março - Autorização de ocupação do espaço 

público; Licença especial ruído e Recinto Improvisado; Palco, cadeiras e grades (para 

construção do recinto fechado); Ponto de luz nas imediações do palco; Autorização 

para circulação de veículos no Centro Histórico; Autorização para realização e 

pagamento de horas extraordinárias, se necessárias. Para a realização da Noite do 

Festival de Tunas - 5 de março - - Oferta de 6 Cantarinhas dos Namorados; - Autocarro 

para deslocação das Tunas convidadas, consoante disponibilidade dos meios próprios 

da Autarquia, e autorização para realização e pagamento de horas extraordinárias, se 

necessárias. Finalmente, considerando o interesse da manifestação e o facto de a 

Associação em causa não dispor dos meios que lhe permitam fazer face aos encargos 

decorrentes da utilização do Grande Auditório, proponho, para além da 

disponibilização dos apoios identificados, que, nos termos da alínea bii) do nº 6 do Artº 

74º da Tabela de Taxas e Outras Receitas Municipais, a Câmara Municipal delibere 

aplicar um desconto de 50% sobre a taxa a cobrar pela utilização do Grande Auditório.” 

DELIBERADO 

 

 

33. CULTURA – CENTRO DE ATIVIDADES RECREATIVAS TAIPENSE - OFERTA DE 

BANDEIRA – RATIFICAÇÃO – Presente a seguinte proposta: “O CART - Centro de 

Atividades Recreativas Taipense solicitou a disponibilização de uma bandeira de 

Guimarães, destinada a ser em cerimónias e eventos desportivos. Existem nos Serviços 

bandeiras do Município disponíveis para este efeito, cujo custo unitário se cifrou em 

€19,50 + IVA. Considerando a urgência solicitada na entrega da bandeira, proponho a 

ratificação da oferta da bandeira entretanto entregue ao CART - Centro de Atividades 

Recreativas Taipense.” 
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DELIBERADO 

 

 

34. DESPORTO – ATRIBUIÇÃO DE APOIOS ÀS ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS ÉPOCA 

2021/2022 E CONTRATOS-PROGRAMA TRANSITADOS DA ÉPOCA DESPORTIVA 2020-

2021 – Presente a seguinte proposta: “I. SUBSÍDIOS ÀS ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS – 

ÉPOCA 2021/2022 - No âmbito do Regulamento Municipal de Atribuição de Apoios às 

Associações Desportivas de Guimarães, procedeu-se à receção e análise das 

candidaturas para apoios aos clubes desportivos para a época desportiva 2021-2022, 

sendo que, na data limite para a apresentação de candidaturas, a 31 de outubro de 

2021, estavam devidamente inscritos no Registo Municipal das Associações 

Desportivas (RMADG) um total de 131 clubes, requisito indispensável para a 

apresentação dos pedidos de apoio ao financiamento municipal. A pandemia 

provocada pelo novo coronavírus SARSCoV -2 e da doença COVID -19 afetou toda a 

sociedade de uma forma muito profunda, e as instituições desportivas não foram 

exceção, com o cancelamento de inúmeras atividades a originar prejuízos avultados e 

dificuldades de tesouraria, com que muitas delas se debatem. Por outro lado, a 

ausência de público nas atividades desportivas e a crise económica que inúmeras 

empresas atravessam que lhes retira a possibilidade de patrocinar as instituições 

desportivas do Concelho, também tem vindo a contribuir para os problemas 

financeiros daquelas instituições. Em consequência, a apresentação dos relatórios com 

as despesas de realização das suas atividades contém falhas devido ao parco 

funcionamento dos escalões de formação, que têm passado por dificuldades 

profundas, sem que até esta data os próprios Campeonatos tenham ainda iniciado. 

Neste contexto, é intenção do Município suprir, de forma urgente e temporária, as 

necessidades das associações desportivas e recreativas do concelho que estão 

impedidas de levar a cabo um conjunto de atividades e serviços que geram receitas e 

sem as quais não conseguem honrar os compromissos regulares relacionados, 

designadamente, com despesas de funcionamento e encargos com pessoal. Estes 

apoios financeiros são, pois, fundamentais para que as entidades desportivas possam 

continuar a desenvolver, dentro do possível, as suas atividades formativas na 
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esperança que a vacina que já está a ser ministrada devolva a normalidade e os 

Campeonatos possam iniciar-se sem qualquer restrição. Assim, nos termos do referido 

Regulamento, submete-se à aprovação a atribuição dos seguintes apoios: I.1 Apoio à 

construção e requalificação de instalações desportivas, formação e eventos 

desportivos e deslocações ao estrangeiro - No domínio da construção e requalificação 

de instalações desportivas, foi realizada uma avaliação qualitativa baseada nos termos 

do artigo 14º do RMADG, de que resulta a seguinte proposta, onde são previstos 

apoios para obras com comparticipação plurianual (Quadro 1), obras com 

comparticipação única anual (Quadro 2), apoio à formação desportiva (Quadro 3), 

apoio à realização de eventos desportivos (Quadro 4) e apoio à atividade 

competitiva internacional e deslocações ao estrangeiro (Quadro 5). Transitam para o 

ano 2022 um conjunto de candidaturas que não foram concluídas em 2021, conforme 

Quadros 1A, 2A, 2B, 3A, 4A e 5A. I 1.a. Obras com comparticipação plurianual - No 

domínio da construção e requalificação de instalações desportivas com 

comparticipação plurianual, foram ainda transferidos alguns subsídios para o corrente 

ano, em virtude de as entidades não terem conseguido realizar as obras devido ao 

surto do novo coronavírus SARSCoV -2 e da doença COVID -19, conforme consta do 

Quadro 1 A infra. O Quadro 1 seguinte contém as novas candidaturas. ---------------------

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

Quadro 1 (novas candidaturas) 

Entidade 
Valor do subsídio (€) 

Finalidade (e prazo) 
Ano de 2022 Total 

Futebol Clube 
Prazins e Corvite 

40.000,00 120.000,00 
Requalificação das águas quentes dos balneários, e construção de 
dois novos balneários no total de €120.000,00, a pagar em 3 anos 
(€40.000,00/ano) 

CART – Centro de 
Atividades 
Recreativas 
Taipenses 

50.000,00 200.000,00 
Pagamento taxas de urbanização, e construção de novos 
balneários do pavilhão, no total de €200.000,00, a pagar em 4 
anos (€50.000,00/ano) 

Associação Cultural 
e Desportiva Ases 
Sta. Eufémia 

30.000,00 60.00,00 
Aquisição de terreno e o seu licenciamento, no total de 
€60.000,00, a pagar em 2 anos (€30.000,00/ano) 

Grupo Desportivo 
Recreativo e 
Cultural Sto. 
Estevão de Briteiros 

50.000,00 200.000,00 
Instalação de relvado sintético e obras de melhoramento no 
campo jogos num total de €200.000,00, a pagar em 4 anos 
(€50.000,00/ano) 

TOTAL 170.000,00   

Quadro 1 A (candidaturas a transitar para 2022) 
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Entidade 
Valor do subsídio (€) 

Finalidade (e prazo) 
Ano de 2022 Total 

Os Sandinenses GDRC 50.000,00 200.000,00 Relvado sintético, no total de €200.000,00, a pagar 
em 4 anos (€50.000,00/ano) 

Guimagym 33.333,00 199.998,00 Novo espaço para a prática desportiva, no total de 
€199.998,00, a pagar em 6 anos (€33.333,00/ano) 

Clube de Ténis das Taipas 48.000,00 145.000,00 

Renovação dos balneários, bar, pisos dos court ténis 
e demais elementos envolventes, no total de 
€145.000,00, a pagar em 3 anos (€48.000,00 em 
2022 e 2023 e €49.000,00 em 2024) 

JUNI 20.000,00 40.000,00 Obras de beneficiação nos balneários, no total de 
€40.000,00, a pagar em 2 anos (€20.000,00/ano) 

Vitória Sport Club 90.000,00 270.000,00 
Obras de beneficiação nos balneários do complexo e 
pavilhão e Mini Estádio no total de €270.000,00, a 
pagar em 3 anos (€90.000,00/ano) 

Clube de Caçadores das Taipas 45.000,00 125.000,00 

Obras nos balneários, zonas de apoio, e iluminação 
campo jogos em LED no total de €125.000,00, a 
pagar em 3 anos (€45.000,00 em 2022 e €40.000,00 
em 2023 e 2024) 

Associação Juvenil Karaté 
Portugal  33.333,00 199.998,00 Novo espaço para a prática desportiva, no total de 

€199.998,00, a pagar em 6 anos (€33.333,00/ano) 

Grupo Desportivo e Recreativo 
“Os Amigos de Urgeses” 

45.000,00 125.000,00 

Obras nos balneários, conclusão da 3ª fase com sala 
de reuniões, auditório, gabinetes, sala de trofeus, 
etc. no total de €125.000,00, a pagar em 3 anos 
(€45.000,00 em 2022 e €40.000,00 em 2023 e 
2024) 

Pevidém SC 50.000,00 200.000,00 

Substituição das luminárias e demais elementos da 
iluminação do campo de jogos, com a despesa a ser 
realizada em finais de 2021. Realização do projeto e 
diversas obras no seu complexo €200.000,00, a 
pagar em 4 anos (€50.000,00/ano) 

ACRD Nespereira 50.000,00 200.000,00 
Relvado sintético no total de €200.000,00, a pagar 
em 4 anos (€50.000,00/ano) 

ACD Ases Sta. Eufémia 12.500,00 25000,00 

Obras em vários espaços do campo jogos, pintura 
dos muros, apetrechamento ginásio e gabinete 
médico e colocação de borracha no relvado 
sintético que tiveram o seu início em 2021 e não as 
conseguiram completar, havendo assim diversas 
faturas referentes a 2021. Total de €25.000,00, a 
pagar em 2 anos 

CD Xico Andebol 50.000,00 100000,00 

Obras de beneficiação do pavilhão, obras na 
caldeira realizadas em 2021, luminárias para o 
recinto de jogo no total de €100.000,00, a pagar em 
2 anos, (€50.000,00/ano) 

Total 527.166,00   

I. 1.b. Obras com comparticipação única anual 

No domínio da construção e requalificação de instalações desportivas de comparticipação única anual, 

serão aprovadas diversas candidaturas, mas temos algumas entidades não conseguiram realizar as 

obras, devido ao surto do novo coronavírus SARSCoV -2 e da doença COVID -19, conforme consta do 

Quadro 2 A infra. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

O Quadro 2 seguinte contém as novas candidaturas. -------------------------------------------------------------------

--- 

Quadro 2 (novas candidaturas) 
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Entidade Valor do subsídio 
(€) 

Finalidade 

Grupo Desportivo de Selho 70.000,00 

licenciamento das instalações desportivas e lazer, aquisição de 
mobiliário e material informático para espaço educativo, 
instalação de painéis solares e baterias de armazenamento para 
fornecimento de energia para os balneários   

CCD Desportivo de Ronfe  70.000,00  Substituição da iluminação para led nos dois campos de jogos  
Brito Sport Clube 37.000,00  Realização de várias obras de beneficiação do campo de jogos 
União Desportiva Polvoreira  5 769,19  Pagamento de taxas urbanísticas  
Grupo Desportivo e 
Recreativo os Amigos de 
Urgeses 

15.000,00  Aquisição de carrinha para transportar atletas  

Associação de Desporto de 
Combate KTF de Guimarães 

10.000,00  
Equipamento desportivo de ginásio, e equipamento para 
desporto adaptado e aquisição de carrinha para transportar os 
seus atletas  

Centro Social e Paroquial de 
Candoso  

30.000,00 
Colocação cadeiras no pavilhão, melhoramento na bancada e 
aquisição de veículo de 9 lugares para transporte de atletas 

Associação de Futebol 
Popular de Guimarães 
 

16.706,55 
 

Aquisição de equipamento escritório para realização do 
Campeonato no ano de 2021, daí a despesas já ter sido realizada 

Clube Operário de Campelos 
 

61.300,00 Obras balneários, bancada e salas de apoio 
 Grupo Desp. Souto e 

Gondomar 
 
 

25.000,00 Luminárias LED para o seu campo de jogos 

Os Sandinenses GDRC 70.000,00 Substituição da iluminação no campo principal realizada em 
2021 devido à queda de uma das torres de iluminação para LED 
 Clube de Caçadores das Taipas 

 
7.500,00 Pagamento das taxas urbanísticas 

Grupo Cultural e Desportivo 
Águias Negras de Tabuadelo 
 

20.000,00 Execução cobertura da bancada do campo de jogos 

JUNI 35.000,00 
Aquisição de carrinha para transportar atletas e realização do 
projeto e pagamento de taxas de urbanização, referente ao seu 
complexo desportivo, sendo €20.000,00 paro projeto e o 
restante para o veículo 
 

Associação Cultural e 
Recreativa de Lordelo 
 

20.000,00 Obras a realizar na sede social do clube 

Clube de Ténis de Mesa das 
Taipas 
 

5.000,00 Aquisição de mesa, robot e contadores de ténis de mesa e uma 
viatura de 9 lugares 
 

Clube Desportivo de Ponte 30.000,00 
Requalificação da cobertura da bancada e zona envolvente ao 
relvado sintético realizada e paga nos anos de 2020 e 2021, 
devido ao estado de segurança da mesma. 
 NKSG - Núcleo Karaté 

Shotokan Guimarães 
2.000,00 

Aquisição de desfibrilhador semi-automático e respetiva 
formação 
 

Associação Cultural e 
Recreativa de Conde 
 

8.000,00 Instalação de sistema de rega, iluminação e bomba de calor 
 

Centro Comunitário 
Desporto e Cultura de 
Gandarela 
 

5.700,00 Iluminação, sistema de rega e aquisição de mesa em pedra  
 

Casa do Povo de Fermentões 
 15.500,00 

Requalificação de vários espaços do pavilhão desportivo e 
substituição das luminárias para LED realizado no ano de 2021 
 Escola de Judo para Todos 

 
5.000,00 Equipamento desportivo - tapete e diversos equipamentos de 

treino 
 

Grupo Desportivo de Gémeos 8.000,00 
Obras e vedação no campo de jogos, realizadas em 2021 com a 
apresentação das faturas com data de 2021, devido ao facto de 
não poderem realizar os jogos 

TOTAL 572.475.74  
Quadro 2 A (candidaturas a transitar para 2022) 

Entidade 
Valor do subsídio 

(€) Finalidade (e prazo) 
Ano de 2022 

GDRC Candoso S. Tiago 20000,00 Obras de beneficiação do campo de jogos 

União Desportiva de Airão 20000,00  Requalificação da iluminação do campo de jogos já 
realizado, com as despesas já realizadas 

GD União Torcatense 20000,00 Obras no campo de jogos realizadas em 2020 e 
2021 com as respetivas faturas passadas nessas 
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datas 
Grupo Desportivo Recreativo e Cultural 
Sto. Estevão de Briteiros 
 

44769,11 
Obras de alargamento do seu campo de jogos que 
se iniciaram em 2021 e não conseguiram concluí-las 
nesse ano 

GD União Torcatense 
 23500,00 Execução de projeto e licenciamento do seu 

complexo desportivo 

Clube de Ténis de Guimarães 20000,00  Execução de projeto e licenciamento do seu 
complexo desportivo 

Clube de Ténis de Guimarães 12000,00  Remoção do amianto existente na cobertura de dois 
courts ténis  

Guimagym  17000,00 Execução de projeto de adaptação e licenciamento 
do seu pavilhão 

Clube Operário de Campelos 
 18575,00 Execução de projeto e licenciamento do seu 

complexo desportivo 
Grupo Desp. Souto e Gondomar 
 
 

16000,00 Execução de projeto e licenciamento do seu 
complexo desportivo 

FC Prazins e Corvite 29527,99 
Realização de diversas obras no seu campo de jogos, 
realizadas em 2021 com a apresentação de faturas 
desse ano 

União Desportiva de Airão 9000,00 Execução de projeto e licenciamento do seu 
complexo desportivo 

ACRD Nespereira 
 7000,00 Requalificação da cobertura da sede social 

CART 
 5000,00 

Instalação de nova caldeira realizada em 2020, 
devido a uma avaria em que a sua substituição teve 
que ser imediata, sob pena de parar a sua atividade 
desportiva. 

TOTAL 262.372,10  

I 1.b. 1. - Grupo Desportivo de Serzedelo e ao Centro Comunitário de Desporto e Cultural de Gandarela 
– Prorrogação de prazo. 
Quadro 2 B (candidaturas a transitar para 2022) 

Entidade  Finalidade 

Subsídio época 2018-2019 
Subsídio transitado para 

2022 Aprovado (deliberação 
28-02-2019 Pago 

CCDC Gandarela 
Execução de projeto dos 
balneários e salas de apoio - 
2019 

€20 000,00 € 15.277,00 €4.723,40  

Grupo 
Desportivo 
Serzedelo 

Execução de projeto dos 
balneários e demais 
instalações - 2019 

€20 000,00 € 4.868,64 €15.131,36  

I. 2. Apoio à formação desportiva 
Quadro 3 (novas candidaturas) 

Entidade Valor do subsídio (€) 
Vitória Sport Club 120.000,00  
Moreirense Futebol Clube 20.000,00  
Clube Desportivo Xico Andebol 20.000,00  
Guimagym 17.500,00  
CART 15.000,00  
Futebol Clube os Piratas de Creixomil 12.500,00 
Casa do Povo de Fermentões 12.500,00  
Guimarães Rugby Union Football Club 12.500,00  
GDR “Os Amigos de Urgeses” 12.500,00  
Brito Sport Clube 12.500,00  
CCD Desportivo de Ronfe 12.500,00  
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GCD Águias Negras Tabuadelo 12.500,00  
Centro Social e Paroquial de Candoso 12.500,00  
Pevidém Sport Clube 12.500,00  
GD União Torcatense 10.000,00  
Os Sandinenses GDRC 10.000,00 
Salgueiral – SARC 10.000,00  
GRCD Candoso Santiago 10.000,00  
GRC Aldão 10.000,00  
União Desportiva de Polvoreira 10.000,00 
ACD Ases Santa Eufémia 10.000,00  
Clube de Caçadores das Taipas 10.000,00  
Grupo Desportivo de Selho 10.000,00  
Associação Juvenil de Karaté Portugal 7.500,00  
Clube Desportivo de Ponte 7.500,00  
Berço Futebol Clube 7.500,00 
JUNI 7.000,00  
Associação Cultural e Recreativo Lordelo 5.000,00  
União Desportiva de Airão 5.000,00  
Clube Ténis de Guimarães 5.000,00 
GTeam - Guimarães Football Club 3.000,00  
UCRD de Guardizela 2.500,00 
Centro Social de Brito 2.500,00  
Clube de Ténis de Mesa das Taipas 2.500,00  
ADC KFT Guimarães 2.500,00 
Academia de Patinagem de Guimarães 2.500,00  
Escola de Judo para todos  2.500,00 
Núcleo de Atletismo das Taipas 2.000,00 
Clube Rope Skipping das Taipas 2.000,00  
Grupo Desportivo Panteras de Matamá 2.000,00 
GD Unidos do Cano 2.000,00 
NKSG – Núcleo Karaté Shotokan Guimarães 2.000,00 
ARCAP 1.500,00  
Clube Desportivo de Guimarães 1.000,00 
Futebol Clube Prazins e Corvite 1.000,00 
Clube de Ténis das Taipas 1.000,00  
Associação de Paralisia Cerebral de Guimarães 1.000,00 
TOTAL 473.000,00 

Quadro 3 A (candidaturas a transitar para 2022) 
Entidade Valor do subsídio (€) 

GRCD Candoso S. Tiago – formação desportiva 5.000,00 
Associação Juvenil Fórum Airão S. João 500,00 
Clube de Ténis das Taipas 500,00 
Futebol Clube Prazins e Corvite 500,00 
TOTAL         6.500,00 

50,00 I. 3. Apoio à realização de eventos desportivos 

No domínio da realização de eventos desportivos, recorda-se que, por deliberação de 16 de novembro 

de 2020, foi aprovada a transferência da verba de 16 candidaturas para 2021, em virtude de as 

entidades não terem conseguido realizar as atividades devido ao surto do novo coronavírus SARSCoV -2 

e da doença COVID -19, conforme consta do Quadro 4 A infra. O Quadro 4 seguinte contém as novas 

candidaturas. ----- 
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Quadro 4 (novas candidaturas) 
Entidade e finalidade Valor do subsídio (€) 

JUNI – Realização do Torneio de Futsal sub 15 1.000,00 
Associação de Ciclismo do Minho – BTT DHI na Penha e BTT XOC e 
Passeio Dia 1 de Portugal 25.000,00  

Clube Desportivo Xico Andebol – realização dos Torneios Festand e 
participação no Campeonato Nacional de Montanha  13.500,00 

Associação de Super Cães – Organização de Torneios de 
Obediência para cães 
 
Organização de três torneios de Obediência para 
Cães 
 
Organização de três torneios de Obediência para 
Cães 
 
 

1.500,00 
Clube de Ténis de Mesa das Taipas – Realização do 13º Torneio de 
Ténis de Mesa das Taipas 
 

750,00 

Guimagym – realização do Guimagym Cup e Sarau solidário 
Guimagym CUP - aluguer do Multisuso, prémios e 
jantar oficial 
 

10.000,00 
Escola de Judo para Todos – Organização de torneios anuais de 
judo 
 

750,00 
Conquistadores Moto Clube de Guimarães – realização da 
Concentração Motard de Guimarães e do Moto Rally 
 E moto  

3.000,00 

Casa do Povo de Fermentões – realização de torneio de andebol 
 

750,00 
Moto Clube das Taipas - Concentração Motard das Taipas 2.000,00 
Grupo Desportivo os Amigos de Urgeses - 5º Torneio Internacional 
de Xadrez Chess Open 2.000,00 

CART – Participação no Campeonatos de Todo o Terreno em Quad 1.500,00 

Centro Social e Paroquial de Candoso – transporte para participar 
na Taça da Liga de Futsal 600,00 

El Comandante Team – Associação Desportiva – 20 Horas a Correr 
(20 anos pista atletismo) 

4.500,00 

Total 66.850,00 
Informa-se que há eventos que não constam da presente proposta porquanto os clubes estão ainda a 

ponderar a sua realização, em função da evolução da pandemia. Assim, caso os clubes venham a decidir 

pela realização desses eventos, a atribuição de apoios será objeto de deliberação autónoma, 

nomeadamente os seguintes clubes: Vespa Clube de Guimarães, Clube de Ténis de Guimarães, União 

Cultural Recreativa e Desportiva de Guardizela, Associação de Desportos de Combate KTF de Guimarães 

e Motor Clube de Guimarães. ------------------------------------------------------------------------------------------------

----- 

Quadro 4 A (candidaturas a transitar para 2022) 
Entidade e finalidade Valor do subsídio (€) 

Associação de Futebol Popular de Guimarães – Organização dos Campeonatos 12.500,00 
ERDAL Trail de Urgeses e Trilho do Fundador 2.500,00  
Conquistadores – Moto Clube de Guimarães – Realização do Moto 
Rally 1.500,00 

Os Sandinenses – Guimarães CUP  1.250,00  
Núcleo de Atletismo das Taipas – Grande Prémio de Atletismo 
Taipas 1.000,00  

Brito Sport Clube - Britinho Cup 750,00 
Clube Desportivo de Ponte – Ponte Foot Cup 750,00  
Clube de Caçadores Taipas – Taipas Termal Cup e Taipas CUP 750,00  

GTeam - Guimarães Football Club – II Torneio de Futsal Ibérico 500,00 
Centro Social Recreativo e Cultural de Campelos – Corrida Solidária 
Pontis Petrina 

500,00 
JUNI – 40º Grande Prémio de Atletismo 500,00  
Casa do Povo de Cerzedo – Grande Prémio Atletismo de Cerzedo e 
Cicloturismo Calvos 500,00  

Núcleo de Árbitros do Vale do Ave – Comemorações do aniversário 
250,00 
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TOTAL 
23.250,00 

I. 4. Apoio à atividade competitiva internacional e deslocações ao estrangeiro 

No domínio da atividade competitiva internacional e deslocações ao estrangeiro, há duas entidades que 

não conseguiram realizar as atividades devido ao surto do novo coronavírus SARSCoV -2 e da doença 

COVID -19, conforme consta do Quadro 5 A infra. O Quadro 5 seguinte contém as novas candidaturas. --

--- 

Quadro 5 (novas candidaturas) 

Entidade e finalidade… Valor do subsídio (€) 
ADC KFT Guimarães – participação em prova do campeonato Mundo 3.500,00 
Clube Desportivo de Guimarães – Participação de dois atletas na prova Word Games 
2022 nos EUA 
 
Participação de dois atletas na prova Word Games 2022 nos EUA 
 

2.000,00 
TOTAL 5.500,00 

Quadro 5 A (candidaturas a transitar para 2022) 
Entidade e finalidade Valor do subsídio (€) 

Clube Desportivo de Guimarães – Participação em prova do Campeonato do Mundo 1.000,00 

Clube Rope Skipping das Taipas – Participação em prova do Campeonato da Europa 1.500,00 

TOTAL 2.500,00 

DELIBERADO 

 

 

35. DESPORTO – APOIO AO ATLETA JOÃO COSTA – Presente a seguinte proposta: “Nos 

termos previstos no capítulo III (Apoio ao desenvolvimento desportivo excecional 

individual) do Regulamento de atribuição de apoios às Associações Desportivas de 

Guimarães, a Câmara Municipal de Guimarães pode, a qualquer momento, e a título 

excecional, apoiar atletas vimaranenses que obtenham resultados desportivos 

individuais de excelência em modalidades olímpicas, complementando recursos que o 

clube que representa não consegue mobilizar. Por candidatura efetuada pelo Vitória 

Sport Clube, justifica-se a atribuição deste apoio extraordinário ao atleta João Costa, 

que na época desportiva em curso, para além de outros resultados desportivos 

relevantes, alcançou os títulos de Campeão Nacional nos 100 e 200 metros Costas, 

100 metros Mariposa, estando ainda integrado na Seleção Nacional de Natação. Face 

ao exposto, e nos termos previstos no artigo 17º do RMAD, proponho a atribuição de 

um subsídio mensal de €500,00 ao Vitória Sport Clube, pelo período de um ano, a 

contar do dia 1 de março  de 2022 a 28 de fevereiro de 2023, sendo pago através de 

uma dotação mensal correspondente ao valor atribuído, mediante compromisso 

escrito que o mesmo será exclusivamente utilizado para a concretização do plano de 
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trabalhos do atleta João Costa, obrigando-se o clube a prestar todo o apoio logístico, 

material e financeiro ao atleta, assim como a garantir a sua participação nas 

competições desportivas identificadas no plano apresentado.” 

DELIBERADO 

 

 

36. DESPORTO – APOIO À ATLETA FLÁVIA RIBEIRO – Presente a seguinte proposta: 

“Nos termos previstos no capítulo III (Apoio ao desenvolvimento desportivo excecional 

individual) do Regulamento de atribuição de apoios às Associações Desportivas de 

Guimarães, a Câmara Municipal de Guimarães pode, a qualquer momento, e a título 

excecional, apoiar atletas vimaranenses que obtenham resultados desportivos 

individuais de excelência em modalidades olímpicas, complementando recursos que o 

clube que representa não consegue mobilizar. Face ao estado Pandémico devido ao 

surto de SARS-Cov-2 há diversos campeonatos que não conseguiram concluir as suas 

competições desportivas, pelo que é nosso entendimento que os atletas de elite não 

devem ser prejudicados com isso, e como tal, pretendemos manter os mesmos apoios 

atribuídos no ano anterior para estas mesmas situações. Por candidatura efetuada pela 

AJKP – Associação Juvenil Karaté Portugal, justifica-se a atribuição deste apoio 

extraordinário à atleta Flávia da Silva Ribeiro, que na época desportiva em curso, para 

além de outros resultados desportivos relevantes, foi Campeã Nacional de Karaté -

68Kg participando em vários eventos do Campeonatos da Europa e do Mundo e 

integrando a Seleção Nacional de Karaté. Face ao exposto, e nos termos previstos no 

artigo 17º do RMAD, proponho a atribuição de um subsídio mensal de €500,00 à 

Associação Juvenil Karaté Portugal, pelo período de um ano, a contar de 1 de março de 

2022 a 28 de fevereiro de 2023, sendo pago através de uma dotação mensal 

correspondente ao valor atribuído, mediante compromisso escrito que o mesmo será 

exclusivamente utilizado para a concretização do plano de trabalhos da atleta Flávia 

Ribeiro, obrigando-se o clube a prestar todo o apoio logístico, material e financeiro à 

atleta, assim como a garantir a sua participação nas competições desportivas 

identificadas no plano apresentado.” 

DELIBERADO 
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37. DESPORTO – APOIO À ATLETA FRANCISCA JORGE – Presente a seguinte proposta: 

“Nos termos previstos no capítulo III (Apoio ao desenvolvimento desportivo excecional 

individual) do Regulamento de atribuição de apoios às Associações Desportivas de 

Guimarães, a Câmara Municipal de Guimarães pode, a qualquer momento, e a título 

excecional, apoiar atletas vimaranenses que obtenham resultados desportivos 

individuais de excelência em modalidades olímpicas, complementando recursos que o 

clube que representa não consegue mobilizar. Por candidatura efetuada pelo Clube de 

Ténis de Guimarães, justifica-se a atribuição deste apoio extraordinário à atleta 

Francisca Jorge, que na época desportiva em curso, para além de outros resultados 

desportivos relevantes, integra a seleção nacional de ténis sendo Tetra Campeã 

Nacional de Ténis. Face ao exposto, e nos termos previstos no artigo 17º do RMAD, 

proponho a atribuição de um subsídio mensal de €500,00 ao Clube de Ténis de 

Guimarães, pelo período de um ano, a contar do dia 1 de março de 2022 a 28 de 

fevereiro de 2023, sendo pago através de uma dotação mensal correspondente ao 

valor atribuído, mediante compromisso escrito que o mesmo será exclusivamente 

utilizado para a concretização do plano de trabalhos da atleta, obrigando-se o clube a 

prestar todo o apoio logístico, material e financeiro à atleta, assim como a garantir a 

sua participação nas competições desportivas identificadas no plano apresentado.” 

DELIBERADO 

 

 

38. DESPORTO – APOIO À ATLETA MATILDE JORGE – Presente a seguinte proposta: 

“Nos termos previstos no capítulo III (Apoio ao desenvolvimento desportivo excecional 

individual) do Regulamento de atribuição de apoios às Associações Desportivas de 

Guimarães, a Câmara Municipal de Guimarães pode, a qualquer momento, e a título 

excecional, apoiar atletas vimaranenses que obtenham resultados desportivos 

individuais de excelência em modalidades olímpicas, complementando recursos que o 

clube que representa não consegue mobilizar. Por candidatura efetuada pelo Clube de 

Ténis de Guimarães, justifica-se a atribuição deste apoio extraordinário à atleta 

Matilde Jorge, que na época desportiva em curso, e apesar da sua juventude, alcançou 
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bons resultados desportivos, integrando a seleção nacional de ténis, e alcançando o 

título de Campeã Nacional de Ténis Sub 18. Face ao exposto, e nos termos previstos no 

artigo 17º do RMAD, proponho a atribuição de um subsídio mensal de €500,00 ao 

Clube de Ténis de Guimarães, pelo período de um ano, a contar do dia 1 de março de 

2022 a 28 de fevereiro de 2023, sendo pago através de uma dotação mensal 

correspondente ao valor atribuído, mediante compromisso escrito que o mesmo será 

exclusivamente utilizado para a concretização do plano de trabalhos da atleta, 

obrigando-se o clube a prestar todo o apoio logístico, material e financeiro à atleta, 

assim como a garantir a sua participação nas competições desportivas identificadas no 

plano apresentado.” 

DELIBERADO 

 

 

39. DESPORTO – APOIO AO ATLETA MANUEL FREITAS MENDES – Presente a seguinte 

proposta: “Nos termos previstos no capítulo III (Apoio ao desenvolvimento desportivo 

excecional individual) do Regulamento de atribuição de apoios às Associações 

Desportivas de Guimarães, a Câmara Municipal de Guimarães pode, a qualquer 

momento, e a título excecional, apoiar atletas vimaranenses que obtenham resultados 

desportivos individuais de excelência em modalidades olímpicas, complementando 

recursos que o clube que representa não consegue mobilizar. Por candidatura 

efetuada pelo Vitória Sport Clube, justifica-se a atribuição deste apoio extraordinário 

ao atleta Manuel Freitas Mendes, que na época desportiva em curso, para além de 

outros resultados desportivos relevantes, alcançando pela sétima vez o Campeonato 

Nacional Maratona 2021 em Desporto Adaptado, tendo participado nos Jogos 

Paralímpicos em Tóquio de 2021. Face ao exposto, e nos termos previstos no artigo 

17º do RMAD, proponho a atribuição de um subsídio mensal de €750,00 ao Vitória 

Sport Clube, pelo período de um ano, a contar do dia 1 demarço  de 2022 a 28 de 

fevereiro de 2023, sendo pago através de uma dotação mensal correspondente ao 

valor atribuído, mediante compromisso escrito que o mesmo será exclusivamente 

utilizado para a concretização do plano de trabalhos do atleta Manuel Freitas Mendes, 

obrigando-se o clube a prestar todo o apoio logístico, material e financeiro ao atleta, 
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assim como a garantir a sua participação nas competições desportivas identificadas no 

plano apresentado.” 

DELIBERADO 

 

 

40. DESPORTO – REALIZAÇÃO DO JOGO DE ANDEBOL PORTUGAL X SUIÇA – 

QUALIFICAÇÃO PARA O CAMPEONATO DO MUNDO – NO MULTIUSOS DE 

GUIMARÃES – Presente a seguinte proposta: “O andebol é uma das principais 

modalidades desportivas praticadas em Guimarães, com um grande passado 

desportivo em que a formação foi sempre um dos seus principais vetores do 

desenvolvimento da modalidade ao longo de mais de 50 anos. Nos últimos 30 anos 

foram realizadas em Guimarães várias provas integradas em Campeonatos do Mundo 

e Europeus de Andebol, bem como outros encontros com a nossa Seleção Nacional. 

Reconhecendo a importância da organização de grandes eventos como fator de 

desenvolvimento da modalidade, na promoção do Município de Guimarães enquanto 

destino turístico e desportivo e de estilos de vida ativa e saudável, a Câmara Municipal 

de Guimarães associa-se em regime de parceria à Federação de Andebol de Portugal 

na organização do jogo entre as seleções de Portugal e Suíça, prova fundamental para 

a Qualificação para o Campeonato do Mundo, a realizar no dia 17 de março no 

Multiusos de Guimarães. Assim, nos termos da alínea u), do art.º 33º da Lei nº 

75/2013, de 12 de setembro e do nº 3, do art.º 46º da Lei nº 5/2007, de 16 de janeiro, 

e considerando, ainda os n.ºs 3 e 6 do art.º 6º, ambos do Regulamento de Atribuição 

de Apoios às Associações Desportiva de Guimarães é submetido à Câmara Municipal a 

minuta do Contrato Programa de Desenvolvimento Desportivo, em anexo, com vista à 

organização da referida prova desportiva.” (Anexo 14) 

DELIBERADO 

 

 

41. DESPORTO – REALIZAÇÃO DOS CAMPEONATOS NACIONAIS DE CORTA MATO 

CURTO – A REALIZAR NO PARQUE DA CIDADE DESPORTIVA NO DIA 19 DE MARÇO DE 

2022 – Presente a seguinte proposta: “Decorrente do trabalho realizado no ano 
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transato, com a realização em Guimarães dos Campeonatos Nacionais de Atletismo 

para Clubes, a Federação Portuguesa de Atletismo e a Associação de Atletismo de 

Braga pretendem realizar em Guimarães no dia 19 de março o Campeonato Nacional 

de Corta Mato Curto. Estarão presentes neste evento desportivo os principais atletas 

portugueses desta modalidade, devendo o seu número rondar os 600 participantes, 

que utilizarão como base de apoio a Pista de Atletismo Gémeos Castro, devendo este 

evento desportivo desenrolar-se no Parque de Lazer da Cidade Desportiva. A despesa 

associada à realização evento é elevada, pois todo o Campeonato tem transmissão 

assegurada via streming nos canais da Federação e na televisão por cabo, tendo, 

contudo, um forte impacto na economia local, já que estarão alojados em Guimarães 

1000 pessoas, entre atletas, treinadores, técnicos e elementos da organização, 

gerando uma receita direta a rondar os €42.000. O valor da despesa estima-se que 

ultrapasse €70.000,00 euros, cabendo ao Município de Guimarães comparticipar com a 

verba de €20.000,00, valor que se considera perfeitamente justificável, face à 

importância que este evento desportivo representa para o desporto vimaranense, bem 

como, algum apoio logístico e instalação de uma baixada elétrica. Para a realização 

destes Campeonatos a Federação terá de deslocar para a Guimarães 120 técnicos, 

estando ainda previstos todos os meios promocionais do evento, onde se incluem a 

reportagem fotográfica, a gestão das redes sociais, os backdrops, a publicidade 

estática, etc., bem como os meios específicos para a realização técnica do evento. Face 

ao inquestionável interesse público do evento, proponho a celebração de um contrato 

programa com a Federação Portuguesa de Atletismo, cuja minuta se anexa (Anexo 1), 

através do qual o Município de Guimarães atribui um subsídio de €20.000,00 para a 

organização do Campeonato Nacional de Corta Mato Curto em Guimarães.” (Anexo15) 

DELIBERADO 

 

 

42. APROVAÇÃO DA ATA EM MINUTA 

DELIBERADO 
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A REUNIÃO TERMINOU ÀS ________ HORAS 

 

ASSINATURAS: 

 

PRESIDENTE: 

______________________________ 
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