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EUNIÃO ORDINÁRIA DE 18 DE JUNHO DE 2020 

 

 

INICIADA A REUNIÃO ÀS ________ HORAS 

 

PRESENÇAS: 

 

 

 

 

 

 

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

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

1. Do ofício da Assembleia Municipal de Guimarães, n.º 10, datado de 18 de maio de 

2020, que comunica: 1. Aprovação das seguintes propostas: 1.1 - por unanimidade: a) 

- Medidas excecionais e temporárias às famílias, às empresas e ao emprego como 

resposta à situação epidemiológica provocada pelo coronavírus - COVID-19 - suspensão 

do pagamento de taxas e outras receitas municipais; b) - Subsídio Municipal ao 

Arrendamento – Adenda ao Contrato-Programa celebrado com a CASFIG – Reforço de 

Verba; c) - Protocolos de Descentralização Cultural 2020; d) - Protocolo de colaboração 

com a Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género – Equipa para a Igualdade na 

Vida Local; e) - Freguesia de Ponte – Oferta de três bandeiras; f) - Junta de Freguesia de 

Moreira de Cónegos – Cedência de autocarro; g) - Freguesia da Costa - apoio à edição 

de livro; h) - Freguesia de Mesão Frio – Delegação de Competências e Subsídio – Ano 

de 2019; i) - Freguesia de Guardizela – Subsídio – Primeira Revisão - Ano de 2018; j) - 

25 Anos de elevação a Vila - atribuição de subsídios - Lordelo, Moreira de Cónegos, 

Selho S. Jorge (Pevidém), Ponte, São Torcato e Serzedelo; k) - Alteração de trânsito – 

Freguesia de Lordelo – Rua Padre Joaquim Sousa Lobo. 1.2 - por maioria: a) - Relatório 

e Contas 2019; b) - Primeira Alteração Orçamental Modificativa; c) - União das 

Freguesias de Conde e Gandarela - Certidão de Interesse Público para efeitos de 

instrução na Reserva Agrícola Nacional; d) - Concurso Público n.º 3-2020 - Transporte 
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escolar de alunos do 1º CEB - Repartição de Encargos; e) - Contratação de serviços de 

transporte escolar em carreira pública - Ano letivo 2020/2021 (contratação excluída 

nos termos do nº 1, art.º 5º do CCP); f) - Aprovação das peças do procedimento e 

abertura do concurso público para a concessão de Serviço Público de Transporte 

Rodoviário de Passageiros no Município de Guimarães - Aprovação da Repartição de 

Encargos pela Assembleia Municipal; g) - AMAVE - Associação de Municípios do Vale 

do Ave - Proposta de Extinção, por Dissolução. 2 – Tomada de conhecimento dos 

seguintes assuntos: a) - Implementação de zona de acesso automóvel condicionado no 

eixo viário constituído pela Alameda de São Dâmaso (norte), Largo do Toural 

(nascente), e Rua de Santo António, ao fim-de-semana, com caráter experimental; b) - 

Suspensão da implementação de zona de acesso automóvel condicionado no eixo 

viário constituído pela Alameda de São Dâmaso (norte), Largo do Toural (nascente), e 

Rua de Santo António, ao fim-de-semana. 3 – Apreciação dos seguintes assuntos: a) - 

Certificação Legal das Contas – Relato sobre a Auditoria das Demonstrações 

Financeiras; b) - Relatório e Parecer do Auditor Externo sobre as Contas do Exercício de 

2019; c) - Certificação Legal das Contas – Relato sobre a Auditoria das Demonstrações 

Financeiras; d) - Relatório e parecer do Auditor Externo sobre as Contas do Exercício de 

2019; e) - Relatório da atividade da Câmara Municipal de Guimarães; f) - Relatório de 

Avaliação do Cumprimento do Estatuto do Direito de Oposição ano de 2019. ------------- 

2. Do seguinte despacho do Presidente da Câmara, datado de 29 de maio de 2020: 

“ESTADO DE CALAMIDADE - ALTERAÇÃO DAS MEDIDAS DE EXECUÇÃO DA 

DECLARAÇÃO DO ESTADO DE EMERGÊNCIA – RETOMA DO FUNCIONAMENTO DO 

POSTO DO TURISMO DA PRAÇA DE S. TIAGO - Na sequência dos meus despachos dos 

passados dia 7 e 19 de maio, através dos quais foram tomadas medidas com as quais o 

Município de Guimarães procurou corresponder à necessidade de retoma da prestação 

de serviços públicos em condições que não prejudicassem a contenção da pandemia, e 

tendo ainda em atenção a necessidade de continuar a assegurar o gradual regresso ao 

funcionamento dos serviços municipais, garantindo, simultaneamente, a adoção das 

medidas de prevenção e de proteção de todos, de forma a salvaguardar a prestação de 

trabalho e a utilização dos espaços públicos e equipamentos municipais em condições 

de segurança e de saúde a todos os que os frequentam, determino, com efeitos a 

partir de 1 de junho próximo, a reabertura do Posto de Informação Turística da Praça 
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de S. Tiago/Loja Interativa de Turismo, no seu habitual horário de Verão: segunda a 

sexta-feira, das 9h30 às 19h00; sábados, das 10h00 às 19h00; domingos e feriados, das 

10h00 às 17h00. A partir daquela data, este equipamento já disporá do selo 

“Clean&Safe” emitido pelo Turismo de Portugal. Em função das determinações que o 

Governo vier a aprovar nas próximas semanas, será retomado o funcionamento dos 

equipamentos municipais ainda encerrados por decisão municipal decorrente da 

presente situação de calamidade.” -------------------------------------------------------------------- 

3. Do seguinte despacho do Presidente da Câmara, datado de 1 de junho de 2020: 

“ESTADO DE CALAMIDADE - ALTERAÇÃO DAS MEDIDAS DE EXECUÇÃO DA 

DECLARAÇÃO DO ESTADO DE EMERGÊNCIA - REABERTURA DE EQUIPAMENTOS 

MUNICIPAIS - Foi publicada, no passado dia 29 de maio, a Resolução do Conselho de 

Ministros n.º 40-A/2020, diploma que prorroga a declaração da situação de 

calamidade no território nacional até ao próximo dia 14 de junho. Em consequência do 

determinado naquela Resolução, e no cumprimento das três fases de desconfinamento 

que foram estabelecidas na Resolução do Conselho de Ministros n.º 33-C/2020, de 30 

de abril, iniciadas, respetivamente, em 30 de abril, 18 de maio e final do mês de maio 

de 2020, e porque se mantém a necessidade, por razões de saúde pública, de se 

observarem regras de ocupação, permanência e distanciamento físico, bem como 

regras de higiene, o Governo opta, nesta Resolução n.º 40-A/2020, por um elenco 

menos alargado de restrições e encerramentos do que aquele que se encontrava 

vigente, sem prejuízo da gradualidade do levantamento das restrições e da 

necessidade de se manter o escrupuloso cumprimento, pela população portuguesa, 

das medidas de distanciamento físico indispensáveis à contenção da infeção. Em 

cumprimento do determinado naquela Resolução de Conselho de Ministros, e desde 

que sejam respeitadas as orientações da Direção-Geral da Saúde, determino, com 

efeitos a partir do dia de hoje, a reabertura dos seguintes equipamentos municipais: - 

Academia de Ginástica; - Complexo de Piscinas de Guimarães; - Piscinas de Moreira de 

Cónegos e Brito; - Pavilhão Multiusos, apenas para espetáculos de natureza cultural e 

artística; - Centro Cultural Vila Flor.” ------------------------------------------------------------------ 

4. Do seguinte despacho do Presidente da Câmara, datado de 12 de junho de 2020: 

“ESTADO DE CALAMIDADE - ALTERAÇÃO DAS MEDIDAS DE EXECUÇÃO DA 

DECLARAÇÃO DO ESTADO DE EMERGÊNCIA. RETOMA DO FUNCIONAMENTO DO 
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CURTIR CIÊNCIA - CENTRO DE CIÊNCIA VIVA - Na sequência dos meus despacho dos 

passados dia 7, 19 e 29 de maio e 1 de junho, através dos quais foram tomadas 

medidas com as quais o Município de Guimarães procurou corresponder à necessidade 

de retoma da prestação de serviços públicos em condições que não prejudicassem a 

contenção da pandemia, e tendo em atenção a necessidade de continuar a assegurar o 

gradual regresso ao funcionamento dos serviços municipais, garantindo, 

simultaneamente, a adoção das medidas de prevenção e de proteção de todos, de 

forma a salvaguardar a prestação de trabalho e a utilização dos espaços públicos e 

equipamentos municipais em condições de segurança e de saúde a todos os que os 

frequentam, determino, com efeitos a partir de 15 de junho próximo, a reabertura do 

Curtir Ciência - Centro de Ciência Viva de Guimarães, no seu habitual horário. Em 

função das determinações que o Governo vier a aprovar nas próximas semanas, será 

retomado o funcionamento dos equipamentos municipais ainda encerrados por 

decisão municipal decorrente da presente situação de calamidade.” ------------------------- 

5. Da listagem dos compromissos plurianuais assumidos ao abrigo da autorização 

prévia genérica concedida, nos termos do disposto no n.º 4 do artigo 25.º do 

Regulamento de Execução Orçamental da Câmara Municipal de Guimarães –ano 2020. 

(Anexo 1) ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6. Da Certificação Legal das Contas - Relato sobre a Auditoria das Demonstrações 

Financeiras Consolidadas e Relato sobre outros Requisitos Legais e Regulamentares 

(Anexo 2) -----------------------------------------------------------------------------------------------------

7. Da seguinte informação dos serviços do Departamento de Obras Municipais: 

“Informação para Início de Procedimento - "Desvio de águas pluviais da praça de 

Igualada para a bacia no Parque da Cidade – Costa" – 1. Atenta a necessidade de 

executar a obra de: Desvio de águas pluviais da Praça de Igualada para a Bacia no 

Parque da Cidade – Costa, submete-se à consideração superior a presente proposta de 

decisão de contratar, fundamentada em informação da divisão de projetos datada de 

27 de fevereiro de2020 com despacho do Sr. Presidente da Câmara de 5 de março de 

2020. 2. Para efeitos de prévia cabimentação da despesa inerente ao contrato a 

celebrar, estima-se que o respetivo preço contratual não deverá exceder €586.378,15 

+ IVA, a satisfazer pela dotação 3.3.1.1.01 do Plano Plurianual de Investimentos. 3. 

Para cumprimento do nº7 do artigo 17º e nº3 do artigo 47º do CCP, fundamenta-se a 
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fixação do valor estimado do contrato pela informação do projetista em janeiro de 

2020. 4. Nos termos da regra geral de escolha do procedimento (prevista no artigo 18.º 

do CCP e do valor máximo do benefício económico que pode ser obtido pelo 

adjudicatário com a execução do contrato a celebrar, propõe-se a adoção de um 

concurso público, ao abrigo da alínea b) do artigo 19º do CCP. 5. De acordo com o n.º 1 

do artigo 290.º-A do CCP, é designado o técnico Luís Filipe Vieira Teixeira como gestor 

do contrato para o presente procedimento. 6. Face ao disposto do n.º 2 do artigo 46.º-

A do CCP e atendendo que os vários projetos das especialidades que constituem a 

empreitada se encontram numa relação de grande dependência, necessitando de 

coordenação permanente na sua execução; Considerando que a separação dos 

projetos das especialidades poderá causar graves inconvenientes para a entidade 

adjudicante, bem como tornar excessivamente difícil alocar as responsabilidades 

individuais por incumprimento contratual e responsabilidades no âmbito de garantias 

de obra; Considerando que, os trabalhos terão que decorrer simultaneamente em todo 

espaço de intervenção, devido à interligação das várias infraestruturas; que o espaço 

disponível seria impraticável tanto para vários empreiteiros adjudicatários executarem 

os respetivos trabalhos, como para a montagem de estaleiros individuais para cada 

adjudicatário; Considerando que a existência de vários empreiteiros no espaço iria 

tornar o trânsito local e residencial, assim como o trânsito de passagem impraticável; 

Ante o exposto, e considerando o processo construtivo da obra objeto do presente 

procedimento, verifica-se que a possibilidade de faseamento dos trabalhos definidos 

no projeto de execução, por entre várias equipas de empreiteiros, comprometeria 

seriamente a execução do contrato, bem como a tornaria tecnicamente impraticável. 

Deste modo as prestações que abrangem o objeto do contrato são técnica e 

funcionalmente incindíveis pelo que de acordo com a alínea a) do n.º 2 do artigo 46.º-A 

do CCP não deverá ser efetuada a contratação por lotes. 7. Na presente empreitada, a 

realização de trabalhos de várias especialidades, cada um com os seus métodos e 

especificidades, implica que só com uma análise conjunta do preço e da valia técnica é 

que se poderá aferir da real vantagem económica de uma proposta. Entendeu-se, por 

isso, que o critério de adjudicação da melhor relação qualidade/preço, de acordo com 

o estipulado na alínea a) do n1 do artigo 74º do CCP, é o que melhor defende os 

interesses da entidade adjudicante para este contrato. Desta forma, dentro da valia 
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técnica, os fatores de avaliação que melhor se coadunam com o objeto do presente 

concurso são: a Memória Descritiva do modo de execução da obra, o Plano de 

Trabalhos apresentado, o Sistema de Controlo de qualidade, Sistema de Gestão de 

Segurança e Sistema de Acompanhamento Ambiental. Só uma avaliação destes 

fatores, conjuntamente com o preço, é que se poderá encontrar a melhor proposta no 

cumprimento das normas e princípios que norteiam a contratação pública. 8. Propõe-

se ainda a aprovação das peças do procedimento em anexo, das quais se destaca no 

Programa de Procedimento: Fixação do preço base em €586.378,15 + IVA; Fixação de 

um prazo de vigência do contrato a celebrar de 240 dias; Opção pelo critério de 

adjudicação da proposta economicamente mais vantajosa; 8. Para a condução do 

procedimento propõe-se a designação do seguinte júri: Efetivos - Presidente: José 

Miguel Silva Fernandes - Chefe de gabinete de eficiência energética em regime de 

substituição; b) Vogal: Ana Filipa Delca Santos - Técnica da divisão de empreitadas; c) 

Vogal – Elsa Maria Ferreira Cordeiro de Almeida - Chefe da divisão jurídica; Suplentes - 

a) Vogal: Ana Margarida Tavares Pereira – Técnica da divisão de empreitadas; b) Vogal: 

Gilberto Fortunato Costa Fernandes - Técnico Superior da divisão de empreitadas.” -----

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

8. Da seguinte informação dos serviços da Divisão de Mobilidade e Transportes: 

“Protocolo entre Município e a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária para 

partilha de informação sobre sinistralidade rodoviária em posse da ANSR e de dados 

que caracterizam a rede rodoviária no concelho de Guimarães - Considerando que a 

Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR), tem por missão o planeamento 

e coordenação a nível nacional de apoio à política do Governo em matéria de 

segurança rodoviária. Considerando que, no âmbito das suas atribuições, a ANSR 

procede ao estudo e análise das causas e fatores intervenientes nos acidentes 

rodoviários, em articulação com entidades fiscalizadoras, e propõe a adoção de 

medidas que visam o ordenamento e disciplina do trânsito e, bem assim, medidas 

corretivas a apresentar às entidades responsáveis pela gestão das infraestruturas 

rodoviárias. Considerando as competências do Município de Guimarães para a 

sinalização das vias públicas e ordenamento do trânsito com vista, entre outras, à 

promoção da segurança rodoviária e à eliminação de fenómenos promotores de 

sinistralidade. Considerando, ainda, que a informação de sinistralidade rodoviária na 
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posse da ANSR pode assumir-se como fundamental para a análise a efetuar no que diz 

respeito à eliminação de fatores promotores de sinistralidade e que a informação 

detida pelo MUNICÍPIO, relativa aos aspetos infraestruturais, pode assumir relevância 

para estudo e análise das causas e fatores intervenientes nos acidentes de rodoviários, 

in casu, dentro das vias sob gestão municipal. Considerando que a articulação e a 

cooperação entre os dois organismos, num contexto de eficiência na utilização de 

informação que cada um possui, de recursos técnicos e humanos especialistas em 

áreas fundamentais, constituirão um contributo relevante na disponibilização das 

condições necessárias à concretização das atribuições de cada um no que respeita à 

segurança rodoviária. Foi celebrado entre o Município de Guimarães e a Autoridade 

Nacional de Segurança Rodoviária o protocolo anexo, garantindo designadamente o 

acesso a informação sobre os acidentes registados no concelho, informação que 

permitirá, designadamente, a elaboração de um Plano Municipal de Segurança 

Rodoviária, para habilitar o Conselho Municipal de Segurança, e fundamentar planos 

de ação para a mitigação de locais de acumulação de acidentes. Este Protocolo foi 

aprovado e outorgado pelo senhor Presidente da Câmara no suso da competência 

prevista na al. r). do art.º 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 

considerando que se trata de uma colaboração no apoio a programas e projetos de 

interesse municipal, em parceria com uma entidade da administração central. Esta 

competência, que nos termos da referida lei é da câmara municipal, encontra-se no 

presente mandato, delegada no Senhor Presidente da Câmara, conforme deliberação 

do executivo de 19 de outubro de 2017. Tratando-se de um ato praticado no âmbito e 

uma competência delegada, da presente informação poderá ser dado conhecimento 

na próxima reunião de câmara.” (Anexo 3) ---------------------------------------------------------- 

 

 

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

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

MUNICIPAL, REALIZADA EM 1 DE JUNHO DE 2020. 

DELIBERADO 
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10. CÂMARA – 24 DE JUNHO DIA UM DE PORTUGAL - ATRIBUIÇÃO DE MEDALHAS 

HONORÍFICAS – Presente a seguinte proposta: “Nos termos do Regulamento de 

Atribuição de Medalhas Honoríficas Municipais aprovado em 2014 pelos Órgãos do 

Município, designadamente do seu Artigo 5º, proponho, no âmbito das 

Comemorações do 24 de Junho Dia Um de Portugal do corrente ano, a atribuição de 

condecorações a representantes de cidadãos e profissionais cujos contributos se 

revelaram decisivos para o combate ao surto pandémico provocado pelo novo 

coronavírus SARS-CoV-2. No momento em que o surto epidémico atingiu Portugal e a 

comunidade Vimaranense se uniu no esforço de conter a propagação viral através do 

confinamento domiciliário, logo se percebeu que o funcionamento de serviços 

essenciais, que o acesso a bens de primeira necessidade e que a prestação de cuidados 

médicos ficaria dependente de profissionais que não cederam ao medo do 

desconhecido e, corajosamente, assumiram a frente deste combate coletivo e 

puseram todo o seu empenho na continuidade do funcionamento de escolas, serviços 

urbanos, segurança, proteção civil, supermercados e farmácias, logística e transportes, 

serviços sociais, centros de saúde e hospitais. Além destes profissionais que ficaram na 

linha da frente, os Vimaranenses puderam também contar com a generosidade e 

entrega de um número significativo de beneméritos e voluntários que deram do seu 

tempo, dos seus recursos e do seu saber para ajudar a mitigar a dor de todos quantos 

sofriam com esta pandemia. Agora que o surto se pode considerar controlado e que 

todos ensaiamos um lento regresso à normalidade possível, é o momento de 

prestarmos tributo a esses profissionais e voluntários, a cujo esforço e dedicação 

ficamos a dever a tranquilidade do passado recente, a viabilidade do presente e a 

certeza de que, na eventualidade de um novo surto, a rede cerzida pela sua força e 

perseverança continuará a sustentar o nosso futuro. Assim, proponho a atribuição de 

Medalhas de Mérito Municipal Humanitário aos seguintes grupos sociais e 

profissionais, pelo seu inestimável contributo no combate é epidemia de COVID-19, 

em Guimarães: - Profissionais de Saúde; - Beneméritos e Voluntários; - Profissionais 

dos serviços essenciais. Serão fiéis depositários destas medalhas honoríficas, no caso 

da que é atribuída aos Profissionais de Saúde, o Hospital Nossa Senhora da Oliveira e, 

nos restantes, o Arquivo Municipal Alfredo Pimenta.” 

DELIBERADO 
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11. FREGESIAS – FREGUESIA DE SÃO TORCATO – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO – OBRAS 

DE AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO – Presente a seguinte proposta: “A Freguesia de São 

Torcato solicitou o apoio desta Câmara Municipal para a execução das Obras de 

ampliação do cemitério. Para o efeito, a Junta de Freguesia apresentou orçamento no 

valor de €63.045,93, acrescido de IVA à taxa legal em vigor. Nesta sequência, o 

Departamento de Obras Municipais procedeu à análise e validação do orçamento 

apresentado, verificando-se que os preços unitários apresentados para cada artigo, são 

os que se praticam normalmente no mercado. Assim, tendo em conta o interesse 

público inerente, submete-se à aprovação da Câmara Municipal e, posteriormente, da 

Assembleia Municipal, o apoio à Freguesia de São Torcato, mediante a atribuição de 

um subsídio no valor de €66.828,68 (sessenta e seis mil oitocentos e vinte e oito 

euros e sessenta e oito cêntimos), ao abrigo do disposto na alínea ccc) do nº1 do 

artigo 33º e da alínea j) do nº 1 do artigo 25º da Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro. A 

ser aprovado, a verba em apreço será paga mediante a realização de autos de medição 

por parte do Departamento de Obras Municipais, nos termos e condições constantes 

da minuta do Contrato de Atribuição de Subsídio a realizar.” 

DELIBERADO 

 

 

12. FREGUESIAS – FREGUESIA DE S. TORCATO – SUBSÍDIO E DELEGAÇÃO DE 

COMPETÊNCIAS – ANO DE 2019 – DELIBERAÇÃO DE 10 DE FEVEREIRO DE 2020 – 

Presente a seguinte proposta: “A Assembleia Municipal de Guimarães, em sessão 

realizada em 21 de fevereiro de 2020, sancionou a deliberação da Câmara Municipal 

de Guimarães, datada de 10 de fevereiro de 2020, que aprovou uma revisão do 

Contrato de Atribuição de Subsídio, celebrado em 14 de maio de 2019, com a 

Freguesia de S. Torcato, para execução da obra de “Requalificação da rua de Sobredo, 

rua de Mogege e rua de Real”, com uma verba no valor de €34.402,08. No entanto, 

verificou-se que a rua de Mogege e a rua de Real são municipais, pelo que o apoio não 

configura um subsídio, mas uma delegação de competências. Assim, submete-se à 

consideração do executivo camarário e do órgão deliberativo a revogação das 

deliberações acima identificadas, bem como a aprovação de: - uma primeira revisão do 

Contrato de Atribuição de Subsídio, celebrado em 14 de maio de 2019, nos termos da 
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cláusula 10ª daquele Contrato, alterando-se a cláusula 1ª, nomeadamente “O presente 

contrato tem por objeto a atribuição de um apoio à Freguesia destinado à execução da 

obra de “Requalificação da rua de Sobredo”; a cláusula 2ª, nomeadamente: “….uma 

verba até ao limite do valor de €16.958,91”; e ainda a cláusula 6ª, nomeadamente: “O 

presente contrato tem início na data da sua assinatura e termina em 31 de dezembro 

de 2020”; - a aprovação da celebração de um Contrato de Delegação de Competências 

para a execução da obra de requalificação da rua de Mogege e da rua de Real, até ao 

final do ano de 2020, com uma verba no valor de €17.443,17.” 

DELIBERADO 

 

 

13. FREGUESIAS – FREGUESIA DE RONFE – DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS – ANO DE 

2016 – DELIBERAÇÃO DE 12 DE SETEMBRO DE 2019 – Presente a seguinte proposta: “A 

Assembleia Municipal de Guimarães, em sessão realizada em 27 de setembro de 2019, 

sancionou a deliberação da Câmara Municipal de Guimarães datada de 12 de setembro 

de 2019, que aprovou a primeira revisão do Contrato Interadministrativo de Delegação 

de Competências celebrado com a Freguesia de Ronfe, para execução das obras de 

pavimentação da rua 1º de Maio, rua Chefe Martins, rua da Cruz, rua Dom Afonso 

Henriques, rua de Mesão Frio e rua Dra. Ália Pimentel. No entanto, verificou-se que a 

data de celebração do Contrato de Delegação de Competências acima identificado, 

constante daquelas deliberações não está correta, isto é, o contrato foi celebrado no 

dia 14 de junho de 2017 e não no dia 30 de junho de 2016. Assim, submete-se à 

consideração do executivo camarário e do órgão deliberativo: - a aprovação da 

retificação das deliberações acima identificadas, nomeadamente: onde se lê “….a 

aprovação da primeira revisão do Contrato Interadministrativo de Delegação de 

Competências, celebrado em 30 de junho de 2016…”, deve ler-se “…a aprovação da 

primeira revisão do Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências, 

celebrado em 14 de junho de 2017…”; - a alteração da cláusula 7ª, nomeadamente: “O 

presente contrato tem início na data da sua assinatura e termina em 31 de dezembro 

de 2020”, bem como a transferência da verba remanescente no valor de €7.202,27 

para o ano de 2020.” 

DELIBERADO 
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14. FREGUESIAS – FREGUESIA DE RONFE – DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS – ANO DE 

2019 – Presente a seguinte proposta: “A Assembleia Municipal de Guimarães, em 

sessão realizada em 3 de maio de 2019, sancionou a deliberação da Câmara Municipal 

de Guimarães datada de 11 de abril de 2019, que aprovou a celebração de um 

Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências com a Freguesia de 

Ronfe, para execução da obra de “construção de casa de banho no Parque de Lazer da 

Lourinha”, com uma verba no valor de €28.813,35. A Presidente da Junta da Freguesia 

informou não ter sido possível executar a obra acima identificada durante o ano de 

2019, pretendendo concluí-la até ao final do ano de 2020. Assim, submete-se à 

consideração do executivo camarário, para posterior aprovação pelo órgão 

deliberativo, a aprovação da celebração de um Contrato de Delegação de 

Competências, com uma verba no valor de €28.813,35, para a construção de casa de 

banho no Parque de Lazer da Lourinha, até ao final do ano de 2020, ao abrigo do 

disposto na alínea k) do nº 1 do artigo 25.º e da alínea m) do nº 1 do artigo 33º da Lei 

nº 75/2013, de 12 de Setembro. A referida verba será paga mediante a elaborar pelo 

Departamento de Obras Municipais. 

DELIBERADO 

 

15. FREGUESIAS – FREGUESIA DE RONFE – OBRAS NO CEMITÉRIO - ANO DE 2019 – 

Presente a seguinte proposta: “A Assembleia Municipal de Guimarães, em sessão 

realizada em 19 de junho de 2019, sancionou a deliberação da Câmara Municipal de 

Guimarães datada de 30 de maio de 2019, que aprovou a celebração de um Contrato 

de Atribuição de Subsídio com a Freguesia de Ronfe, para apoio na execução de obras 

no Cemitério, com uma verba no valor de €72.819,99. A Presidente da Junta da 

Freguesia informou não ter sido possível concluir as obras acima identificadas durante 

o ano de 2019, pretendendo concluí-las até ao final do ano de 2020. Assim, submete-

se à consideração do executivo camarário e do órgão deliberativo a aprovação da 

primeira revisão do Contrato de Atribuição de Subsídio, celebrado em 14 de outubro 

de 2019, nos termos da cláusula 10ª daquele Contrato, alterando-se a cláusula 6ª, 

nomeadamente: “O presente contrato tem início na data da sua assinatura e termina 

em 31 de dezembro de 2020”.” 

DELIBERADO 
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16. FREGUESIAS – FREGUESIA DE RONFE – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO – CONSTRUÇÃO 

BALNEÁRIOS NO ESPAÇO ARTE E CULTURA – Presente a seguinte proposta: “A 

Freguesia de Ronfe solicitou o apoio desta Câmara Municipal para a execução de 

Obras de construção de Balneários no Espaço Arte e Cultura (antiga escola de 

Gemunde) para apoio ao desporto feminino. Para o efeito, a Junta de Freguesia 

apresentou orçamento no valor de €106.217,75, acrescido de IVA à taxa legal em vigor. 

Nesta sequência, o Departamento de Obras Municipais procedeu à análise do 

orçamento apresentado, verificando-se que os valores apresentados, validando o valor 

de €101.969,04, acrescido do IVA. Assim, tendo em conta o interesse público inerente, 

submete-se à aprovação da Câmara Municipal e, posteriormente, da Assembleia 

Municipal, o apoio à Freguesia de Ronfe, mediante a atribuição de um subsídio no 

valor de €101.969,04, acrescido da taxa do IVA no valor de €6.118,14, perfazendo o 

total de €108.087,18 (cento e oito mil oitenta e sete euros e dezoito cêntimos), ao 

abrigo do disposto na alínea ccc) do nº1 do artigo 33º e da alínea j) do nº 1 do artigo 

25º da Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro. A ser aprovado, a verba em apreço será 

paga mediante a realização de autos de medição por parte do Departamento de Obras 

Municipais, nos termos e condições constantes da minuta do Contrato de Atribuição de 

Subsídio a realizar.” 

DELIBERADO 

 

 

17. FREGUESIAS – FREGUESIA DE RONFE – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO – REDE DE 

ÁGUAS PLUVIAIS DA RUA AGRAS DE POLÉ À RUA VENDA NOVA – Presente a seguinte 

proposta: “A Freguesia de Ronfe solicitou o apoio desta Câmara Municipal para a 

execução de obras de construção da rede de águas pluviais da Rua Agras de Polé à 

Rua da Venda Nova. Para o efeito, a Junta de Freguesia apresentou orçamento no 

valor de €18.368,67,75, acrescido de IVA à taxa legal em vigor. Nesta sequência, o 

Departamento de Obras Municipais procedeu à análise do orçamento apresentado, 

validando o mesmo. Assim, tendo em conta o interesse público inerente, submete-se à 

aprovação da Câmara Municipal e, posteriormente, da Assembleia Municipal, o apoio 

à Freguesia de Ronfe, mediante a atribuição de um subsídio no valor de €19.470,79 

(dezanove mil quatrocentos e setenta euros e setenta e nove cêntimos), ao abrigo do 
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disposto na alínea ccc) do nº1 do artigo 33º e da alínea j) do nº 1 do artigo 25º da Lei nº 

75/2013, de 12 de Setembro. A ser aprovado, a verba em apreço será paga mediante a 

realização de autos de medição por parte do Departamento de Obras Municipais, nos 

termos e condições constantes da minuta do Contrato de Atribuição de Subsídio a 

realizar.” 

DELIBERADO 

 

 

18. FREGUESIAS – FREGUESIA DE POLVOREIRA – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO – 

AQUISIÇÃO DE TERRENO – Presente a seguinte proposta: “A Freguesia de Polvoreira 

solicitou o apoio desta Câmara Municipal para a aquisição de um terreno para 

ampliação do cemitério, que se encontra praticamente lotado e em breve não haverá 

mais lugares, apresentando para o efeito um relatório de avaliação, ao que se junta a 

avaliação pericial realizada pelo Município. Assim, tendo em conta o interesse público 

inerente de que esta aquisição se reveste, submete-se à aprovação da Câmara 

Municipal e, posteriormente, da Assembleia Municipal, o apoio à Freguesia de 

Polvoreira, mediante a atribuição de um subsídio no valor de € 39.660,00 (trinta e nove 

mil seiscentos e sesseta euros), ao abrigo do disposto na alínea ccc) do nº1 do artigo 

33º e da alínea j) do nº 1 do artigo 25º da Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro. A ser 

aprovado, a verba em apreço será paga nos termos e condições constantes da minuta 

do Contrato de Atribuição de Subsídio a realizar.” 

DELIBERADO 

 

 

19. FREGUESIAS – FREGUESIA DE COSTA – SUBSÍDIO - ANO DE 2019 – Presente a 

seguinte proposta: “A Assembleia Municipal de Guimarães, em sessão realizada em 3 

de maio de 2019, sancionou a deliberação da Câmara Municipal de Guimarães datada 

de 11 de abril 2019, que aprovou a celebração de um Contrato de Atribuição de 

Subsídio com a Freguesia da Costa, para apoio na execução da obra de “Requalificação 

da rua da Bouça e rua das Tumbas”, com uma verba no valor de €7.205,02. O 

Presidente da Junta da Freguesia informou não ter sido possível concluir a totalidade 

das obras acima identificadas, tendo sido elaborado em 19 de julho de 2019 o auto de 
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medição referente aos trabalhos executados na rua da Bouça, em 2019, no valor de 

€2.252,50, pretendendo concluir as restantes obras até ao final do ano de 2020. Assim, 

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

aprovação da primeira revisão do Contrato de Atribuição de Subsídio, celebrado em 15 

de maio de 2019, nos termos da cláusula 10ª daquele Contrato, alterando-se a cláusula 

6ª, nomeadamente: “O presente contrato tem início na data da sua assinatura e 

termina em 31 de dezembro de 2020”, bem como a transferência da correspondente 

verba de €4.952,52 para o ano de 2020. 

DELIBERADO 

 

 

20. FREGUESIAS – UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SANDE VILA NOVA E SANDE S. 

CLEMENTE – DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS – ANO DE 2015 – Presente a seguinte 

proposta: “Em reunião realizada em 15 de novembro de 2018, a Câmara Municipal 

deliberou revogar a sua deliberação de 28 de maio de 2015, e submeter à aprovação 

da Assembleia Municipal a revogação da sua deliberação de 22 de junho de 2015, que 

aprovaram a celebração de um Contrato de Atribuição de Subsídio com a Freguesia de 

Sande Vila Nova e Sande S. Clemente, para execução da obra designada de 

“construção de Edifício de apoio ao Parque de Lazer”, com uma verba no valor de 

€29.275,42. Nesta sequência, em sua sessão realizada em 10 de dezembro de 2018, a 

Assembleia Municipal sancionou a deliberação da Câmara Municipal de Guimarães 

datada de 15 de novembro de 2018, revogando as deliberações acima identificadas e 

aprovando a celebração de um Contrato de Interadministrativo de Delegação de 

Competências com a Freguesia de Sande Vila Nova e Sande S.Clemente, para execução 

da referida obra, até 31 de dezembro de 2019, com uma verba de igual valor de 

€29.275,42. O Presidente da Junta da Freguesia informou não ter sido possível 

executar a obra acima identificada durante o ano de 2019, pretendendo concluí-la até 

ao final do ano de 2020. Assim, submete-se à consideração do executivo camarário e 

do órgão deliberativo a aprovação de uma revisão ao Contrato de Delegação de 

Competências, celebrado em 11 de dezembro de 2019, nos termos da cláusula 12ª 

daquele Contrato, alterando-se a cláusula 8ª da seguinte forma: “O presente contrato 

tem o seu início na data da sua assinatura e termina em 31 de dezembro de 2020”, 
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bem como a transferência da correspondente verba de €29.275,42 para o ano de 

2020.” 

DELIBERADO 

 

 

21. FREGUESIAS – UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SANDE VILA NOVA E SANDE S. 

CLEMENTE – DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS – ANO DE 2016 – Presente a seguinte 

proposta: “Em reunião realizada em 15 de novembro de 2018, a Câmara Municipal 

deliberou revogar a sua deliberação de 14 de abril de 2016, e submeter à aprovação da 

Assembleia Municipal a revogação da sua deliberação de 23 de abril de 2016, que 

aprovaram a celebração de um Contrato de Atribuição de Subsídio com a Freguesia de 

Sande Vila Nova e Sande S. Clemente, para execução da obra designada de 

“construção de Edifício de apoio ao Parque de Lazer”, com uma verba no valor de 

€28.997,58. Nesta sequência, em sua sessão realizada em 10 de dezembro de 2018, a 

Assembleia Municipal sancionou a deliberação da Câmara Municipal de Guimarães 

datada de 15 de novembro de 2018, revogando as deliberações acima identificadas e 

aprovando a celebração de um Contrato de Interadministrativo de Delegação de 

Competências com a Freguesia de Sande Vila Nova e Sande S. Clemente, para 

execução da referida obra, até 31 de dezembro de 2019, com uma verba de igual valor 

de €28.997,58. O Presidente da Junta da Freguesia informou não ter sido possível 

executar a obra acima identificada durante o ano de 2019, pretendendo concluí-la até 

ao final do ano de 2020. Assim, submete-se à consideração do executivo camarário e 

do órgão deliberativo a aprovação de uma revisão ao Contrato de Delegação de 

Competências, celebrado em 11 de dezembro de 2019, nos termos da cláusula 12ª 

daquele Contrato, alterando-se a cláusula 8ª da seguinte forma: “O presente contrato 

tem o seu início na data da sua assinatura e termina em 31 de dezembro de 2020”, 

bem como a transferência da correspondente verba de €28.997,58 para o ano de 

2020”. 

DELIBERADO 
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22. FREGUESIAS – UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SANDE VILA NOVA E SANDE S. 

CLEMENTE – SUBSÍDIO - ANO DE 2019 – Presente a seguinte proposta: “A Assembleia 

Municipal de Guimarães, em sessão realizada em 3 de maio de 2019, sancionou a 

deliberação da Câmara Municipal de Guimarães datada de 11 de abril 2019, que 

aprovou a celebração de um Contrato de Atribuição de Subsídio com a Freguesia da 

Sande Vila Nova e Sande S. Clemente, para apoio na execução da obra de “Construção 

da passagem pedonal das Levadas”, com uma verba no valor de €28.997,58. O 

Presidente da Junta da Freguesia informou não ter sido possível iniciar a obra acima 

identificada, pretendendo concluí-la até ao final do ano de 2020. Assim, submete-se à 

consideração do executivo camarário e do órgão deliberativo a aprovação da primeira 

revisão do Contrato de Atribuição de Subsídio, celebrado em 1 de agosto de 2019, nos 

termos da cláusula 10ª daquele Contrato, alterando-se a cláusula 6ª, nomeadamente: 

“O presente contrato tem início na data da sua assinatura e termina em 31 de 

dezembro de 2020”, bem como a transferência da correspondente verba de 

€28.997,58 para o ano de 2020.” 

DELIBERADO 

 

 

23. FREGUESIAS – FREGUESIA DE SOUTO SANTA MARIA, SOUTO S. SALVADOR E 

GONDOMAR – SUBSÍDIO - ANO DE 2018 – SEGUNDA REVISÃO – Presente a seguinte 

proposta: “A Assembleia Municipal de Guimarães, em sessão realizada em 22 de 

fevereiro de 2019, sancionou a deliberação da Câmara Municipal de Guimarães datada 

de 31 de janeiro de 2019, que aprovou uma revisão ao Contrato de Atribuição de 

Subsídio com a Freguesia da Souto Santa Maria, Souto S. Salvador e Gondomar, 

celebrado no dia 12 de junho de 2018, para apoio na execução da obra de 

“Alargamento e construção de passeios na rua João da Costa (Souto Santa Maria) e 

pavimentação da rua da Carreira (Souto S. Salvador)”, com uma verba no valor de 

€24.385,33. O Presidente da Junta da Freguesia informou não ter sido possível concluir 

a totalidade das obras acima identificadas, tendo sido elaborado em 27 de junho de 

2019 o auto de medição referente aos trabalhos executados na rua João da Costa, em 

2019, no valor de €16.101,03, pretendendo concluir as restantes obras até ao final do 

ano de 2020. Assim, submete-se à consideração do executivo camarário e do órgão 
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deliberativo a aprovação da segunda revisão do Contrato de Atribuição de Subsídio, 

celebrado em 12 de junho de 2018, nos termos da cláusula 10ª daquele Contrato, 

alterando-se a cláusula 6ª, nomeadamente: “O presente contrato tem início na data da 

sua assinatura e termina em 31 de dezembro de 2020”, bem como a transferência da 

correspondente verba de €8.284,30 para o ano de 2020.” 

DELIBERADO 

 

 

24. FREGUESIAS – UNIÃO DAS FREGUESIAS DE CONDE E GANDARELA – APOIO PARA 

OBRAS REQUALIFICAÇÃO DO CEMITÉRIO DE CONDE – Presente a seguinte proposta: 

“A União de Freguesias de Conde e Gandarela solicitou o apoio desta Câmara 

Municipal para a execução de Obras de requalificação do cemitério. Para o efeito, 

apresentaram orçamento a quantificar os trabalhos a executar no local em causa, 

estimando-se uma despesa no valor total de €32.642,17, já com IVA incluído, valores 

validados pelo departamento de obras municipais, como estando dentro dos valores 

praticados pelo mercado. Assim, tendo em conta o interesse público inerente, 

submete-se à aprovação da Câmara Municipal e, posteriormente, da Assembleia 

Municipal, o apoio à União de Freguesias de Conde e Gandarela, mediante a 

atribuição de um subsídio no valor de €32.642,17 (trinta e dois mil seiscentos e 

quarenta e dois euros e dezassete cêntimos), ao abrigo do disposto na alínea ccc) do 

nº1 do artigo 33º e da alínea j) do nº 1 do artigo 25º da Lei nº 75/2013, de 12 de 

Setembro. A ser aprovado, a verba em apreço será paga mediante a realização de 

autos de medição por parte do Departamento de Obras Municipais, nos termos e 

condições constantes da minuta do Contrato de Atribuição de Subsídio a realizar.” 

DELIBERADO 

 

 

25. FREGUESIAS – UNIÃO DAS FREGUESIAS DE CONDE E GANDARELA - ATRIBUIÇÃO 

DE SUBSÍDIO – PROJETO DA CENTRALIDADE DE GANDARELA – Presente a seguinte 

proposta: “A União de Freguesias de Conde e Gandarela solicitou o apoio desta 

Câmara Municipal para o projeto da centralidade de Gandarela, para o efeito, 

apresentaram orçamento que quantifica no valor de €15.900,00, + IVA, perfaz o valor 
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de €19.557,00, valor validado pelo departamento de estudos e projetos da Câmara 

municipal. Assim, tendo em conta o interesse público inerente, submete-se à 

aprovação da Câmara Municipal e, posteriormente, da Assembleia Municipal, o apoio 

à União de Freguesias de Conde e Gandarela, mediante a atribuição de um subsídio 

no valor de €19.557,00 (dezanove mil quinhentos e cinquenta e sete euros), ao abrigo 

do disposto na alínea ccc) do nº1 do artigo 33º e da alínea j) do nº 1 do artigo 25º da 

Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro. A ser aprovado, a verba em apreço será paga 

mediante a realização de autos de medição por parte dos serviços da Câmara 

Municipal de Guimarães, nos termos e condições constantes da minuta do Contrato de 

Atribuição de Subsídio a realizar.” 

DELIBERADO 

 

 

26. FREGUESIAS – FREGUESIA DE LONGOS – DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS – ANO 

DE 2019 – Presente a seguinte proposta: “A Assembleia Municipal de Guimarães, em 

sessão realizada em 3 de maio de 2019, sancionou a deliberação da Câmara Municipal 

de Guimarães datada de 11 de abril de 2019, que aprovou a celebração de um 

Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências com a Freguesia de 

Longos, para execução da obra de “construção de muro e pavimentação parcial da rua 

da Escrita”, com uma verba no valor de €10.000,00. A Presidente da Junta da Freguesia 

informou não ter sido possível executar a obra acima identificada durante o ano de 

2019, pretendendo concluí-la até ao final do ano de 2020. Assim, submete-se à 

consideração do executivo camarário e do órgão deliberativo a aprovação de uma 

revisão ao Contrato de Delegação de Competências, celebrado em 12 de junho de 

2019, nos termos da cláusula 12ª daquele Contrato, alterando-se a cláusula 8ª da 

seguinte forma: “O presente contrato tem o seu início na data da sua assinatura e 

termina em 31 de dezembro de 2020”, bem como a transferência da correspondente 

verba de €10.000,00 para o ano de 2020. A referida verba será paga mediante auto de 

medição a elaborar pelo Departamento de Obras Municipais.” 

DELIBERADO 
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27. FREGUESIAS – FREGUESIA DE LONGOS - ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO – AMPLIAÇÃO 

DO CEMITÉRIO – Presente a seguinte proposta: “A Freguesia de Longos solicitou o 

apoio desta Câmara Municipal para as obras de ampliação do Cemitério da freguesia. 

Nesta sequência, o Departamento de Obras Municipais efetuou o levantamento dos 

trabalhos necessários a executar no local em causa, assim como juntaram orçamento, 

estimando uma despesa no valor total de €52.864,32, já com IVA incluído à taxa legal 

em vigor. Assim, tendo em conta o interesse público inerente, submete-se à aprovação 

da Câmara Municipal e, posteriormente, da Assembleia Municipal, o apoio à Freguesia 

de Longos, mediante a atribuição de um subsídio no valor de €42.140,23, já com IVA 

incluído, ao abrigo do disposto na alínea ccc) do nº1 do artigo 33º e da alínea j) do nº 1 

do artigo 25º da Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro. A ser aprovado, a verba em 

apreço será paga mediante a realização de autos de medição por parte do 

Departamento de Obras Municipais.” 

DELIBERADO 

 

 

28. FREGUESIAS – FREGUESIA DE CALDELAS – REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS NA RUA DAS 

CASAS NOVAS, PEDRAÍDO E TRAVESSA DA QUINTÃ – MATERIAIS – Presente a 

seguinte proposta: “A Freguesia de Caldelas solicitou o apoio desta Câmara Municipal 

para a execução de uma obra de drenagem de águas pluviais, na Rua das Casas Novas, 

Pedraído e Travessa da Quintã, nomeadamente a cedência dos materiais necessários. 

Na sequência do solicitado, o Departamento de Obras Municipais efetuou o 

levantamento dos trabalhos a executar no local em causa, estimando um investimento 

no valor de €13.136,34 (Iva incluído) referente à aquisição dos materiais. Assim, tendo 

em conta a natureza dos trabalhos em causa e o interesse público de que as obras 

referidas se revestem para a freguesia, submete-se à aprovação da Câmara Municipal 

e, posteriormente, da Assembleia Municipal, o apoio a conceder à Freguesia de 

Caldelas, através das despesas a efetuar pela Divisão de Administração Direta, cujo 

montante total importa em €13.136,34 (Iva incluído), correspondente à despesa de 

aquisição dos materiais, ao abrigo do disposto na alínea ccc) do nº1 do artigo 33º e da 

alínea j) do nº 1 do artigo 25º da Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro.” 

DELIBERADO 
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29. FREGUESIAS – FREGUESIA DE SILVARES – DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS – 

OBRAS NOS ARRUAMENTOS DO LOTEAMENTO DA GANDRA – Presente a seguinte 

proposta: “A Freguesia de Silvares solicitou o apoio desta Câmara Municipal para a 

execução das Obras nos arruamentos do Loteamento da Gandra. Para o efeito, a 

Junta de Freguesia apresentou orçamento no valor de €52.409,57, acrescido de IVA à 

taxa legal em vigor. Nesta sequência, o Departamento de Obras Municipais procedeu à 

análise do orçamento apresentado, validando pelo valor de €51.131,55, ao qual 

acrescerá o IVA à taxa legal em vigor. Assim, e tendo em conta a natureza dos 

trabalhos em causa e o interesse público inerente, submete-se à aprovação da Câmara 

Municipal e, posteriormente, da Assembleia Municipal, a atribuição à Freguesia de 

Silvares, de uma verba no valor de €54.199,44 (cinquenta e quatro mil cento e 

noventa e nove euros e quarenta e quatro cêntimos), já com IVA incluído, destinada 

às obras acima identificadas, ao abrigo do disposto na alínea m) do nº 1 do artigo 33º e 

da alínea k) do nº 1 do artigo 25.º da Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro. A ser 

aprovado, a verba em apreço será paga mediante a realização de autos de medição por 

parte do Departamento de Obras Municipais, nos termos e condições constantes da 

minuta do Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências a realizar.” 

DELIBERADO 

 

 

30. FREGUESIAS – FREGUESIA DE SILVARES – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO – OBRAS NOS 

ARRUAMENTOS DO BAIRRO DE SANTA MARIA – Presente a seguinte proposta: “A 

Freguesia de Silvares solicitou o apoio desta Câmara Municipal para a execução de 

Obras nos arruamentos do Bairro de Santa Maria. Para o efeito, a Junta de Freguesia 

apresentou orçamento no valor de €31.069,87, acrescido de IVA à taxa legal em vigor. 

Nesta sequência, o Departamento de Obras Municipais procedeu à análise do 

orçamento apresentado, validando pelo valor de €30.001,61, ao qual acrescerá o IVA à 

taxa legal em vigor. Assim, tendo em conta o interesse público inerente, submete-se à 

aprovação da Câmara Municipal e, posteriormente, da Assembleia Municipal, o apoio 

à Freguesia de Silvares, mediante a atribuição de um subsídio no valor de €31.801,70 

(trinta e um mil oitocentos e um euros e setenta cêntimos), já com IVA incluído, ao 

abrigo do disposto na alínea ccc) do nº1 do artigo 33º e da alínea j) do nº 1 do artigo 
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25º da Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro. A ser aprovado, a verba em apreço será 

paga mediante a realização de autos de medição por parte do Departamento de Obras 

Municipais, nos termos e condições constantes da minuta do Contrato de Atribuição de 

Subsídio a realizar.” 

DELIBERADO 

 

 

31. FREGUESIAS – UNIÃO DE FREGUESIAS DE ATÃES E RENDUFE – ATRIBUIÇÃO DE 

SUBSÍDIO – OBRAS DE BENEFICIAÇÃO DO PARQUE ESTACIONAMENTO EM SÃO 

COSME – Presente a seguinte proposta: “Pretende-se realizar trabalhos para a 

execução de obras de beneficiação no Parque Estacionamento de São Cosme em 

Atães. Para o efeito, o Departamento de Obras Municipais efetuou o levantamento 

dos trabalhos a executar no local em causa, estimando-se uma despesa no valor total 

de €15.153,60, já com IVA incluído. Assim, tendo em conta o interesse público 

inerente, submete-se à aprovação da Câmara Municipal e, posteriormente, da 

Assembleia Municipal, o apoio à União de Freguesias de Atães e Rendufe, mediante a 

atribuição de um subsídio no valor de €15.153,60 (quinze mil, cento e cinquenta e 

três euros e sessenta e cêntimos), já com iva incluído, ao abrigo do disposto na alínea 

ccc) do nº1 do artigo 33º e da alínea j) do nº 1 do artigo 25º da Lei nº 75/2013, de 12 de 

Setembro. A ser aprovado, a verba em apreço será paga mediante a realização de 

autos de medição por parte do Departamento de Obras Municipais, nos termos e 

condições constantes da minuta do Contrato de Atribuição de Subsídio a realizar.” 

DELIBERADO 

 

 

32. FREGUESIAS – FREGUESIA DE MOREIRA DE CÓNEGOS – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO 

– OBRAS CEMITÉRIO, CASA MORTUÁRIA E FONTANÁRIO DE PEREIRAS – Presente a 

seguinte proposta: “A Freguesia de Moreira de Cónegos solicitou o apoio desta Câmara 

Municipal para a execução das obras no cemitério (€40.005,00), para o exterior da casa 

mortuária (€23.064,51) e para o fontanário de Pereiras (€10.050,00), que perfaz total 

de €73.119,51, ao qual acrescerá o valor do IVA á taxa legal em vigor. Para o efeito, 

juntaram orçamento que foi analisado e validado pelo Departamento de Obras 
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Municipais. Assim, tendo em conta o interesse público inerente, submete-se à 

aprovação da Câmara Municipal e, posteriormente, da Assembleia Municipal, o apoio 

à Freguesia de Moreira de Cónegos, mediante a atribuição de um subsídio no valor de 

€77.506,68 (setenta e sete mil quinhentos e seis euros e sessenta e oito cêntimos), já 

com IVA incluído, ao abrigo do disposto na alínea ccc) do nº1 do artigo 33º e da alínea 

j) do nº 1 do artigo 25º da Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro. A ser aprovado, a verba 

em apreço será paga mediante a realização de autos de medição por parte do 

Departamento de Obras Municipais, nos termos e condições constantes da minuta do 

Contrato de Atribuição de Subsídio a realizar.” 

DELIBERADO 

 

 

33. FREGUESIAS – FREGUESIA DE CREIXOMIL – SUBSÍDIO E DELEGAÇÃO DE 

COMPETÊNCIAS – OBRAS NA RUA DO ROBALO – Presente a seguinte proposta: “A 

Freguesia de Creixomil solicitou o apoio desta Câmara Municipal para a execução das 

Obras de Requalificação da Rua do Robalo. Para o efeito, o Departamento de Obras 

Municipais efetuou o levantamento dos trabalhos a executar no local em causa, 

estimando-se uma despesa no valor total de €81.785,22 (oitenta e um mil setecentos e 

oitenta e cinco euros e vinte e dois cêntimos), já com IVA incluído, de acordo com a 

quantificação. Sendo que, já foi atribuído um apoio por delegação e competências para 

esta obra no valor de €15.457,83, ficando o remanescente em €66.327,39. Sendo que, 

parte da rua é municipal, logo o apoio será por delegação de competências e outra 

parte da rua é vicinal, pelo que, o apoio será por subsídio. Assim, e tendo em conta a 

natureza dos trabalhos em causa e o interesse público inerente às obras na Rua do 

Robalo, submete-se à aprovação da Câmara Municipal e, posteriormente, da 

Assembleia Municipal a atribuição à Freguesia de Creixomil: a) - de uma verba no valor 

de €33.327,39 (trinta e três mil trezentos e vinte e sete euros e trinta e nove 

cêntimos), com IVA incluído, ao abrigo do disposto na alínea m) do nº 1 do artigo 33º e 

da alínea k) do nº 1 do artigo 25.º da Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro, por delegação 

de competências; b) De um subsídio no valor de €33.000,00 (trinta e três mil euros), 

com IVA incluído, ao abrigo do disposto na alínea ccc) do nº1 do artigo 33º e da alínea 

j) do nº 1 do artigo 25º da Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro. A serem aprovados, as 
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verbas em apreço serão pagas mediante a realização de autos de medição por parte do 

Departamento de Obras Municipais, nos termos e condições constantes dos Contratos 

Interadministrativos de Delegação de Competências e de subsídio a realizar.” 

DELIBERADO 

 

 

34. FREGUESIAS – FREGUESIA DE LORDELO - ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO – PROJETO DA 

CENTRALIDADE DE LORDELO – Presente a seguinte proposta: “A Freguesia de Lordelo 

solicitou o apoio desta Câmara Municipal para o projeto da centralidade de Lordelo. 

Para o efeito, apresentaram orçamento que quantifica no valor de €34.800,00, ao qual 

ainda acresceria o valor do IVA à taxa legal em vigor. O Departamento de Estudos e 

Projetos analisou e validou o valor de €28.900,00, ao qual acrescerá o valor do IVA, 

perfazendo o total de €35.547,00. Assim, tendo em conta o interesse público inerente, 

submete-se à aprovação da Câmara Municipal e, posteriormente, da Assembleia 

Municipal, o apoio à Freguesia de Lordelo, mediante a atribuição de um subsídio no 

valor de €35.547,00 (trinta e cinco mil quinhentos e quarenta e sete euros), já com 

IVA incluído, ao abrigo do disposto na alínea ccc) do nº1 do artigo 33º e da alínea j) do 

nº 1 do artigo 25º da Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro. A ser aprovado, a verba em 

apreço será paga mediante a realização de autos de medição por parte dos serviços 

da Câmara Municipal de Guimarães, nos termos da Portaria 701-H/2008 de 29 de 

julho, os pagamentos a considerar são: programa base (10%), estudo prévio (10%), 

anteprojeto (30-35%), projeto de execução (40-45%) e acompanhamento de obra (5-

10%) e demais condições constantes do Contrato de Atribuição de Subsídio a realizar.” 

DELIBERADO 

 

 

35. FREGUESIAS – FREGUESIA DE URGEZES – DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS – 

PAVIMENTAÇÃO DE VÁRIOS ARRUAMENTOS - ANO DE 2017 – DELIBERAÇÃO DE 31 

DE JANEIRO DE 2019 – Presente a seguinte proposta: “A Assembleia Municipal de 

Guimarães, em sessão realizada em 22 de fevereiro de 2019, sancionou a deliberação 

da Câmara Municipal de Guimarães datada de 31 de janeiro de 2019, que aprovou uma 

segunda revisão ao Contrato de Delegação de Competências, celebrado no dia 22 de 
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junho de 2017, com a Freguesia de Urgezes, para execução das obras de 

“pavimentação, construção de passeios e rede de drenagem de águas pluviais da rua 

Paulino Lobo, rua Portela dos Remédios, rua Primeiro de Maio, rua Francisco Silva 

Areias, rua 4 de outubro, rua Quebradas das Trofas, rua Bernardino Jordão, rua Amigos 

de Urgezes e rua do Outeiro”, com uma verba no valor de €75.954,42. No entanto, 

verificou-se que a rua Portela dos Remédios, a rua Quebradas das Trofas e rua 

Bernardino Jordão não são municipais, pelo que aquele apoio não configura uma 

delegação de competências, mas sim um subsídio. Assim, submete-se à consideração 

do executivo camarário e do órgão deliberativo a revogação das deliberações acima 

identificadas, bem como a aprovação de: - uma segunda revisão do Contrato de 

Delegação de Competências, celebrado em 22 de junho de 2017, nos termos da 

cláusula 11ª daquele Contrato, alterando-se a cláusula 1ª, nomeadamente “O presente 

contrato tem por objeto a delegação de competências na Freguesia para execução da 

obra de pavimentação, construção de passeios e rede de drenagem de águas pluviais 

da rua Paulino Lobo, rua Primeiro de Maio, rua Francisco Silva Areias, rua 4 de 

outubro, rua Amigos de Urgezes, rua do Outeiro e Rua Comendador Manuel Pereira 

dos Santos”; a cláusula 2ª, nomeadamente: “….uma verba até ao limite do valor de 

€55.352,30”; e ainda a cláusula 6ª, nomeadamente: “O presente contrato tem início na 

data da sua assinatura e termina em 31 de dezembro de 2020”; - a aprovação da 

celebração de um Contrato de Atribuição de Subsídio para a execução da obra de 

pavimentação, construção de passeios e rede de drenagem de águas pluviais da rua 

Portela dos Remédios, a rua Quebradas das Trofas, rua Bernardino Jordão e Travessa 

da Cerca Nova, até ao final do ano de 2020, com uma verba no valor de €20.602,12.” 

DELIBERADO 

 

 

36. FREGUESIAS – FREGUESIA DE GUARDIZELA - ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO –

REABILITAÇÃO DE EDIFÍCIO E EXECUÇÃO URBANÍSTICA NA ÁREA ADSTRITA À CAPELA 

DE SANTA LUZIA E RUA MONTE DE CIMA – Presente a seguinte proposta: “A Freguesia 

de Guardizela solicitou o apoio desta Câmara Municipal para dois projetos, um para a 

reabilitação do edifício vernacular sito na Rua Monte de Cima e outro projeto de 

execução urbanística da área adstrita à capela de santa luzia e Rua de Monte de Cima. 
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Para o efeito, apresentaram orçamentos que quantificam os valores: €5.200,00 e 

€11.200,00, aos quais acresceria o IVA à taxa legal em vigor. O Departamento de 

Estudos e Projetos analisou, validou o primeiro pelo valor de €5.200,00 e o segundo 

pelo valor de €9.600,00, perfazendo o total de €14.800,00, ao qual acrescerá o valor do 

IVA. Assim, tendo em conta o interesse público inerente, submete-se à aprovação da 

Câmara Municipal e, posteriormente, da Assembleia Municipal, o apoio à Freguesia de 

Guardizela, mediante a atribuição de um subsídio no valor de €18.204,00 (dezoito mil 

duzentos e quatro euros), já com IVA incluído, ao abrigo do disposto na alínea ccc) do 

nº1 do artigo 33º e da alínea j) do nº 1 do artigo 25º da Lei nº 75/2013, de 12 de 

Setembro. A ser aprovado, a verba em apreço será paga mediante a realização de 

autos de medição por parte dos serviços da Câmara Municipal de Guimarães, nos 

termos da Portaria 701-H/2008 de 29 de julho, os pagamentos a considerar são: 

programa base (10%), estudo prévio (10%), anteprojeto (30-35%), projeto de execução 

(40-45%) e acompanhamento de obra (5-10%) e demais condições constantes do 

Contrato de Atribuição de Subsídio a realizar.” 

DELIBERADO 

 

 

37. FREGUESIAS – FREGUESIA DE GUARDIZELA – DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS – 

OBRAS NA RUA DAS ESCOLAS – Presente a seguinte proposta: “A Freguesia de 

Guardizela solicitou o apoio desta Câmara Municipal para a execução das Obras na 

Rua das Escolas. Para o efeito, a Junta de Freguesia apresentou orçamento no valor de 

€22.893,75, acrescido de IVA à taxa legal em vigor. Nesta sequência, o Departamento 

de Obras Municipais procedeu à análise do orçamento apresentado, validando o 

mesmo. Assim, e tendo em conta a natureza dos trabalhos em causa e o interesse 

público inerente, submete-se à aprovação da Câmara Municipal e, posteriormente, da 

Assembleia Municipal, a atribuição à Freguesia de Guardizela, de uma verba no valor 

de €24.267,37 (vinte e quatro mil duzentos e sessenta e sete euros e trinta e sete 

cêntimos), já com IVA incluído, destinada às obras acima identificadas, ao abrigo do 

disposto na alínea m) do nº 1 do artigo 33º e da alínea k) do nº 1 do artigo 25.º da Lei 

nº 75/2013, de 12 de Setembro. A ser aprovado, a verba em apreço será paga 

mediante a realização de autos de medição por parte do Departamento de Obras 
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Municipais, nos termos e condições constantes da minuta do Contrato 

Interadministrativo de Delegação de Competências a realizar.” 

DELIBERADO 

 

 

38. FREGUESIAS – FREGUESIA DE PONTE - ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO – 

REQUALIFICAÇÃO DO EDIFÍCIO DA SEDE DA JUNTA DE FREGUESIA – Presente a 

seguinte proposta: “A Freguesia de Ponte solicitou o apoio desta Câmara Municipal 

para a requalificação do edifício da sede da Junta de Freguesia (interior e exterior), 

onde entre outras funcionalidades funcionará a Universidade Sénior e será instalada 

uma Biblioteca. Para o efeito, apresentaram um orçamento no valor em €50.000,00. 

Assim, tendo em conta o interesse público inerente, submete-se à aprovação da 

Câmara Municipal e, posteriormente, da Assembleia Municipal, o apoio à Freguesia de 

Ponte, para a execução das obras acima identificadas, mediante a atribuição de um 

subsídio no valor de €50.000,00 (cinquenta mil euros), ao abrigo do disposto na alínea 

ccc) do nº1 do artigo 33º e da alínea j) do nº 1 do artigo 25º da Lei nº 75/2013, de 12 de 

Setembro. A ser aprovado, a verba em apreço será paga mediante a realização de 

autos de medição por parte do Departamento de Obras Municipais, nos termos e 

condições constantes no Contrato de Atribuição de Subsídio a realizar.” 

DELIBERADO 

 

 

39. FREGUESIAS – FREGUESIA DE SERZEDELO - ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO – OBRAS NA 

RUA DO GRUPO DESPORTIVO E RUA DA EIRINHA – Presente a seguinte proposta: “A 

Freguesia de Serzedelo solicitou o apoio desta Câmara Municipal para obras de 

benfeitoria na Rua do Grupo Desportivo e Rua da Eirinha. Para o efeito, apresentaram 

um orçamento no valor em €26.822,00, ao qual acrescerá valor do IVA à taxa legal em 

vigor. Assim, tendo em conta o interesse público inerente, submete-se à aprovação da 

Câmara Municipal e, posteriormente, da Assembleia Municipal, o apoio à Freguesia de 

Serzedelo, para a execução das obras acima identificadas, mediante a atribuição de um 

subsídio no valor de €28.431,32 (vinte e oito mil quatrocentos e trinta e um euros e 

trinta e dois cêntimos), já com IVA incluído, ao abrigo do disposto na alínea ccc) do nº1 
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do artigo 33º e da alínea j) do nº 1 do artigo 25º da Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro. 

A ser aprovado, a verba em apreço será paga mediante a realização de autos de 

medição por parte do Departamento de Obras Municipais, nos termos e condições 

constantes no Contrato de Atribuição de Subsídio a realizar.” 

DELIBERADO 

 

 

40. FREGUESIAS – UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SERZEDO E CALVOS – ATRIBUIÇÃO DE 

SUBSÍDIO – OBRAS NA RUA SOUTO DA BOUÇA, ESTACIONAMENTO NA JUNTA DE 

FREGUESIA/CAMPO FUTEBOL DE CALVOS E PARQUES DE LAZER – Presente a seguinte 

proposta: “A União de Freguesias de Serzedo e Calvos solicitou o apoio desta Câmara 

Municipal para a execução das obras na Rua Souto da Bouça, parque estacionamento 

da sede da Junta de Freguesia e do campo de futebol do Calvos e ainda benfeitorias ao 

nível de água e saneamento nos parques de lazer de Calvos e do parque de lazer de 

Serzedo. Para o efeito, juntaram para as duas primeiras obras orçamentos, no valor de 

€34.728,78 já com IVA, que foram analisados e validados pelo Departamento de Obras 

Municipais, sendo que, para as benfeitorias dos parques lazer apresentaram as 

respetivas faturas no valor de €2.901,92. Assim, tendo em conta o interesse público 

inerente, submete-se à aprovação da Câmara Municipal e, posteriormente, da 

Assembleia Municipal, o apoio à União de Freguesias de Serzedo e Calvos, mediante a 

atribuição de um subsídio no valor de 37.630,70 (trinta e sete mil seiscentos e trinta 

euros e setenta cêntimos), já com IVA incluído, ao abrigo do disposto na alínea ccc) do 

nº1 do artigo 33º e da alínea j) do nº 1 do artigo 25º da Lei nº 75/2013, de 12 de 

Setembro. A ser aprovado, a verba em apreço será paga mediante a realização de 

autos de medição por parte do Departamento de Obras Municipais, nos termos e 

condições constantes da minuta do Contrato de Atribuição de Subsídio a realizar.” 

DELIBERADO 

 

 

41. FREGUESIAS – FREGUESIA DE CANDOSO S. MARTINHO - CONTINUIDADE DO 

PROJETO “CANDOSO ATIVO” (2020/2021) – Presente a seguinte proposta: “O projeto 

“Candoso Ativo”, implementado no âmbito do orçamento participativo decorrido no 
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ano de 2015, tem como principal objetivo a promoção do envelhecimento ativo e a 

prevenção do isolamento social de pessoas com idade igual ou superior a 55 anos, 

residentes na Comissão Social Interfreguesias Vale do Selho. Os resultados que este 

projeto social tem alcançado comprovam a grande importância do mesmo para o 

desenvolvimento da comunidade envolvente, sendo que este também reforça o 

acompanhamento de proximidade aos idosos sinalizados no âmbito do Programa 

“Guimarães 65+”. Efetivamente, no último ano de execução deste projeto, este 

contava já com a participação total de 109 pessoas com mais de 55 anos, das quais 71 

participaram em atividades de bem-estar físico (hidroginástica e aulas do programa 

“Vida Feliz”) e 38 participaram nos inúmeros ateliers desenvolvidos e em visitas 

culturais pedagógicas e lúdicas. Considerando a atual situação epidemiológica 

provocada pela COVID-19, e seguindo as orientações da Direção-Geral da Saúde, 

procedeu-se a uma redefinição imediata dos objetivos de intervenção do projeto para 

assegurar e responder às necessidades da população idosa desta área geográfica. 

Nesta medida, a equipa do projeto passou a operacionalizar um conjunto de ações que 

privilegiam o acompanhamento de proximidade em contexto domiciliário, como 

sendo, apoio na realização das compras, no pagamento de contas e na aquisição de 

medicação. Atualmente 75 idosos estão a ser apoiados na entrega de bens essenciais 

ao seu domicílio. As respostas que este projeto disponibiliza e o trabalho de 

proximidade desenvolvido assumem grande premência para o bem-estar e segurança 

da população-alvo, pelo que se submete para aprovação a continuidade do Projeto 

“Candoso Ativo”, através da transferência, a título de subsídio, do valor de €30.000,00 

(trinta mil euros), correspondente a um período de 12 meses (de 1 de maio de 2020 a 

30 de abril de 2021), à Junta de Freguesia de Candoso S. Martinho, com repartição 

plurianual, ao abrigo da alínea j) do nº 1 do art.º 25º da Lei nº 75/2013, de 12 de 

Setembro, de acordo com as condições e nos termos explanados na Minuta do 

Protocolo que se anexa. À consideração superior.” (Anexo 4) 

DELIBERADO 

 

 

42. FREGUESIAS – FREGUESIA DE NESPEREIRA - CONTINUIDADE DO PROJETO SOCIAL 

“+ VIDA” (2020/2021) – Presente a seguinte proposta: “Conhecidos os objetivos 
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plasmados na Estratégia Nacional para o Envelhecimento Ativo e Saudável 2017-2025 e 

as orientações presentes no Plano de Desenvolvimento Social para o Crescimento 

Inclusivo de Guimarães (PDSCI) 2015-2020, que assumem a necessidade de diversificar 

e ajustar as respostas sociais às especificidades do território e dos cidadãos, a Câmara 

Municipal de Guimarães tem vindo a garantir, desde 2014, a continuidade de um 

conjunto de projetos na área social. O projeto “+Vida” surgiu no âmbito do orçamento 

participativo de 2017 e visa a promoção do envelhecimento saudável pela dinamização 

de atividades de estimulação física, cognitiva e emocional, contribuindo para a 

melhoria da qualidade de vida e para a segurança dos residentes da freguesia de 

Nespereira com mais de 55 anos. Para o efeito, conta com a colaboração de um técnico 

superior na área da psicologia e com um conjunto de professores que dinamizam as 

várias oficinas desenvolvidas (teatro, música, dança, informática e inglês). Atentando 

às medidas aconselhadas pela Organização Mundial de Saúde no âmbito do combate à 

pandemia pelo COVID-19, nomeadamente o dever cívico de recolhimento domiciliário, 

em particular dos mais frágeis e doentes crónicos, o projeto ajustou os seus objetivos 

de intervenção de modo a responder às necessidades da sua população-alvo. Desta 

feita, passou a operacionalizar um conjunto de ações que priorizam o 

acompanhamento individualizado e o apoio na realização de inúmeras atividades de 

vida diária, nomeadamente compras, aquisição de medicação e pagamento de contas. 

Para além disto, colocando em prática as aprendizagens da oficina de informática, o 

projeto continua a promover as suas atividades recorrendo aos meios digitais 

permitindo assim, por um lado, que os idosos se mantenham em contacto e, por outro, 

garantir a sua estabilidade emocional e autonomia física, evitando o agravamento de 

situações de dependência. Após quase dois anos de execução, desde 13 julho de 2018, 

a consolidação do projeto torna-se evidente e reflete-se no aumento do número de 

inscritos para 70 pessoas com idades compreendidas entre os 44 e os 82 anos, 6 

oficinas desenvolvidas semanalmente e várias visitas a espaços culturais dentro e fora 

do concelho. Assim, em reconhecimento do interesse deste serviço para a 

comunidade, e constatando-se que a continuidade do mesmo se afigura como uma 

garantia da qualidade de vida e do bem-estar desta população, submete-se para 

aprovação a transferência, a título de subsídio, para a Junta de Freguesia de 

Nespereira, do montante de €25.000,00 (vinte e cinco mil euros), correspondente ao 
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período de 2 de setembro de 2020 a 1 de setembro de 2021, com repartição 

plurianual, ao abrigo da alínea j) do nº 1 do art.º 25º da Lei nº 75/2013, de 12 de 

Setembro, de acordo com as condições e nos termos explanados na Minuta do 

Protocolo que se anexa.” (Anexo 5) 

DELIBERADO 

 

 

43. FREGUESIAS – FREGUESIA DE MOREIRA DE CÓNEGOS - CONTINUIDADE DO 

PROJETO SOCIAL “RAÍZES” (2020/2021) – Presente a seguinte proposta: “A Câmara 

Municipal de Guimarães tem vindo a garantir a continuidade de um conjunto de 

projetos sociais atendendo ao impacto que evidenciaram no desenvolvimento das suas 

comunidades, dando cumprimento, por esta via, aos objetivos estratégicos plasmados 

no Plano de Desenvolvimento Social 2015-2020, que salvaguardam, entre outros, a 

premência de proporcionar respostas de intervenção social pensadas para responder 

com efetividade às necessidades e dificuldades diagnosticadas. Assente nesta linha de 

intervenção, em outubro de 2014 nasce o projeto “Raízes”, que tem como principal 

desígnio a implementação de um gabinete de proximidade que responda às situações 

de pobreza e de exclusão social e que desenvolva atividades de animação sociocultural 

nas freguesias de Lordelo, Moreira de Cónegos, Guardizela, Serzedelo e União de 

Freguesias de Conde e Gandarela, integrando uma equipa multidisciplinar constituída 

por três técnicos: uma psicóloga, uma socióloga e um assistente social. Volvidos quase 

seis anos de execução, é notória a relevância deste projeto, que passou a assumir-se 

como um recurso de excelência para a comunidade envolvente, pelo tipo de ações 

desenvolvidas e pelos resultados atingidos, a saber: 987 atendimentos sociais, 115 

consultas de psicologia e acompanhamento social de 78 migrantes. Estes dados 

refletem o envolvimento significativo dos parceiros locais, numa lógica de articulação 

interinstitucional, de rentabilização e de partilha de recursos, contribuindo para a 

execução das ações previstas quer no Plano Municipal para a Integração de Migrantes 

do Concelho de Guimarães (PMIMG), quer no Projeto de Mediadores Municipais 

Interculturais “Território Desenvolvido Intercultural (TDI)”. Ressalve-se também a sua 

importância para a promoção do envelhecimento ativo, uma vez que a sua 

Universidade Sénior conta já com a participação de 98 idosos e 12 formadores. A este 
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nível refira-se que, tendo em consideração as orientações da Direção Geral de Saúde 

no âmbito da situação epidemiológica provocada pelo COVID-19, foram redefinidas as 

atividades desenvolvidas por esta Universidade Sénior, passando a dar-se primazia ao 

acompanhamento individualizado dos idosos, para garantir o seu bem-estar e prevenir 

o isolamento. Considerando o caráter inovador das respostas que este projeto 

disponibiliza e a mais-valia destas para a sua população-alvo, submeto para aprovação 

a continuidade do mesmo, mediante transferência para a Junta de Freguesia de 

Moreira de Cónegos, a título de subsídio, do montante de €40.000,00 (quarenta mil 

euros), correspondente ao período de 17 de setembro de 2020 a 16 de setembro de 

2021, com repartição plurianual, ao abrigo da alínea j) do nº 1 do art.º 25º da Lei nº 

75/2013, de 12 de Setembro, de acordo com as condições e nos termos explanados na 

Minuta do Protocolo que se anexa.” (Anexo 6) 

DELIBERADO 

 

 

44. REGULAMENTOS – REGULAMENTOS MUNICIPAIS - INÍCIO DE PROCEDIMENTO 

PARA ALTERAÇÃO DO REGULAMENTO MUNICIPAL DE TAXAS E OUTRAS RECEITAS 

MUNICIPAIS E À TABELA DE TAXAS E OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS – Presente a 

seguinte informação: “Os serviços municipais da Divisão de Mobilidade e Transportes 

pretendem dar início ao procedimento tendente à alteração do Regulamento 

Municipal de Taxas e Outras Receitas Municipais e à Tabela de Taxas e Outras Receitas 

Municipais, visando o enquadramento da atribuição de lugares de estacionamento em 

domínio público ou privado do Município, solicito a abertura de procedimento, por 

forma a determinar: 1. A afetação de lugares de estacionamento a unidade de serviços 

com a classificação de hotel; 2. A utilização privativa do domínio público para a 

instalação de postos de carregamento de veículos elétricos instalados no âmbito da 

rede piloto para a Mobilidade Elétrica – MOBI.E, ou a concessionar pelo Município. 

Para esse efeito, e nos termos dos art.ºs 97.º a 101.º (quanto ao procedimentos de 

elaboração), e art.ºs 139.º a 144.º (quanto à eficácia dos regulamentos) do Código do 

Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, 

deve ser submetida uma proposta a reunião de Câmara, para que esta delibere a 

abertura do procedimento tendente à aprovação das alterações a introduzir no 
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Regulamento supra referido, e posterior aprovação pelos órgãos do Município. A 

publicitação da iniciativa procedimental será efetuada no sítio institucional do 

Município, sendo que os interessados deverão constituir-se como tal, no 

procedimento, no prazo 10 dias úteis, a contar da data da publicitação de aviso no 

“site” deste Município, com vista a apresentar os seus contributos para a alteração do 

mencionado Regulamento. A apresentação do contributo para a alteração do 

Regulamento deve ser formalizada por escrito em requerimento dirigido ao Presidente 

da Câmara.” 

DELIBERADO 

 

 

45. PRESTAÇÃO/AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS – CONCURSO PÚBLICO N.º 4/20 - 

CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS - 

ESCLARECIMENTOS, RETIFICAÇÕES E ALTERAÇÃO DAS PEÇAS PROCEDIMENTAIS – 

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

datado de 15 de junho de 2020, que concordou com a análise e pronúncia sobre os 

pedidos de esclarecimentos e de erros e omissões do júri do concurso público supra 

identificado, de acordo com informação, em anexo. (Anexo 7) 

DELIBERADO 

 

 

46. ENTIDADES PARTICIPADAS – VITRUS AMBIENTE EM SA - APROVAÇÃO DE MINUTA 

DE CONTRATO DE GESTOR PÚBLICO (NOVO GESTOR PÚBLICO) – Presente, para 

aprovação, a minuta de contrato de gestor público (novo gestor público) da VITRUS 

AMBIENTE EM SA, em anexo. (Anexo 8) 

DELIBERADO 

 

 

47. TRÂNSITO – ADITAMENTO E RETIFICAÇÃO À MODIFICAÇÃO DO CONTRATO DE 

CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE DE 

PASSAGEIROS E IMPOSIÇÃO DE SERVIÇOS ESSENCIAIS DE TRANSPORTE – 

TRANSURBANOS DE GUIMARÃES – TRANSPORTES PÚBLICOS, LDA – Presente, para 
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ratificação, o despacho do Presidente da Câmara, datado de 5 de maio de 2020, que 

concordou com a seguinte informação dos serviços da Divisão de Mobilidade e 

Transportes: “Por despacho do Sr. Presidente da Câmara de 27 de maio de 2020, foi 

determinada a modificação do contrato de concessão de exploração do serviço público 

de transporte de passageiros e imposição de serviços essenciais de transporte, visando 

a prestação do serviço público de transporte de passageiros de âmbito urbano, 

designadamente pelo significativo incremento dos serviços mínimos para o mês de 

junho. No anexo 1 (Rede), apêndice 2, foi elencado o serviço a realizar pelo Operador 

Transurbanos de Guimarães – Transportes Públicos, Lda., no período de 1 a 30 de 

junho de 2020, contudo, verifica-se que, no caso da linha Linha 22 – Belos Ares, para os 

dias de fim-de-semana ou feriados, a sua efetivação não se encontra contabilizada, 

nem corresponde na íntegra ao serviço preconizado, plasmado no quadro infra: --------- 

Fim-de-semana 

Campo Feira Belos Ares 

7:00 7:15 

8:00 8:15 

9:00 9:15 

10:00 10:15 

12:00 12:15 

13:00 13:15 

14:00 14:15 

17:00 17:15 

18:00 18:15 

19:00 19:15 

Face ao exposto, deverá submeter-se à consideração do Sr. Presidente, a determinação 

de aditamento e retificação à modificação do contrato de concessão de exploração do 

serviço público de transporte de passageiros e imposição de serviços mínimos de 

transporte à empresa Transurbanos de Guimarães – Transportes Públicos, Lda, em 

anexo, com uma despesa estimada de €1.685,77, com cabimento na rubrica 050103. A 

competência para a prática do presente ato é da Câmara Municipal de Guimarães, nos 

termos do disposto no artigo 33.º, n.º 1, alíneas ee) e gg), do Anexo I à Lei n.º 75/2013, 

de 12 de setembro, mas em função na urgência e consequente insusceptibilidade de 
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reunir aquele órgão em tempo útil, assiste ao Presidente da Câmara Municipal de 

Guimarães a faculdade de praticar esse ato, devendo o mesmo ser ratificado pela 

Câmara Municipal de Guimarães primeira reunião realizada após a sua prática, 

conforme prescreve o n.º 3 do artigo 35.º do mesmo diploma legal.” (Anexo 9) 

DELIBERADO 

 

 

48. TRÂNSITO – RETIFICAÇÃO DE ATO DE IMPOSIÇÃO DE SERVIÇOS MÍNIMOS DE 

TRANSPORTE DA EMPRESA TRANSDEV NORTE, SA., PARA O PERÍODO DE 18 A 31 DE 

MAIO DE 2020 – Presente, para ratificação, o despacho do Presidente da Câmara, 

datado de 12 de junho de 2020, que concordou com a seguinte informação dos 

serviços da Divisão de Mobilidade e Transportes: “Por despacho do Sr. Presidente da 

Câmara de 20 de maio de 2020, foi determinado ato de imposição de serviços mínimos 

de transporte da empresa Transdev Norte, SA., visando a prestação do serviço público 

de transporte de passageiros de âmbito municipal, ao abrigo de autorizações 

provisórias, atribuídas nos termos previstos na Lei n.º 52/2015, de 9 de junho e das 

alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 169-A/2019. No anexo 1 (Serviços 

mínimos), foi elencado o serviço a realizar pelo Operador Transdev Norte, SA., no 

período de 18 a 31 de maio de 2020, não contabilizando, contudo, o cumulativo da 

rede vigente na primeira quinzena de maio com a nova fase, fortemente associada ao 

serviço necessário para o transporte escolar, sem prejuízo dos demais utentes, 

igualmente servidos pela mesma. Com o início das aulas presenciais do 11.º e 12.º ano, 

a 18 de maio, à rede de 211km diários foi aditado um alargamento de 2.100km diários, 

num total de 2.311 km/dia. Assim, ao valor inicialmente estimado de €25.590,90, para 

a compensação máxima a pagar a este operador, deve ser acrescido o valor de 

€4.236,10, num total final de €29.917,00. Face ao exposto, deverá submeter-se à 

consideração do Sr. Presidente, para posterior aprovação em reunião de câmara: 1. a 

retificação do ato de imposição de serviços mínimos de transporte da empresa 

Transdev Norte, SA., para o período de 18 a 31 de maio de 2020, conforme documento 

em anexo (doc. 1); 2. a assunção da despesa com a manutenção do serviço público 

existente na fase precedente e mantida no período em causa – 18 a 31 de maio, 
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enquanto facto consumado, no valor de €4.236,10, valor que já se encontra 

cabimentada pela declaração de cabimento n.º 2692.” (Anexo 10) 

DELIBERADO 

 

 

49. TRÂNSITO – COMBOIO TURÍSTICO DA IRMANDADE NOSSA SENHORA DO CARMO 

DA PENHA – AUTORIZAÇÃO DE EXPLORAÇÃO – Presente a seguinte informação: 

“Considerando que:  a) Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 249/2000, de 13 de 

outubro, designadamente no nº 1 do art.º 14.º, cabe à Câmara Municipal a autorização 

de exploração dos comboios turísticos; b) Esta competência não se encontra delegada 

no Sr. Presidente; Considerando também que: c) A Irmandade Nossa Senhora do Carmo 

da Penha requereu a autorização de exploração do comboio turístico da Penha; d) Para 

o efeito instruiu o pedido com os elementos necessários à elaboração de proposta de 

decisão, designadamente, o itinerário, o local de paragem (único), os horários de 

funcionamento e os preços dos circuitos dos comboios turísticos, em anexo; 

Considerando, em consequência, que: e) O itinerário do comboio turístico não 

prejudica as condições de circulação e normal fluidez do restante trânsito, dando 

cumprimento à alínea a) do nº 1, do art.º 13.º, do Decreto-Lei n.º 249/2000, de 13 de 

outubro, fazendo-se maioritariamente em vias sob gestão da requerente; f) O trânsito 

do comboio turístico não põe em causa a coordenação de transportes regulares de 

passageiros, possuindo local único de paragem para tomada e largada de passageiros, 

devidamente sinalizado, de forma a não coincidirem com as paragens dos veículos de 

transporte público de passageiros, dando cumprimento à alínea c) do nº 1, do art.º 

13.º, do referido Decreto-Lei; g) O percurso preconizado não excede a extensão de 

7km, em conformidade com o no nº 1 do art. 14.º do mesmo diploma; Com 

fundamento nos pressupostos elencados, proponho que a Câmara Municipal delibere a 

autorização para o itinerário, paragens, horários de funcionamento e os preços dos 

circuitos do comboio turístico, nos termos do art.º 14.º, Decreto-Lei n.º 249/2000, de 

13 de outubro. Esta autorização deverá ser concedido por um período anual, renovável 

no início de cada ano civil, enquanto se mantiverem os pressupostos ao abrigo dos 

quais esta deliberação é tomada, nomeadamente enquanto a legislação de suporte se 
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mantiver em vigor, e nãos sejam substancialmente alteradas as condições associadas à 

sua exploração.” (Anexo 11) 

DELIBERADO 

 

 

50. TRÂNSITO – ALTERAÇÃO DE TRÂNSITO NAS RUAS EMÍLIO CASTELAR GUIMARÃES, 

DA BARREIRA E DE S. GEMIL - FREGUESIA DE PONTE – Presente a seguinte informação: 

“Pela presente se submete à apreciação Camarária a alteração ao trânsito na freguesia 

de Ponte, conforme postura em anexo, aprovada pela Junta e Assembleia de Freguesia. 

As alterações preconizadas visam: incrementar a segurança rodoviária local; reduzir o 

trânsito de atravessamento na Rua Emílio Castelar Guimarães, fazendo a sua migração 

para a denominada “variante de Campelos”; permitir o incremento da aumentar a 

capacidade de estacionamento, designadamente na Rua de S. Gemil.” (Anexo 12) 

DDELIBERADO 

 

 

51. ATIVIDADES ECONÓMICAS – TRANSMISSÃO DO DIREITO DE SUPERFÍCIE DE LOTE 

NO AVEPARK-PARQUE DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE GUIMARÃES ENTRE ACR 

EUROPA E O GRUPO BIOFAZ – PROJETO DE ECONÓMICO DE INTERESSE MUNICIPAL – 

Presente a seguinte informação: “A empresa ACR Europa, com candidatura aprovada 

para instalação no Avepark registada sob o n.º29574/17, fruto de constrangimentos 

que têm que ver, maioritariamente com financiamento ao projeto que se alicerçava em 

apoios a conceder pelo programa SI-INOVAÇÃO, vem requerer ao município a 

transmissão do direito de superfície de que atualmente usufrui, em benefício da 

empresa BIOFAZ e, ao mesmo tempo, requer que lhe seja concedido, um prazo 

razoável para que a Biofaz se possa constituir como empresa no nosso país e assim 

obter os requisitos de elegibilidade para os procedimentos de transmissão e inicio de 

atividade. A empresa BIOFAZ pretende desenvolver 3 clusters com 4 fábricas apoiadas 

por 1 laboratório para I&D. O negócio da empresa assenta nas seguintes áreas: 

“Industrial Bio-Based products” para a produção de Xarope/ Açucar de batata doce; 

“Bio Plastics” Bioplástico de bactérias – PHBV e Amido termoplástico (TPS) de batata 

doce; “Micro Biological & Enzymes solutions – Biofertilizantes e Biocontrol de Pragas. 
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Poder-se-á compreender com maior detalhe o projeto que a empresa pretende 

desenvolver mediante análise à apresentação que se junta. Para fundamentar este 

pedido - de transmissão do direito de superfície – a ACR EUROPA alega ter padecido de 

delongas no reembolso de apoios a conceder pelo IAPMEI no âmbito da candidatura 

apresentada, motivando a inviabilização e prossecução do seu calendário de 

investimentos, redundando assim, inevitavelmente, na desistência deste projeto por 

parte da empresa. Este projeto envolveu a tramitação de procedimentos internos de 

alteração às permissões definidas em sede de loteamento, a constituição de um direito 

de superfície de um terreno no AVEPARK em seu favor, assim como o início da 

construção do edifício. Foi executada a estrutura da primeira fase do projeto com 

relativa rapidez, fazendo-se adivinhar a conclusão dos trabalhos com a mesma 

celeridade, no entanto, tal não sucedeu. A obra foi suspensa e assim se mantem; uma 

estrutura de imagem inacabada e disfuncional, altamente descaracterizadora dos 

padrões de excelência e qualidade pelos quais o AVEPARK se rege e que imprime a 

todas as atuações sobre si executadas, criando situações de embaraço para os seus 

utilizadores e para o município pela incerteza associada a uma utilização tida como 

certa, mas que se tem vindo a questionar. Analisado o pedido, e uma vez que a 

transmissão pressupõe continuidade dos trabalhos, e assim do projeto tal qual está 

desenhado e licenciado, considerando, ainda, os pareceres, da Divisão jurídica, juntos 

ao processo, julga-se poder acolher a pretensão da requerente nos termos e sob as 

seguintes premissas: - Não exercício do direito de preferência por parte do município 

na transmissão do direito de superfície (direito que lhe assiste de acordo com o 

previsto nos artigos 12.º, n.º 2, e 13.º n.º 1 do Regulamento do AVEPARK); - Aceitação 

por parte da Câmara Municipal da fundamentação apresentada pelo superficiário (ACR) 

como bastante para justificar a não conclusão das obras no prazo previsto no artigo 

14.º do Regulamento do AVEPARK, e consequentemente, a não reversão do direito de 

superfície a seu favor, tal como decorre deste artigo conjugado com o disposto no 

artigo 15. º do mesmo Regulamento;  - Aceitação do pedido de prorrogação do prazo 

para o pagamento da prestação anual do direito de superfície, solicitado em fevereiro 

de 2020, tempo em que se vencia a prestação, tal como previsto no n.º 2 do artigo 9.º, 

sendo certo que,  por deliberação da camara municipal, podem ser permitidas outras 

modalidade e condições de pagamento, conforme prevê o n.º 3 do deste mesmo 
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preceito; situação que à data, face ao contexto em que nos encontramos, entendemos 

que se poderá enquadrar na deliberação tomada pela Câmara Municipal, a de 9 de 

abril de 2020,~onde foram aprovadas um conjunto de medidas (tendo em vista mitigar 

os efeitos da crise social e económica gerados pelo efeito da pandemia COVID-19) 

destinadas a apoiar as empresas, de entre as quais se encontra a liquidação diferida, 

até ao máximo de 18 prestações, sem juros nem penalizações, das prestações anuais, 

relativas a 2020, a pagar pelos superficiários dos lotes do AVEPARK. Pelo que, se coloca 

à consideração superior, - O não exercício do direito de preferência, por parte do 

Município, na transmissão deste direito de superfície dadas a especificidade que o 

projeto/construção apresentam e o fim a que se destina; - A submissão ao órgão 

executivo dos fundamentos apresentados pela empresa como bastante para justificar a 

não conclusão das obras no prazo previsto, e assim, não exercer a reversão do direito 

de superfície a seu favor, procedendo-se, consequentemente, à nomeação da comissão 

arbitral com vista a estabelecer o valor da avaliação da edificação/construção existente 

no lote de acordo com o previsto no artigo 13.º n.º 2, al. b) e c); -E, por fim, notificar o 

requerente de que dadas as circunstâncias atuais poderá pagar de forma faseada a 

prestação em causa, sendo a opção que se afigura mais adequada para o efeito 

pretendido, em substituição da solicitada prorrogação de prazo para o pagamento. De 

salientar ainda que, no que respeita ao Projeto Económico de Interesse Municipal, de 

que a empresa ACR Europa foi também candidatada e beneficiária, bem como quanto 

aos efeitos do não cumprimento do contrato decorrente desta candidatura, será 

tratado em conformidade, assumindo a empresa, naturalmente, as penalizações que 

daí decorrerem. Á consideração superior.” 

DELIBERADO 

 

 

52. EDUCAÇÃO – MEDIDAS EXTRAORDINÁRIAS E DE CARÁTER TEMPORÁRIO NA ÁREA 

DA EDUCAÇÃO - REFEIÇÕES E COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA DOS ALUNOS 

MATRICULADOS NOS ESTABELECIMENTOS DE EDUCAÇÃO E ENSINO DO 1.º CICLO – 

Presente a seguinte proposta: “A situação excecional que se vive no país, decorrente da 

situação epidemiológica do COVID-19, e que motivou a que fosse decretado o estado 

de emergência e de calamidade pública, tem tido efeitos nefastos na vida das famílias 
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com particular impacto nos rendimentos auferidos mensalmente. Atentos ao papel que 

as autarquias locais tem vindo a assumir junto da população, em articulação com as 

autoridades centrais, na mitigação dos problemas económicos e sociais que advieram 

desta pandemia, considera-se imprescindível, no âmbito das competências da Câmara 

Municipal, a aplicação de medidas extraordinárias de apoio à comunidade na área da 

Educação, particularmente no que concerne às famílias com crianças e alunos 

matriculados em estabelecimentos de educação e ensino do 1.º ciclo da rede pública. 

Neste sentido, nos termos e para os efeitos previstos na al. hh), n.º 1, art.º 33.º e na al. 

k), do art.º 25.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, proponho que seja concedida a 

isenção do pagamento dos serviços prestados no período de 1 a 13 de março, às 

crianças e alunos matriculados nos estabelecimentos de educação e ensino do 1.º ciclo, 

designadamente refeições, prolongamento de horário e componente de apoio à 

família, no valor global de €70.337,05. Por outro lado, considerando que a Lei n.º 

5/2020, de 10 de abril, veio estabelecer o alargamento dos apoios em matéria de 

alimentação aos alunos abrangidos pelo escalão B da ação social escolar, e a 

importância de intervir a nível local junto dos agregados familiares mais desfavorecidos 

e/ou em situação de vulnerabilidade, proponho ainda que, até ao término do ano 

letivo em curso incluindo o mês de julho, seja concedida a isenção do pagamento dos 

50% do custo unitário da refeição a ser suportado pelos encarregados de educação.” 

DELIBERADO 

 

 

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

DE MANEIO – MAIO DE 2020 - Presente a seguinte informação: “Por deliberação de 23 

de dezembro de 2019 a Câmara Municipal aprovou a constituição de um Fundo de 

Maneio destinado a acorrer, com oportunidade, ao pagamento com caráter de 

urgência, dos apoios a conceder no âmbito da alínea a) do artigo 2º do Regulamento 

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

Importa, assim, submeter a ratificação os apoios entretanto concedidos por conta 

deste Fundo de Maneio, conforme constam do mapa que se anexa.” (Anexo 13) 

DELIBERADO 
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54. AÇÃO SOCIAL – ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS COMUNIDADES 

LOCAIS - CONTINUIDADE DO PROJETO SOCIAL “ENTÃO VAMOS” – Presente a seguinte 

proposta: “Reconhecendo a pertinência dos objetivos plasmados na Estratégia 

Nacional para o Envelhecimento Ativo e Saudável 2017-2025 e das orientações 

presentes no Plano de Desenvolvimento Social para o Crescimento Inclusivo de 

Guimarães (PDSCI) 2015-2020, que assumem a necessidade de diversificar e ajustar as 

respostas sociais às especificidades do território e dos cidadãos, esta Câmara Municipal 

tem garantido a continuidade de diversos projetos considerados de relevância para um 

adequado desenvolvimento comunitário do Concelho de Guimarães. Entre eles, está o 

projeto “Então Vamos”, que se tem destacado pelo impacto social significativo que 

atingiu na área geográfica onde está implementado, neste caso na Comissão Social 

Interfreguesias (CSIF) de Vale de S. Torcato, que integra as freguesias de S. Torcato, 

Gonça e Aldão e as Uniões de Freguesia de Arosa/Castelões, Selho S. 

Lourenço/Gominhães e Atães/Rendufe. Este projeto visa combater o isolamento social 

e promover um envelhecimento ativo dos idosos e das pessoas com incapacidade 

residentes neste território, através da dinamização de atividades com recurso às artes 

performativas, privilegiando o património pessoal, social, cultural e comunitário. Para 

o efeito, conta com a colaboração de uma equipa constituída por vários profissionais, 

nomeadamente uma formadora de teatro. No último ano de execução, este projeto 

consolidou uma nova dinâmica de intervenção comunitária que se consubstancia na 

realização de sessões de formação artísticas. Neste contexto, 15 idosos voluntários 

recebem, semanalmente, formação específica que lhes permite conceber e 

materializar objetos artísticos. Saliente-se que 227 idosos foram integrados nesta 

dinâmica, manifestando um elevado grau de adesão e de satisfação. De ressalvar 

também a realização de 55 ensaios abertos de teatro para toda a comunidade, o que 

tem permitido o treino de competências de interação social e a diminuição da 

incidência de sintomatologia ansiogénica e de humor deprimido. Efetivamente, esta 

perspetiva de proximidade e a tónica na valorização dos afetos marca a diferença, 

estando igualmente presente a preocupação de garantir o acesso a estas mesmas 

experiências junto de idosos que evidenciam dificuldades na deslocação para fora dos 

seus domicílios. O projeto “Então Vamos” também tem reforçado o desenvolvimento 

do programa “Guimarães 65+”, mais concretamente pelo acompanhamento de 
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proximidade aos idosos em situação de isolamento do Vale de S. Torcato, por via da 

realização de 120 visitas aos seus domicílios. As metodologias inovadoras deste 

projeto despertaram o interesse de outros públicos, pelo que, as peças de teatro em 

cima referidas estão também a ser apresentadas junto de outras comunidades e 

contaram já com a participação de 597 idosos. Perante a situação epidemiológica que 

vivenciamos, e tendo em conta as orientações da Direção-Geral da Saúde para 

prevenir o contágio pelo COVID-19, a equipa do projeto intensificou o 

acompanhamento individualizado dos idosos, priorizando o apoio na realização de 

inúmeras atividades da vida diária. Assumida a relevância do projeto “Então Vamos” 

na garantia de uma melhor qualidade de vida dos idosos que abrange, e o carácter 

inovador das respostas que oferece, e depois de comprovados os requisitos expressos 

no artigo 6º do Regulamento do Apoio às Instituições de Solidariedade Social (Reg. 

607/2010, de 15 de julho), submeto para aprovação a continuidade deste projeto em 

2020, mediante atribuição de um subsídio no valor de €30.200,00 (trinta mil e 

duzentos euros) à Associação para o Desenvolvimento das Comunidades Locais, nos 

termos e em conformidade com a minuta do protocolo em anexo.” (Anexo 14) 

DELIBERADO 

 

 

55. AÇÃO SOCIAL - ASSOCIAÇÃO DE NARRATIVA E TEATRO DE INTERVENÇÃO – (ANTI) 

- CONTINUIDADE DO PROJETO SOCIAL “TABU” – Presente a seguinte proposta: 

“Reconhecendo a pertinência dos objetivos plasmados na Estratégia Nacional para o 

Envelhecimento Ativo e Saudável 2017-2025 e das orientações presentes no Plano de 

Desenvolvimento Social para o Crescimento Inclusivo de Guimarães (PDSCI) 2015-

2020, que assumem a necessidade de diversificar e ajustar as respostas sociais às 

especificidades do território e dos cidadãos, esta Câmara Municipal tem garantido a 

continuidade de diversos projetos considerados de relevância para um adequado 

desenvolvimento comunitário do Concelho de Guimarães. Entre eles, está o projeto 

“TABU”, que tem como principal objetivo informar e sensibilizar a comunidade, 

especialmente os mais jovens, para o combate à violência de género e de namoro, 

através da dinamização de inúmeras atividades por recurso às artes performativas. 

Para o efeito, conta com a colaboração de três recursos humanos, um responsável pelo 
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sistema de som e luzes, e dois que assumem toda a encenação e recriação das peças 

de teatro. Após quase cinco anos de execução, desde setembro de 2014, o projeto 

continua a revelar-se de grande importância para a comunidade onde se insere, o que 

se traduz nos resultados que obteve no seu último ano de execução: 40 jovens 

voluntários participantes e 30 parceiros para a realização de sessões direcionadas para 

profissionais da área da saúde, da educação e da intervenção social. Refira-se o 

contributo fundamental do projeto “TABU” para a execução das ações previstas no 

Plano Municipal para a Igualdade de Género, dadas as muitas intervenções junto das 

escolas do concelho, que abarcaram cerca de 1.500 alunos. Neste último ano, viu-se 

consolidado o desenvolvimento das oficinas de teatro, que passaram a ter sessões 

semanais, junto de 38 jovens com idades compreendidas entre os 15 e os 18 anos, em 

duas escolas secundárias do concelho. Na esfera do convívio intergeracional, esta 

equipa dinamiza ainda uma oficina de teatro junto dos idosos integrados no projeto 

social “Candoso Ativo”, tendo já recriado quatro comédias. Perante a situação 

epidemiológica que vivenciamos, e tendo em conta as orientações da Direção-Geral da 

Saúde para prevenir o contágio pelo COVID-19, a equipa do projeto ajustou os seus 

objetivos de intervenção privilegiando a promoção de ações e o desenvolvimento das 

oficinas por recurso a diversos suportes digitais, mantendo um acompanhamento 

próximo dos jovens e prevenindo eventuais situações de violência que se pudessem 

ver agravadas neste contexto atual. Considerando o caráter inovador deste projeto e o 

facto de contribuir para o cumprimento dos desígnios deste Município em matéria de 

Igualdade de Género, e depois de comprovados os requisitos expressos no artigo 6º do 

Regulamento do Apoio às Instituições de Solidariedade Social (Reg. 607/2010, de 15 de 

julho), submeto para aprovação a continuidade deste projeto em 2020, mediante 

atribuição de um subsídio no valor de €26.700,00 (vinte e seis mil e setecentos euros) à 

Associação de Narrativa e Teatro de Intervenção (ANTI), correspondente a um período 

de 9 meses (1 de abril 2020 a 31 de dezembro de 2020), nos termos e em 

conformidade com a minuta do protocolo em anexo.” (Anexo 15) 

DELIBERADO 
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56. AÇÃO SOCIAL – SUBSÍDIO MUNICIPAL AO ARRENDAMENTO – APROVAÇÃO DE 16 

CANDIDATURAS - Presente um ofício da CASFIG, EM, UNIPESSOAL, LDA., remetendo, 

para aprovação do Órgão Executivo, uma proposta de aprovação de 16 candidaturas ao 

Subsídio Municipal ao Arrendamento, aprovada pelo respetivo Conselho de Gestão em 

sua reunião extraordinária de 12 de junho de 2020. (Anexo 16) 

DELIBERADO 

 

 

57. AÇÃO SOCIAL – CASFIG, EM, UNIPESSOAL, LDA – PROPOSTA DE CRIAÇÃO DE 

NOVA RESIDÊNCIA PARTILHADA MASCULINA COM ALOJAMENTO DE QUATRO 

FAMÍLIAS UNIPESSOAIS - Presente um ofício da CASFIG, EM, UNIPESSOAL, LDA 

remetendo, para aprovação do executivo camarário, uma proposta de criação de nova 

residência partilhada masculina com alojamento de quatro famílias unipessoais, 

aprovada pelo respetivo Conselho de Gestão em sua reunião extraordinária de 9 de 

junho de 2020. (Anexo 17) 

DELIBERADO 

 

 

58. AÇÃO SOCIAL – SUBSÍDIO PARA TRANSPORTE DE UMA PESSOA COM DEFICIÊNCIA 

AO CENTRO DE ATIVIDADES OCUPACIONAIS DO CENTRO SOCIAL DE BRITO – Presente 

a seguinte informação: “Foi apresentada uma candidatura à Divisão de Ação Social para 

efeitos de pedido de apoio na deslocação de um jovem com deficiência, da sua 

residência para o Centro de Atividades Ocupacionais (CAO) do Pólo do Paraíso do 

Centro Social de Brito, que está sedeado em Selho de S. Jorge, tendo em conta a 

situação de vulnerabilidade do agregado familiar, facto que ficou comprovado após 

termos realizado o respetivo estudo socioeconómico, cujo resultado a seguir se 

apresenta: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nº Processo Sexo Rendimento P/Capita Grau de Incapacidade 

223279080/19 Masculino €43,31 96% 
Assim, submete-se para aprovação, ao abrigo alínea d) do artigo 2º do Regulamento 

Municipal para Atribuição de Apoios a Pessoas em Situação de Vulnerabilidade, a 
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concessão de um apoio ao requerente, através da disponibilização de um serviço de 

transporte adaptado, de 23 junho a 31 de dezembro de 2020, cujo valor se estima em 

€2.756,00 (dois mil setecentos e cinquenta e seis euros), para que possa deslocar-se 

diariamente da sua residência ao CAO do Centro Social de Brito. À consideração 

superior.” 

DELIBERADO 

 

 

59. AÇÃO SOCIAL – SUBSÍDIO PARA AQUISIÇÃO DE UM ELETRODOMÉSTICO 

(MÁQUINA DE LAVAR ROUPA) – Presente a seguinte informação: “Foi rececionada na 

Divisão de Ação Social uma candidatura para apoio na aquisição de um 

eletrodoméstico, neste caso, uma máquina de lavar roupa. Após análise da mesma 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 

161026192/20 Costa €156,05 €215,00 

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, que se 

enquadra no consignado na alínea v) do artigo 33.º da Lei 75/2013 de 12 de setembro, 

a concessão deste apoio à requerente, cujo valor total se estima em €215,00 (duzentos 

e quinze euros).” 

DELIBERADO 

 

 

60. CULTURA – SUBSÍDIOS NO ÂMBITO DO IMPACTA - INVESTIMENTO MUNICIPAL EM 

PROJETOS E ATIVIDADES CULTURAIS, TERRITORIAIS E ARTÍSTICAS – Presente a 

seguinte proposta: “Em face dos constrangimentos provocados pela pandemia de 

COVID-19, que condicionaram fortemente o respeito dos prazos previstos, proponho, 

nos termos dos Artigos 16º e 27º do Regulamento do IMPACTA constante do Edital n.º 

92/2020 publicado na 2ª Série do Diário da República de 15 de janeiro de 2020, a 
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atribuição dos seguintes apoios, destinados a atividades a realizar no 2º semestre de 

2020: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Entidade Tipo de Entidade Área de Candidatura Designação do Projeto Montante 

Afonsina - Tuna de 
Engenharia 
Universidade do Minho 

Associação Atividades Pontuais Acolhimento de novos alunos da 
Universidade do Minho 50,00 € 

AGF - Associação 
Guimarães Fado Associação Atividades Pontuais Fado ao Berço - I Concurso de 

Fado de Guimarães 600,00 € 

Álvaro Mendes Singular 

Projetos de Criação 
Artística - 
Performance e 
Composição Musical 

Gravação de EP 1 000,00 € 

André Filipe Guiomar Singular 

Projetos de Criação 
Artística - Edições 
literárias, musicais, 
videográficas 

Saturno / cinema-vídeo (curta 
metragem) 5 000,00 € 

Associação Académica 
da Universidade do 
Minho 

Associação Atividades Pontuais Receção ao Caloiro 2020 10 000,00 € 

Associação Artística 
Cultural e Social - 3M Associação 

Projetos de Criação 
Artística - Edições 
literárias, musicais, 
videográficas 

O tempo não parou 4 313,00 € 

Associação Cultural 
Outra Voz Associação Atividades Pontuais Um outro desconhecido 10 000,00 € 

Associação dos 
Amiguinhos do Museu 
de Alberto Sampaio 

Associação Atividades Pontuais Museu à noite 2020 5 000,00 € 

Associação para o 
Desenvolvimento das 
Comunidades Locais 

Associação Atividades Pontuais Feira da Terra 2.0 3 500,00 € 

Associação Pontos 
Comuns Associação Atividades Pontuais Vox-Pop 2 000,00 € 

Associação Puzzlianos - 
C.J.G. Associação Atividades Pontuais Associarte 1 500,00 € 

CAISA C.R.L. Associação Atividades Pontuais Peles - International Drum Fest 
2020 5 000,00 € 

CAISA C.R.L. Associação Atividades Pontuais CLAV LIVE SENSSION 3 000,00 € 

CAISA, C.R.L. Associação 

Projetos de Criação 
Artística - Edições 
literárias, musicais, 
videográficas 

Edição livro e áudio, de 
composições de percussão 2 550,00 € 

Capivara Azul 
Associação Cultural Associação Atividades Pontuais Caixa Negra 4 000,00 € 

CAR Associação 
Projetos de Criação 
Artística - Artes 
Visuais e Curadoria 

Exposição Kairos 3 500,00 € 

Carina Albuquerque Singular 
Projetos de Criação 
Artística - Artes 
Performativas 

Pequeno Mundo 5 000,00 € 
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Carlos Alves Correia Singular 

Projetos de Criação 
Artística - 
Performance e 
Composição Musical 

Síncope (performance musical) 3 500,00 € 

Carlos Lobo Singular 

Projetos de Criação 
Artística - Edições 
literárias, musicais, 
videográficas 

Video "Aos 16" 4 000,00 € 

Casa do Povo de 
Briteiros Associação Atividades Pontuais Citânia Viva 2020 8 000,00 € 

Chorus Anima Populi - 
Associação Cultural Associação Atividades Pontuais Coro Masculino dedicado à 

Música Coral 1 500,00 € 

Círculo de Arte e 
Recreio Associação Atividades Pontuais Casa de Agra 4 450,00 € 

Comissão de Festas Dar 
Vida à Vila Associação Atividades Pontuais Caldas das Taipas - Vila Natal 

2020 5 750,00 € 

Convívio Associação 
Cultural e Recreativa Associação Atividades Pontuais Guimarães Suave Fest 2020 10 000,00 € 

Convívio Associação 
Cultural e Recreativa Associação Atividades Pontuais Convívios à Varanda 8 000,00 € 

Convívio Associação 
Cultural e Recreativa Associação Atividades Pontuais Acervo 4 500,00 € 

Diogo Alves Pinto Singular 

Projetos de Criação 
Artística - Edições 
literárias, musicais, 
videográficas 

Edição do novo disco de Gobi 
Bear 1 950,00 € 

Freguesia de Caldelas Freguesia Atividades Pontuais Animação de Verão 3 000,00 € 

Freguesia de Caldelas Freguesia Atividades Pontuais Acolhimento ao Emigrante e ao 
Turista 2 000,00 € 

Freguesia de Ronfe Freguesia 
Projetos de Criação 
Artística - Artes 
Performativas 

Memórias 3 000,00 € 

Gabriel Salgado Singular 

Projetos de Criação 
Artística - Edições 
literárias, musicais, 
videográficas 

Edição do alvo Fosco 2 148,60 € 

Giliano Boucinha Singular 

Projetos de Criação 
Artística - Edições 
literárias, musicais, 
videográficas 

Documentário Pop Underground 
GMR 3 000,00 € 

Giliano Boucinha Singular 

Projetos de Criação 
Artística - 
Performance e 
Composição Musical 

Composição do disco Tyroliro 2 500,00 € 

Grupo Cultural e 
Recreativo da Cruz de 
Pedra 

Associação Atividades Pontuais O Verão é na Penha 5 000,00 € 

Grupo Folclórico da 
Corredoura Associação Atividades Pontuais Fest' In folk Corredoura 1 000,00 € 
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Grupo Folclórico da 
Corredoura Associação 

Projetos de Criação 
Artística - 
Performance e 
Composição Musical 

Bailado Agora 9 000,00 € 

Happy and Famous 
Associação Associação Atividades Pontuais Promotora de eventos - Sessões 

Lobo Mau 5 000,00 € 

Happy and Famous 
Associação Associação 

Projetos de Criação 
Artística - 
Performance e 
Composição Musical 

Composição de 1 discos 
(Paraguaii) 4 000,00 € 

Happy and Famous 
Associação Associação 

Projetos de Criação 
Artística - 
Performance e 
Composição Musical 

Composição de 2 discos (Mira 
Quebec) 2 250,00 € 

Inês Lago Singular 
Projetos de Criação 
Artística - Artes 
Performativas 

A súplica na era da 
reprodutividade técnica 6 000,00 € 

Ivo Rainha Singular 
Projetos de Criação 
Artística - Artes 
Visuais e Curadoria 

Capt´Arte 5 000,00 € 

Ivo Rainha Singular 
Projetos de Criação 
Artística - Artes 
Visuais e Curadoria 

O percurso 3 500,00 € 

João Rafael Martins 
Ferreira Singular 

Projetos de Criação 
Artística - Edições 
literárias, musicais, 
videográficas 

RA-FA-EL 1 185,00 € 

João Rocha Singular 

Projetos de Criação 
Artística - 
Performance e 
Composição Musical 

Janela 720,00 € 

Luis Canário Rocha Singular 
Projetos de Criação 
Artística - Artes 
Performativas 

Conversas Pintadas 6 000,00 € 

Manuel de Oliveira Singular 

Projetos de Criação 
Artística - Edições 
literárias, musicais, 
videográficas 

Projeto "Entre" 2 500,00 € 

Manuel de Oliveira Singular 

Projetos de Criação 
Artística - 
Performance e 
Composição Musical 

Concerto de lançamento 5 000,00 € 

Márcio Ferreira Singular 

Projetos de Criação 
Artística - Edições 
literárias, musicais, 
videográficas 

Edição do 2.º álbum de This 
Pinguin Can Fly 1 330,00 € 
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Mário Alexandre 
Sampaio Gonçalves Singular 

Projetos de Criação 
Artística - Edições 
literárias, musicais, 
videográficas 

THIRIA - Biografia Rítmica de um 
Pirata  3 300,00 € 

Marisa Oliveira Singular 

Projetos de Criação 
Artística - 
Performance e 
Composição Musical 

TetrAcord'Ensemble 5 500,00 € 

Miguel Ribeiro Singular 
Projetos de Criação 
Artística - Artes 
Visuais e Curadoria 

Mapeamento Áudio de 
Guimarães 1 500,00 € 

Narciso Fernandes Singular 
Projetos de Criação 
Artística - Artes 
Performativas 

Paisagens sonoras 2 000,00 € 

Nuno Meneses Singular 

Projetos de Criação 
Artística - Edições 
literárias, musicais, 
videográficas 

Virar D´Squina - Um mar sem fim 4 371,00 € 

Olho de Vidro Associação 
Projetos de Criação 
Artística - Artes 
Visuais e Curadoria 

Projeto Documental sobre o Vale 
do Ave 5 000,00 € 

Osmusiké - Associação 
Musical e Artística do 
Centro de Formação 
Francisco de Holanda 

Associação Atividades Pontuais Sons de Outono - Concerto de 
Gala 4 000,00 € 

Osmusiké - Associação 
Musical e Artística do 
Centro de Formação 
Francisco de Holanda 

Associação Atividades Pontuais 
“A vós homens que viestes 
povoar em Guimarães e àqueles 
que aqui quiserem habitar” 

3 000,00 € 

Osmusiké - Associação 
Musical e Artística do 
Centro de Formação 
Francisco de Holanda 

Associação 
Projetos de Criação 
Artística - Artes 
Visuais e Curadoria 

Os Saltimbancos chegam à 
cidade 2 000,00 € 

Patricia Martins de 
Freitas Singular 

Projetos de Criação 
Artística - Artes 
Performativas 

A Promessa 5 000,00 € 

Pedro Emanuel Pereira Singular 

Circulação nacional 
ou 
internacionalização 
de projetos culturais 

Sons da minha Terra 5 000,00 € 

Pedro Ribeiro Singular 

Projetos de Criação 
Artística - Edições 
literárias, musicais, 
videográficas 

Músicas de Meias EP 1 590,00 € 

Rolando Ferreira Singular 

Projetos de Criação 
Artística - Edições 
literárias, musicais, 
videográficas 

Gravação do disco de Mister 
Roland 1 500,00 € 
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Rui Afonso Singular 

Projetos de Criação 
Artística - 
Performance e 
Composição Musical 

O Homem nunca está só – 
FRAGMENTOS convida 8 000,00 € 

Rui Bandeira Ramos Singular 
Projetos de Criação 
Artística - Artes 
Visuais e Curadoria 

Exposição "as 1001 noites" 2 000,00 € 

Sandra Cristina Barros Singular 
Projetos de Criação 
Artística - Artes 
Performativas 

De dentro p´ra fora 3 000,00 € 

Simão Barros Singular 
Projetos de Criação 
Artística - Artes 
Performativas 

Alexandria - teatro 7 500,00 € 

Sociedade Musical de 
Pevidém Associação Atividades Pontuais Pevidém em Festa 2020 9 000,00 € 

Sociedade Musical de 
Pevidém Associação Atividades Pontuais Natal nas Vilas 6 000,00 € 

Sociedade Musical de 
Pevidém Associação Atividades Pontuais Músicas com História 2020 3 000,00 € 

Sol no Miral - 
Associação Cultural Associação 

Projetos de Criação 
Artística - Artes 
Performativas 

Guimarães ConveniteHuc 8 700,00 € 

THE BJAZZ CHOIR Associação Atividades Pontuais Jazz para Todos 3 000,00 € 

Through Universe - 
Associação Associação 

Projetos de Criação 
Artística - Edições 
literárias, musicais, 
videográficas 

Edição Evols-III 2 895,00 € 

Through Universe - 
Associação Associação 

Projetos de Criação 
Artística - Edições 
literárias, musicais, 
videográficas 

Edição Chineskee 2 820,00 € 

Through Universe - 
Associação Associação 

Projetos de Criação 
Artística - Edições 
literárias, musicais, 
videográficas 

Edição Surdina 1 800,00 € 

Tiago Simães Singular 

Projetos de Criação 
Artística - Edições 
literárias, musicais, 
videográficas 

Todos os dias, ou não 1 400,00 € 

Tiago Simães Singular 

Projetos de Criação 
Artística - Edições 
literárias, musicais, 
videográficas 

Gravação de álbum | 10 músicas 1 290,00 € 

Tiago Simães Singular 

Projetos de Criação 
Artística - Edições 
literárias, musicais, 
videográficas 

Gravação do album Let the Jam 
Roll 2 400,00 € 



 
 

51 
Mod. 229-A/SQ 0 

 

GUIMA
S

AER

CÂMARA MUNICIPAL DE GUIMARÃES

Útero Associação 
Cultural Associação 

Projetos de Criação 
Artística - Artes 
Performativas 

Dança na Rua e em Casa 7 500,00 € 

Vitor Castro Singular 

Projetos de Criação 
Artística - 
Performance e 
Composição Musical 

A História do Soldado 3 275,00 € 

   TOTAL 308 137,60 € 

Os apoios financeiros deliberados serão processados após requerimento das entidades 

interessadas, devendo estas observar, designadamente, o disposto nos Artigos 5º e 6º 

do Regulamento do IMPACTA.” 

DELIBERADO 

 

 

61. DIVERSOS – REEMBOLSO DE 20% DO IMI - REGULAMENTO MUNICIPAL DE 

CONCESSÃO DE DIREITOS E BENEFÍCIOS AOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DO 

CONCELHO DE GUIMARÃES – Presente a seguinte informação: “O Regulamento 

Municipal de Concessão de Direitos e Benefícios aos Bombeiros Voluntários do 

Concelho de Guimarães, publicado no Diário da República, 2ª Série – n.º 121 em 

26/06/2017, em vigor desde 27/06/2017, tem como objeto, de acordo com o 

estabelecido no seu artigo 2º, “…estabelecer os direitos e benefícios sociais a conceder 

pelo Município de Guimarães aos bombeiros voluntários das corporações existentes no 

concelho”, definindo ainda o seu artigo 3º que “para efeitos de aplicação do presente 

Regulamento, consideram-se bombeiros os indivíduos que, integrados de forma 

voluntária no corpo de bombeiros das associações legalmente constituídas – 

atualmente a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Guimarães e a 

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários das Caldas das Taipas…”. 

Conforme disposto no artigo 6º deste Regulamento, os bombeiros têm direito ao 

reembolso de 20% do Imposto Municipal sobre Imóveis – IMI, referente aos prédios 

urbanos localizados na área do concelho de Guimarães, destinados à sua habitação 

própria e permanente. Ao abrigo desta disposição legal, dois bombeiros da Associação 

Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Guimarães apresentaram nesta Câmara 

Municipal o pedido de concessão do benefício do reembolso de 20% do IMI, um deles 

referente ao ano de 2018 e outro relativo ao ano de 2019. De acordo com análise 

efetuada pelo Serviço Municipal de Proteção Civil, ambos reuniram os requisitos para a 
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atribuição do Cartão Municipal de Identificação do Bombeiro. Examinados os 

respetivos processos, e conforme documentos apresentados pelos interessados, 

verifica-se que o domicílio fiscal dos requerentes corresponde à morada dos prédios 

sobre os quais incide o pedido do reembolso. Assim, nos termos da alínea b), do n.º 1, 

do artigo 6º do Regulamento Municipal de Concessão de Direitos e Benefícios aos 

Bombeiros Voluntários do Concelho de Guimarães, têm direito ao reembolso de 20% 

do IMI do prédio destinado à sua habitação própria e permanente, os bombeiros 

abaixo identificados. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

Nome Artigo 
matricial Freguesia 

Valor Total 
do Imposto 

2018 

Valor Total 
do Imposto 

2019 

Valor do 
reembolso 

Nº proposta 
cabimento 

Nº 
Compromisso 

Joana da 
Conceição 
Freitas Silva 

2747-Q Azurém 320,96€ ------- 64,19€ 2281 2297 

Francisco 
Eusébio 
Campos 
Antunes 

951-C Silvares ------- 147,39€ 29,48€ 2421 2415 

Em face do exposto, deverá submeter-se a aprovação do órgão executivo o reembolso 

do valor total de €93,67 (noventa e três euros e sessenta e sete cêntimos) aos referidos 

bombeiros voluntários, conforme discriminado no quadro supra. À consideração 

superior.” 

DELIBERADO 

 

 

62. RELATÓRIO E CONTAS - CONSOLIDAÇÃO DE CONTAS DO ANO DE 2019 - 

MUNICÍPIO DE GUIMARÃES – Presente, em anexo, o Relatório de Consolidação de 

Contas do Município de Guimarães, relativo ao ano de 2019. (Anexo 18) 

DELIBERADO 

 

 

63. APROVAÇÃO DA ATA EM MINUTA 

DELIBERADO 

 

 

 



 
 

53 
Mod. 229-A/SQ 0 

 

GUIMA
S

AER

CÂMARA MUNICIPAL DE GUIMARÃES

A REUNIÃO TERMINOU ÀS ________ HORAS 

 

ASSINATURAS: 

 

 

PRESIDENTE: 

______________________________ 

 

 

 

SECRETÁRIA: 

_______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


