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REUNIÃO ORDINÁRIA DE 5 DE MAIO DE 2022 

 

 

INICIADA A REUNIÃO ÀS ________ HORAS 

 

PRESENÇAS: 

 

 

 

 

 

 

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

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

1. Do ofício da Tempo Livre Fisical – Centro Comunitário de Desporto e Tempos 

Livres, CIPRL remetendo, para conhecimento, o Relatório de Atividades e Conta de 

Gerência de 2021, aprovado em sessão da Assembleia Geral de Cooperantes, realizada 

no passado dia 29 de março. ----------------------------------------------------------------------------- 

2. Do ofício da Taipas Turitermas, CIPRL remetendo, para conhecimento, o Relatório e 

Contas de 2021, aprovado em sessão da Assembleia Geral de Cooperantes, realizada 

no passado dia 29 de março. ----------------------------------------------------------------------------- 

3. Do ofício da Cooperativa Fraterna – Centro Comunitário de Solidariedade e 

Integração Social, CIPRL, remetendo, para conhecimento, o Relatório de Atividades e 

Contas de 2021, aprovado em sessão da Assembleia Geral, realizada no passado dia 30 

de março. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. Do ofício da Cooperativa A Oficina – Centro de Artes e Mesteres Tradicionais de 

Guimarães, CIPRL, remetendo, para conhecimento, o Relatório de Atividades e Contas 

de 2020, aprovado em sessão da Assembleia Geral, realizada no passado dia 30 de 

março. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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5. Do ofício da Cooperativa Turipenha – Cooperativa de Turismo de Interesse Público, 

CRL remetendo, para conhecimento, o Relatório de Prestação de Contas de 2020, 

aprovado em sessão da Assembleia Geral, realizada no passado dia 30 de março. -------- 

6. Do ofício da CASFIG, EM Unipessoal Lda remetendo, para conhecimento, o Relatório 

de Gestão e Demonstração Económico-Financeira de 2021, aprovado pelo Conselho de 

Gestão em sua reunião extraordinária de 30 de março de 2022, e pela Assembleia 

Geral em 31 de março de 2022. ------------------------------------------------------------------------- 

7. Do ofício da VITRUS Ambiente EM S.A. remetendo, para conhecimento, o Relatório 

e Contas de 2021, aprovado em sessão de Assembleia Geral, realizada no passado dia 

31 de março. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

8. Do ofício da VIMÁGUA – Empresa de Água e Saneamento de Guimarães e Vizela, 

E.I.M. S.A. remetendo, para conhecimento, o Relatório e Contas de 2021, aprovado 

em sessão da Assembleia Geral, realizada no passado dia 31 de março. --------------------- 

9. Do ofício do Laboratório da Paisagem – Associação para a Promoção do 

Desenvolvimento Sustentável remetendo, para conhecimento, o Relatório e Contas 

de 2021, aprovado em sessão da Assembleia Geral, realizada no passado dia 30 de 

março. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

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

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

MUNICIPAL, REALIZADA EM 21 DE ABRIL DE 2022. 

DELIBERADO 

 

 

11. PROTOCOLOS – PROTOCOLO QUADRO DE COOPERAÇÃO COM A DIREÇÃO 

REGIONAL DE CULTURA DO NORTE – Presente a seguinte proposta: “A Direção 

Regional de Cultura do Norte e a Câmara Municipal de Guimarães têm vindo, desde há 

vários anos, a estreitar relações institucionais no sentido de uma colaboração 
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verdadeiramente profícua, prolixa e exemplar no que concerne à gestão dos espaços 

culturais Monte Latito e Museu Alberto Sampaio, traduzida em variadas iniciativas 

conjuntas que visam a salvaguarda e valorização deste património cultural de valor 

nacional excecional. Com exceção do Protocolo celebrado em 10 de julho de 2014, ao 

abrigo do qual o Município utiliza diversos espaços do Paço dos Duques de Bragança 

para eventos culturais e institucionais, a colaboração conjunta entre o Município de 

Guimarães e a Direção Regional de Cultura do Norte, traduzida em múltiplas outras 

Iniciativas, designadamente na gestão dos monumentos e jardins do Monte Latito e do 

Museu Alberto Sampaio, tem sido feita sem formalização contratual ou protocolar, 

conforme previsto no n.º 3 do art.º 3.º da Lei 107/2001, de 8 de setembro, Lei de 

Bases da Política e do Regime de Proteção e Valorização do Património Cultural, ainda 

que tal colaboração seja legítima porquanto se circunscreve em parcerias legalmente 

previstas. Nesse sentido, dispõe o artigo 42, da mencionada Lei n.º 107/2001, que a 

contratualização surge como um instrumento privilegiado de prossecução do interesse 

público na área do património cultural português, constituindo, assim, um dos 

princípios basilares da política do património cultural. Por outro lado, a cooperação 

municipal encontra enquadramento legal na alínea e), do n.º 2, do art.º 23.º e na 

alínea t), do n.º 1, do art.º 33.º, ambos do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, que comete ao Município de Guimarães atribuições nos domínios do 

património, cultura e ciência, podendo constituir parcerias que permitam assegurar o 

levantamento, classificação, administração, manutenção, recuperação e divulgação do 

património natural, cultural, paisagístico e urbanístico do município, incluindo a 

construção de monumentos de interesse municipal. Neste contexto, proponho a 

aprovação do Protocolo Quadro cuja minuta se anexa, que tem como objeto 

estabelecer uma cooperação profícua entre ambas as entidades, traduzida em variadas 

iniciativas conjuntas que visam a salvaguarda e valorização deste património cultural 

de valor nacional excecional.” (Anexo 1) 

DELIBERADO 
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12. REGULAMENTOS - RECONHECIMENTO DA DISTINÇÃO “LUGARES COM HISTÓRIA” 

AO ABRIGO DO REGULAMENTO MUNICIPAL DE ATRIBUIÇÃO DA DISTINÇÃO 

“LUGARES COM HISTÓRIA” – Presente a seguinte proposta: “A Lei n.º 42/2017, de 14 

de junho, estabelece o regime de reconhecimento e proteção de estabelecimentos e 

entidades de interesse histórico e cultural ou social local, assim como o 

desenvolvimento de programas orientados para apoiar todos os estabelecimentos e 

entidades que desempenham um papel importante na história da cidade, sendo-lhes 

atribuída uma grande notoriedade e reconhecimento. A Câmara Municipal de 

Guimarães, no âmbito das competências que lhe são atribuídas pela Lei n.º 42/2017, 

através do Programa “Lugares com História”, reconheceu a importância do comércio 

como um dos elementos distintivos e diferenciadores da cidade, nas suas dimensões 

social, económica e ambiental. Neste sentido, assume o compromisso de dinamizar 

ações tendentes a apoiar a preservação de estabelecimentos e entidades de interesse 

histórico e cultural ou social local, reconhecidos como de valor coletivo, 

designadamente a aplicação de um regulamento de benefícios, incentivos e apoios de 

natureza financeira. A distinção é atribuída em função do apuramento cumulativo do 

interesse da atividade e da existência e preservação de elementos patrimoniais 

materiais, culturais e históricos, como previsto no Regulamento Municipal de 

Atribuição da Distinção “Lugares com História”. Assim, em reunião de 27 de janeiro de 

2022, a Câmara Municipal de Guimarães deliberou submeter a consulta pública, nos 

termos e para os efeitos do n.º 2 do art.º 7.º do Regulamento Municipal de Atribuição 

da Distinção “Lugares com História”, pelo período de 20 dias, a decisão de 

reconhecimento da distinção “Lugares com História” de 33 estabelecimentos e 10 

Associações, a qual decorreu até ao dia 16 de março de 2022. No decurso do prazo 

estabelecido para o efeito registaram-se 16 participações, as quais não visam 

diretamente o procedimento de consulta pública para os estabelecimentos e 

associações aqui em causa, mas sim, a identificação de outros estabelecimentos e 

associações que os participantes entendem que deverão ser alvo da distinção “Lugares 

com História”, pelo que a decisão de reconhecimento deverá seguir a sua tramitação, 
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por não existirem participações que coloquem em crise a decisão de reconhecimento 

da distinção “Lugares com História” dos 33 estabelecimentos e 10 Associações. Das 33 

lojas propostas, o estabelecimento Luís A. M. Pinto dos Santos, Lda. cessou a sua 

atividade, sendo, assim, excluída da classificação, mantendo-se, contudo, as restantes: 

Lista de estabelecimentos a decisão de reconhecimento: 1. Almeida & Neves; 2. Café 

Milenário; 3. Casa Carlos - Botões e Corações; 4. Casa Costinhas; 5. Casa das 

Novidades; 6. Casa dos Bombos Alves; 7. Casa Faria; 8. Casa Ferreira da Cunha; 9. Casa 

Júpiter; 10. Casa Luís; 11. Casa Martinho; 12. Confeitaria Ribela; 13. Farmácia 

Monteiro; 14. Farmácia Pereira; 15. Foto Beleza; 16. J. Fernandes Correia, Lda. (Bazar 

Moderno); 17. José Vieira; 18. Marchaves de Joaquim Jorge Pereira da Costa; 19. 

Orpheu; 20. Ourivesaria Central; 21. Ourivesaria Madre de Deus; 22. Padaria Central; 

23. Padaria Nacional de Guimarães; 24. Pastelaria Centenária; 25. Relojoaria S. Gualter; 

26. Restaurante Café Oriental; 27. Restaurante Carreira; 28. Sapataria Júlio Duarte; 29. 

Sapataria Lotário; 30. Tabacaria Marinho; 31. Trinas; 32. Xico da Rabata. Lista de 

associações a decisão de reconhecimento: 1. Cineclube de Guimarães; 2. Círculo de 

Arte e Recreio; 3. Clube de Ténis de Guimarães; 4. Clube Industrial de Pevidém; 5. 

Convívio Associação Cultural e Recreativa; 6. Cruz Vermelha Portuguesa - Delegação de 

Guimarães; 7. Juni – Jovens Unidos num Ideal; 8. Sociedade Martins Sarmento; 9. 

Velhos Nicolinos - Associação dos Antigos Estudantes do Liceu de Guimarães; 10. 

Venerável Ordem Terceira de São Domingos. Face ao exposto, e após cumprido o 

período de consulta pública de 20 dias, sem que haja contributos a considerar, propõe-

se submeter à Câmara Municipal de Guimarães a decisão de reconhecimento a lista 

dos 32 estabelecimentos e 10 associações supra elencadas.” 

DELIBERADO 

 

 

13. REGULAMENTOS – PROJETO DE REGULAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – 

Presente a seguinte proposta: “Como é do conhecimento superior, foi aprovado, em 

devido tempo, o Regulamento Municipal de Educação Organização e Funcionamento 
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dos Serviços e Estruturas de Apoio à Comunidade Educativa, que visava estabelecer as 

normas e princípios aplicáveis à atribuição de apoios no âmbito da ação social escolar, 

refeições e transportes escolares, atividades de apoio à família da educação pré-

escolar e do 1º ciclo. Em resultado da publicação do Decreto-Lei nº 21/2019, de 30 de 

janeiro que concretiza a transferência de competências para as autarquias no domínio 

da educação, torna-se necessário proceder à adequação daquele documento à nova 

realidade. Assim, de modo a providenciar a sua aprovação em reunião de Executivo 

Camarário, e posteriormente em sessão de Assembleia Municipal, junto se remete o 

projeto de Regulamento para apreciação. À consideração superior.” (Anexo 2) 

DELIBERADO 

 

 

14. TRANSPORTES – GTEAM GUIMARÃES FC - CEDÊNCIA DE AUTOCARRO – 

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

disponibilizou, ao GTEAM GUIMARÃES FC, o transporte, em autocarro, da equipa de 

Futsal, no passado dia 25 de abril, a São João de Ver, para participação numa jornada 

do Campeonato Nacional de Juniores. 

DELIBERADO 

 

 

15. TRANSPORTES – CENTRO DE ATIVIDADES RECREATIVAS TAIPENSE - CEDÊNCIA DE 

AUTOCARRO – Presente a seguinte proposta: “O Centro de Atividades Recreativas 

Taipense solicitou a colaboração do Município através da cedência de um autocarro, 

para efetuar o transporte da equipa de Patinagem Artística, no dia 14 de maio, a 

Bragança. Considerando que se trata de uma deslocação no âmbito da participação da 

equipa no Festival em Patinagem Artística a realizar naquela localidade e não havendo 

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

datado de 26 de abril de 2022, foi proposto deferir o pedido. Sendo uma competência 
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da Câmara Municipal de Guimarães, a atribuição deste tipo de apoios, submete-se à 

aprovação do Executivo Camarário o transporte solicitado.” 

DELIBERADO 

 

 

16. EDUCAÇÃO – ANULAÇÃO DE 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 €351,80, respeitantes a dois alunos. 

DELIBERADO 

 

 

17. AÇÃO SOCIAL – CASFIG, EM, UNIPESSOAL, LDA - SUBSÍDIO MUNICIPAL AO 

ARRENDAMENTO – APROVAÇÃO DE 5 CANDIDATURAS - Presente um ofício da 

CASFIG, EM, UNIPESSOAL, LDA., remetendo, para aprovação do Órgão Executivo, uma 

proposta de aprovação de 5 candidaturas ao Subsídio Municipal ao Arrendamento, 

aprovada pelo respetivo Conselho de Gestão em sua reunião ordinária de 26 de abril 

de 2022. (Anexo 3) 

DELIBERADO 
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18. AÇÃO SOCIAL – CASFIG, EM, UNIPESSOAL, LDA – PROPOSTA DE ALOJAMENTO - 

OCUPAÇÃO DE UMA HABITAÇÃO EM ALOJAMENTO CONVENCIONAL E DE UMA VAGA 

EM RESIDÊNCIA PARTILHADA MASCULINA - Presente um ofício da CASFIG, EM, 

UNIPESSOAL, LDA remetendo, para aprovação do executivo camarário, uma proposta 

de ocupação de uma habitação em alojamento convencional e de uma vaga em 

residência partilhada, aprovada pelo respetivo Conselho de Gestão em sua reunião 

ordinária de 26 de abril de 2022. (Anexo 4) 

DELIBERADO 

 

 

19. AÇÃO SOCIAL – CARTÕES PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO GRATUITA AO 

ABRIGO DO PROGRAMA “ABEM: REDE SOLIDÁRIA DO MEDICAMENTO” – Presente a 

seguinte proposta: “Na sequência da aprovação da adesão do Município ao programa 

“Abem: Rede Solidária do Medicamento”, em reunião de câmara decorrida a 22 de 

março de 2018, a Câmara Municipal de Guimarães e a Associação Dignitude 

celebraram no dia 27 de março de 2018 um protocolo que, desde então, tem 

assegurado aos mais carenciados o acesso livre, rápido e eficaz a medicamentos. 

Através deste programa, a Divisão de Ação Social tem identificado, referenciado e 

atribuído um conjunto de cartões que garantem aos munícipes beneficiários a 

cobertura total do valor não comparticipado pelo SNS na aquisição de medicamentos 

sujeitos a receita médica. Este processo afigura-se muito vantajoso para os 

beneficiários pois, para além de não existir um plafond associado, depois de atribuído 

o respetivo cartão deste programa cada pessoa pode, autonomamente, escolher e 

dirigir-se a uma das farmácias aderentes e adquirir a sua medicação, sem necessidade 

de apresentação de orçamentos, e sem tempo de espera. Esta comparticipação na 

totalidade das necessidades de aquisição de medicação apenas é possível porque fica a 

cargo do Fundo Solidário ABEM, competindo ao Município a contribuição com €100,00 

anuais por beneficiário. Compete igualmente ao Município a referenciação dos 

beneficiários e a entrega dos cartões aos munícipes, o que nos permite garantir que 
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este apoio é concedido a quem efetivamente necessita. Desde então, já foram 

entregues 2600 cartões a agregados familiares em situação de vulnerabilidade. 

Efetuada nova avaliação a este processo constata-se que será necessário renovar 

alguns dos cartões previamente atribuídos, sendo igualmente necessário dar resposta 

às candidaturas novas que forem submetidas a esta Câmara Municipal até ao final do 

primeiro semestre de 2022. Assim, submeto para aprovação a atribuição de mais 600 

cartões, o que implica um custo de €60.000,00 (sessenta mil euros) para o Município.” 

DELIBERADO 

 

 

20. AÇÃO SOCIAL – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO NA COMPARTICIPAÇÃO DA DESPESA 

DE UM RAMAL DE ÁGUA – Presente a seguinte informação: “Foi rececionada na 

Divisão de Ação Social uma candidatura para apoio na despesa de um ramal de água. 

Após análise desta candidatura e subsequente estudo efetuado pelos nossos serviços, 

apresentam-se de seguida os dados da caracterização socioeconómica do agregado 

familiar, bem como o valor respetivo da comparticipação a atribuir: ------------------------- 
 

Nº Processo Freguesia Rendimento P/ Capita Subsídio a atribuir 

232259836/22 Selho S. Cristóvão €108,96 €523,06 

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

Municipal para Atribuição de Apoios a Pessoas em Situação de Vulnerabilidade, a 

concessão deste subsídio à requerente, num valor total de €523,06 (quinhentos e vinte 

e três euros e seis cêntimos). Por forma a garantir que o subsídio atribuído é 

efetivamente utilizado na comparticipação do ramal de água em cima identificado, 

deve o pagamento ser efetuado diretamente pela Câmara Municipal ao prestador 

deste serviço, mediante apresentação da respetiva fatura comprovativa.” 

DELIBERADO 
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21. CULTURA – PRÉMIO DE HISTÓRIA ALBERTO SAMPAIO – EDIÇÃO DE 2021 – 

ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO – Presente a seguinte proposta: “Em 12 de novembro de 

2015, a Câmara deliberou aprovar um novo protocolo para instituição do Prémio de 

História Alberto Sampaio e submeter à aprovação da Assembleia Municipal o novo 

regulamento do referido prémio, o que veio a suceder em sessão realizada em 18 de 

dezembro de 2015. Nos termos de tal protocolo, as entidades instituidoras do prémio 

passaram a ser os Municípios de Braga, Guimarães e Vila Nova de Famalicão, assim 

como a Sociedade Martins Sarmento, tendo sido atribuída a sua direção científica à 

Academia das Ciências de Lisboa, entidade que, por outro lado, assumiria a gestão 

financeira do projeto, recebendo as comparticipações dos municípios e liquidando as 

despesas e prémios resultantes da aplicação do Regulamento. Sucede que, decorrida a 

primeira edição do renovado Prémio de História Alberto Sampaio, a Academia das 

Ciências de Lisboa informou as entidades instituidoras do prémio da sua 

indisponibilidade para continuar, conforme previa a cláusula terceira do protocolo de 

cooperação, como entidade gestora dos fundos do Prémio de História Alberto 

Sampaio, alegando razões do foro interno e de gestão de ativos financeiros, mantendo, 

contudo, disponibilidade para continuar a assegurar a tutela científica, conforme 

consta da cláusula quarta. Nesta sequência, foram efetuados contactos entre as 

entidades instituidoras e resultou consensual entre os Municípios a proposta para que 

passasse a Sociedade Martins Sarmento a assumir a responsabilidade pela gestão dos 

fundos financeiros referentes à organização e atribuição do Prémio de História Alberto 

Sampaio, tendo a mesma Sociedade manifestado disponibilidade para aceitar esta 

incumbência. Nesta conformidade, a Câmara Municipal aceitou esta alteração por 

deliberação de 27 de abril de 2017. Assim, nos termos desta deliberação, proponho 

que a Câmara delibere atribuir à Sociedade Martins Sarmento um subsídio de 

€4.000,00, destinado a satisfazer os encargos decorrentes das despesas de 

organização, pagamento dos encargos com os membros do Júri e prémios relativos à 

edição de 2021 do Prémio de História Alberto Sampaio, tal como resulta das 
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obrigações assumidas pelo Município no protocolo que instituiu o prémio Alberto 

Sampaio.” 

DELIBERADO 

 

 

22. CULTURA – SOCIEDADE MUSICAL DE GUIMARÃES - PARTICIPAÇÃO NA VII 

MOSTRA MUSICAL DO EIXO ATLÂNTICO - ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO – Presente a 

seguinte proposta: “O Eixo Atlântico celebrará em Ferrol, de 13 a 15 de maio próximo, 

a VII Mostra Musical, no Auditório e no Conservatório de Música Xan Viaño, 

prosseguindo o objetivo de reconhecer, promover, premiar e difundir a prática da 

Música, apoiando os músicos intérpretes que pelo seu valor e interesse possam 

contribuir para a difusão do gosto pela Música da Galiza e do Norte de Portugal, 

favorecendo a inovação, a qualidade, a interação e a renovação no panorama musical 

do Eixo Atlântico. A Sociedade Musical de Guimarães – Conservatório de Guimarães 

propõe-se participar nesta edição, solicitando para tal o apoio financeiro doi Município 

para fazer face às necessidades de transporte e estadia dos músicos a deslocar, 

estimando em €2.000,00 o seu custo total. Considerando o interesse de que se reveste 

a divulgação e promoção dos músicos Vimaranenses no contexto do Eixo Atlântico, 

proponho, nos termos da alínea o) 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, à Sociedade Musical de 

Guimarães, de um subsídio de €2.000,00, destinado a suportar os custos de deslocação 

e estadia de músicos do seu Conservatório para participação na VII Mostra Musical do 

Eixo Atlântico, a realizar em Ferrol de 13 a 15 de maio de 2022.” 

DELIBERADO 

 

 

23. CULTURA – CONFRARIA DO SANTÍSSIMO SACRAMENTO DA OLIVEIRA - RESTAURO 

DE PÁLIO DOS SÉCULOS XVIII/XIX - ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO – Presente a seguinte 

proposta: “A Confraria Santíssimo Sacramento da Oliveira tem no seu espólio um pálio 
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datado dos séculos XVIII a XIX com um valor histórico que justifica a sua preservação e 

musealização, razão pela qual a referida entidade pretende executar uma réplica, 

entregando o original à guarda do Museu de Alberto Sampaio. Considerando o 

interesse público de que se reveste a preservação de um bem com relevante interesse 

histórico e a sua substituição, para uso corrente, de uma réplica que permita a entrega 

do original ao Museu de Alberto Sampaio, proponho, nos termos das alíneas o) e t) 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, à Confraria Santíssimo Sacramento da Oliveira, de um subsídio 

de €1.989,00, destinado a suportar os custos de execução de uma réplica do pálio 

datado dos séculos XVIII a XIX existente no seu espólio.” 

DELIBERADO 

 

 

24. DESPORTO – REALIZAÇÃO EM GUIMARÃES DO CAMPEONATO REGIONAL NORTE 

DE KEMPO – Presente a seguinte proposta: “O Campeonato Regional Norte de Kempo, 

organizado pela AKN - Associação de Kempo o Norte - sob a tutela da FPLK - Federação 

Portuguesa de Lohantao Kempo (Instituição de Utilidade Pública Desportiva), é uma 

competição desportiva que visa o apuramento das equipas para o Campeonato 

Nacional. Habitualmente, esta competição conta com cerca de 500 atletas, estimando-

se, contudo, este ano, que não ultrapasse os 400 atletas, ainda devido aos efeitos da 

pandemia. A AKN veio propor que este ano tal competição seja realizada em 

Guimarães, nos dias 21 e 22 de maio, para o que seria necessário disponibilizar um 

pavilhão desportivo e apoio logístico como som, cadeiras e mesas. Esta modalidade de 

artes marciais é praticada em diversos clubes desportivos vimaranenses, com grande 

participação de atletas em todos os escalões etários. O custo deste evento ascende a 

€5.650,00 - onde estão incluídas as despesas com transporte das áreas de competição, 

material logístico, prémios, almoço do STAFF, Emergência médica (Cruz Vermelha - 2 

socorristas e 1 viatura tipo B), transporte e montagem de 6 tatamis de competição, 

equipa de arbitragem, organização e Internet (streaming) – assumindo a Federação 
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Portuguesa de Lohantao Kempo os custos relacionados com a equipa de arbitragem e 

os elementos da organização. Considerando-se, assim, de manifesto interesse público 

a realização deste evento em Guimarães, proponho a atribuição de um subsídio de 

€2.150,00 à Associação de Kempo do Norte, tendo em vista comparticipar nos custos 

da organização do Campeonato.” 

DELIBERADO 

 

 

25. APROVAÇÃO DA ATA EM MINUTA 

DELIBERADO 

 

 

 

A REUNIÃO TERMINOU ÀS ________ HORAS 

 

ASSINATURAS: 

 

PRESIDENTE: 

______________________________ 

 

 

SECRETÁRIA: 

_______________________________ 

 

 

 

 


