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REUNIÃO ORDINÁRIA DE 21 DE DEZEMBRO DE 2020 

 

 

INICIADA A REUNIÃO ÀS ________ HORAS 

 

PRESENÇAS: 

 

 

 

 

 

 

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

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

1. Do ofício da Assembleia Municipal n.º 22, datado de 19 de outubro de 2020, que 

comunica a aprovação, em sessão extraordinária de 13 de outubro de 2020, da 

seguinte proposta: “Recrutamento para Cargos de Dirigentes – Designação de Júris”. -- 

2. Do ofício da Assembleia Municipal n.º 24, datado de 3 de dezembro de 2020, que 

comunica a tomada de conhecimento e aprovação das seguintes propostas: 2.1 – 

Tomar Conhecimento: a) “Listagem dos compromissos plurianuais assumidos ao 

abrigo da autorização prévia genérica concedida”; b) “Informação semestral do Auditor 

Externo sobre a situação económica e financeira do Município de Guimarães”; c) 

“Parecer do Conselho Municipal da Juventude acerca do Plano de Atividades e 

Orçamento da Câmara Municipal para o ano de 2021”. 2.2 – Aprovação por maioria: a) 

“Grandes Opções do Plano e Orçamento 2021 PPI - Plano de Atividades - Orçamento da 

Câmara Municipal de Guimarães para o Ano de 2021. Regulamento de Execução 

Orçamental - Mapa de Pessoal 2021 - Orçamentos das Entidades Participadas”; b) 

“Imposto Municipal Sobre Imóveis (IMI) – Ano de 2020”; c) “Derrama sobre a Coleta de 

2020 (a cobrar em 2021)”; d) “Participação Variável no Imposto sobre o Rendimento 

das Pessoas Singulares (IRS) – Ano de 2021”. --------------------------------------3. Do ofício 

da Assembleia Municipal n.º 25, datado de 9 de dezembro, que comunica a apreciação 

e aprovação, em sessão ordinária realizada no passado dia 4 de dezembro, das 
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seguintes propostas: 3.1 – Apreciação do Relatório da Atividade da Câmara Municipal 

de Guimarães. 3.2 - Aprovação por maioria – a) “Recrutamento para cargo dirigente – 

Designação de Júri”; b) “Parque de Estacionamento de Camões – Alteração da isenção 

de pagamento das taxas e do limite de assinaturas mensais a residentes e a 

comércio/serviços”; c) “Alterações ao Regulamento Municipal de Taxas e Outras 

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

Taxas e Encargos nas Operações Urbanísticas – Ano de 2021”; d) “Concurso de 

Fotografia Garra Vimaranense - Aprovação de Regulamento”; e) “Junta de Freguesia de 

Infantas - Certidão de Interesse Público para efeitos de instrução junto da RAN”; f) 

“Extensão da primeira fase da Ecovia de Guimarães até à Vila de Pevidém - Freguesias 

de Candoso S. Martinho, Selho S. Jorge e Selho S. Cristóvão - Certidão de Interesse 

Público Municipal”; g) “Vizelpas Flexible Films S.A. - União das Freguesias de Conde e 

Gandarela - Emissão de Certidão de Interesse Público Municipal no âmbito da 

Instrução de Ação de Relevante Interesse Público”; h) “Pedido de Renegociação do 

Contrato de Concessão de Benefícios Tributários Municipais celebrado em 3 de 

novembro de 2019 - SEISOITOFISH - Comércio e Indústria, LDA”; i) “Pedido de 

Renegociação do Contrato de Concessão de Benefícios Tributários Municipais 

celebrado em 18 de setembro de 2018 com a empresa MANUEL MACHADO 

FERNANDES E Cª, LDA.”; j) “Contrato Programa com a Taipas Turitermas - Cooperativa 

de Interesse Público RL - Ano de 2021”; k) “Contrato Programa com a Oficina – Centro 

de Artes e Mesteres Tradicionais de Guimarães, CIPRL, - Ano de 2021”; l) “Contrato 

Programa com a Turipenha - Cooperativa de Turismo de Interesse Público CRL - Ano de 

2021”; m) “Contrato Programa com a Tempo Livre Fisical – Centro Comunitário de 

Desporto e Tempos Livres, CIPRL - Ano de 2021”; n) “Contrato Programa com o 

Laboratório da Paisagem de Guimarães- Associação para a Promoção do 

Desenvolvimento Sustentável - Ano de 2021”; o) “Contratos a celebrar com a CASFIG, 

Coordenação de Âmbito Social e Financeiro das Habitações do Município de 

Guimarães, EM, Unipessoal Lda. - Ano de 2021”; p) “Contrato Programa com a 

VIMÁGUA - Empresa de Água e Saneamento de Guimarães e Vizela EIM, SA.”; q) 

“Delegação de Competências nas Freguesias para Manutenção dos Espaços Verdes”. 

3.3 – Aprovação por unanimidade: a) “Descentralização - Transferência de 

competências em diversos domínios de atuação do Estado - Ação Social, Educação e 
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Saúde”; b) Aquisição de serviços de fornecimento contínuo de gás natural - Concurso 

Público n.º 12/20 - Repartição de encargos; c) “Contrato Programa com a Fraterna - 

Centro Comunitário de Solidariedade Social, CIPRL - Ano de 2021”; d) “Reabilitação 

Energética de Edifícios de Habitação Social – Repartição de encargos – Ano 2021”; e) 

“Requalificação do Tardoz do Centro Comercial Villa – Repartição de encargos – Ano 

2021/2022”; f) “Freguesias de Selho S. Cristóvão e Lordelo - Delegação de 

Competências para Gestão de Instalações Desportivas (Campo de Futebol do Parque 

de Lazer do Rio Selho e Pavilhão Municipal de Lordelo”; g) “Desafetação do domínio 

público de parcela de terreno com a área de 50,00m2 situada na rua da Liberdade, da 

União das Prazins Santo Tirso e Corvite”; h) “Afetação de terreno ao domínio público - 

Espaços com utilização pública na avenida D. João IV, tardoz do centro comercial Villa”; 

i) “Freguesia de Caldelas – Delegação de Competências – Ano de 2018 – Alteração da 

deliberação”; j) “União das Freguesias de Briteiros Santo Estêvão e Donim - Atribuição 

de Subsídio - Ano de 2019 - Alteração da deliberação”; k) “Freguesia de Caldelas - 

Delegação de Competências - Ano de 2019 - Alteração da deliberação”; l) “Freguesia de 

Silvares - Atribuição de Subsídio – Ano de 2018 – Alteração da deliberação”; m) “União 

das Freguesias de Briteiros Santo Estêvão e Donim – Subsídio e Delegação de 

Competências – Parque Infantil na Escola e obras em diversas ruas”; n) “Freguesia de 

Caldelas - Atribuição de Subsídio - Ano de 2019 - Alteração da deliberação”; o) 

“Freguesia de Caldelas – Apoio para obras nas ruas da Lama e do Pedraído”; p) 

“Freguesia de Urgezes – Delegação de Competências – Ano de 2018 – Alteração da 

deliberação”; q) “Freguesia de Urgezes – Delegação de Competências – Ano de 2019 – 

Alteração da deliberação”; r) “União das Freguesias de Atães e Rendufe – Atribuição de 

Subsídio – Ano de 2020 – Alteração da deliberação”; s) “Freguesia de Urgezes – 

Atribuição de Subsídio – Ano de 2019 – Alteração da deliberação”; t) “União das 

Freguesias de Atães e Rendufe – Atribuição de Subsídio – Pavimentação da rua 5 de 

Outubro em Atães”; u) “Freguesia de Moreira de Cónegos - Atribuição de Subsídio – 

Ano de 2019 – Alteração da deliberação”; v) “Freguesia de Longos – Delegação de 

Competências – Obras e Pintura da Escola”; w) “Freguesia Aldão – Apoio para Obras na 

rua de S. Mamede”; x) “Iluminações de Natal nas Vilas - Atribuição de Subsídios”; y) 

“Freguesia de Ponte – Delegação de Competências – Pavimentação de várias ruas no 

Parque Industrial”; z) “Freguesia da Costa - Iluminação de Natal do Mosteiro da Costa - 
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Atribuição de Subsídio”; aa) “União de Freguesias de Abação e Gémeos – Obras de 

Requalificação nas ruas de Carvalhal, do Cruzeiro e Côrte Real - Atribuição de Subsídio; 

bb) “União das Freguesias de Prazins Santo Tirso e Corvite - Ruas Nossa Senhora do 

Rosário, Nossa Senhora da Conceição e Padre João Moreira Leite - Cedência de 

Materiais”; cc) “Freguesia de Fermentões – Apoio para obras em diversas ruas”; dd) 

“Freguesia de Prazins Santa Eufémia – Atribuição de Subsídio para a construção de 

Casa Mortuária e área envolvente”; ee) “União das Freguesias de Serzedo e Calvos – 

Subsídio - Ano de 2020 – Alteração de deliberações”; ff) “União das Freguesias de 

Souto Santa Maria, Souto S. Salvador e Gondomar – Apoio para obras na rua da 

Carreira”; gg) “Freguesia de Mesão Frio – Delegação de Competências e Subsídio 2019 

– Alteração da deliberação”; hh) “União das Freguesias de Selho São Lourenço e 

Gominhães – Obras na rua do Bouro - Delegação de Competências”; ii) “Freguesia de 

Brito – Obras em diversas ruas - Subsídio e Delegação de Competências”; jj) “Contrato 

Interadministrativo de Delegação de Competências nas Freguesias - Atribuição de 

verbas para reforço operacional nos estabelecimentos de educação e ensino básico”; 

kk) “Freguesia de Pinheiro - Atribuição de Subsídio - Ano de 2019 - Alteração da 

deliberação”; ll) “Freguesia de Sande S. Martinho – Obras na rua da Rocha - Atribuição 

de Subsídio”; mm) “União das Freguesias de Candoso S. Tiago e Mascotelos – Obras de 

requalificação e ampliação do cemitério de Mascotelos - Atribuição de Subsídio”; nn) 

“Freguesia de S. Torcato – Subsídio e Delegação de Competências – Ano de 2019 – 

Revisão”; oo) “Freguesia de Urgezes – Obras de Requalificação da rua de S. Gualter e 

Requalificação do Bairro Municipal e Económico - Subsídio e Delegação de 

Competências”; pp) “União das Freguesias de Sande Vila Nova e Sande S. Clemente – 

Casa Mortuária - Atribuição de Subsídio”; qq) “Freguesia de Polvoreira – Subsídio e 

Delegação de Competências – Obras em diversas Ruas”; rr) “União de Freguesias de 

Tabuadelo e S. Faustino – Obras de Requalificação da Rua Dr. João Santiago de 

Carvalho e rua João Paulo II - Subsídio e Delegação de Competências”. ----------------------

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

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

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

MUNICIPAL, REALIZADA EM 3 DE DEZEMBRO DE 2020. 

DELIBERADO 
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5. OBRAS PÚBLICAS – REABILITAÇÃO ENERGÉTICA DE EDIFÍCIOS DE HABITAÇÃO 

SOCIAL - REVOGAÇÃO DA DECISÃO DE CONTRATAR – Presente a seguinte informação: 

“1. De acordo com deliberação da Câmara Municipal de 21/9/2020, foi aberto 

procedimento de concurso público, nos termos da alínea b) do artigo 19º do CCP, cujo 

anúncio foi publicado no Diário da República, II Série, nº 193 de 2 de outubro de 2020 

para adjudicação da empreitada em assunto. O valor, para efeitos do concurso, é de 

€3.164.372,89 + IVA. 2. A presente empreitada foi dividida em lotes, conforme 

definido no ponto 13 do Programa de Procedimento, estando os lotes, e respetivos 

valores para efeitos de concurso, especificados no ponto 2.2.1 do Caderno de 

Encargos: a) Lote 1 – Habitação Social de Azurém com preço base de €439.162,10 

(quatrocentos e trinta e nove mil cento e sessenta e dois euros e dez cêntimos) não 

incluindo o Imposto sobre Valor Acrescentado; b) Lote 2 – Habitação Social de 

Coradeiras com preço base de €1.373.191,65 (um milhão trezentos e setenta e três mil 

cento e noventa e um euros e sessenta e cinco cêntimos) não incluindo o Imposto 

sobre Valor Acrescentado; c) Lote 3 – Habitação Social de Urgeses com preço base é 

€500.635,43 (quinhentos mil seiscentos e trinta e cinco euros e quarenta e três 

cêntimos) não incluindo o Imposto sobre Valor Acrescentado; d) Lote 4 – Habitação 

Social de Mataduços com preço base é 851.383,71€ (oitocentos e cinquenta e um mil 

trezentos e oitenta e três euros e setenta e um cêntimos) não incluindo o Imposto 

sobre Valor Acrescentado; 3. Esta obra tem cabimento na rubrica 3.2.2.06 do Plano 

Plurianual de Investimentos. O prazo de execução é, conforme está definido no ponto 

6.1.3 do Caderno de Encargos, de 180 dias para os lotes 1 e 3 e 240 dias para os lotes 2 

e 4. 4. Na fase de análise das propostas, o júri de procedimento constatou haver uma 

discrepância entre os prazos estabelecidos no Caderno de Encargos e o prazo máximo 

(270 dias) indicado tanto no Anuncio publicado no diário da república, como os prazos 

indicados na plataforma eletrónica. 5. Face a esta ocorrência foi solicitado parecer 

jurídico (Anexo 1), o qual propõe a revogação da decisão de contratar relativa ao 

concurso público “reabilitação energética em edifícios de habitação social”, a coberto 

do disposto na alínea d), do nº 1, do artigo 79º, e também do artigo 80º, do Código dos 

Contratos Públicos, de modo a lançar novo procedimento pré-contratual, de cujos 
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documentos conste a eliminação, e consequente correção, das questões problemáticas 

identificadas. 6. Em face do exposto, é proposta a revogação da decisão de contratar, 

ao abrigo da alínea d) do nº1 do artigo 79º e artigo 80º do Código de Contratos 

Públicos.” (Anexo 1) 

DELIBERADO 

 

 

6. OBRAS PÚBLICAS – REABILITAÇÃO ENERGÉTICA DE EDIFÍCIOS DE HABITAÇÃO 

SOCIAL - INFORMAÇÃO PARA INÍCIO DE PROCEDIMENTO – Presente a seguinte 

informação: “1. Atenta a necessidade de executar a obra de: Reabilitação Energética 

de Edifícios de Habitação Social, submete-se à consideração superior a presente 

proposta de decisão de contratar, fundamentada em informação datada de 

15/12/2020 da Divisão de Empreitadas com despacho do Sr. Presidente da Câmara de 

15/12/2020; 2. Para efeitos de prévia cabimentação da despesa inerente ao contrato a 

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

€3.164.372,89 + IVA, a satisfazer pela dotação 3.2.2.06 do Plano Plurianual de 

Investimentos de 2021. 3. A adjudicação será feita por lotes, ao abrigo do artigo 46.º-A 

do Código dos Contratos Públicos (CCP). Assim, o preço base para cada lote será: a) 

Lote 1: Habitação Social de Azurém com preço base de €439.162,10 + IVA; b) Lote 2: 

Habitação Social de Coradeiras com preço base de €1.373.191,65 + IVA; c) Lote 3: 

Habitação Social de Urgezes com preço base de €500.635,43 + IVA; d) Lote 4: 

Habitação Social de Mataduços com preço base de €851.383,71 + IVA. 4. Para 

cumprimento do nº7 do artigo 17º e nº3 do artigo 47º do CCP, fundamenta-se a 

fixação do valor estimado do contrato conforme informação prestada pelo projetista 

em setembro de 2020. 5. 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. 6. Na 

presente empreitada, a realização de trabalhos de variadíssimas especialidades, cada 

uma com os seus métodos e especificidades, é tão grande 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 
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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 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 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. 7. De 

acordo com o n.º 1 do artigo 290.º-A do CCP, é designado o Eng. José Miguel Silva 

Fernandes como gestor do contrato para o presente procedimento. 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 €3.164.372,89 + IVA; Fixação de um prazo 

de vigência do contrato a celebrar da seguinte forma: Lote 1: 180 dias; Lote 2: 240 dias; 

Lote 3: 180 dias; Lote 4: 240 dias. Opção pelo critério de adjudicação da proposta 

economicamente mais vantajosa; 9. Para a condução do procedimento propõe-se a 

designação do seguinte júri: Efetivos - a) Presidente: Ana Teresa Oliveira - Técnica 

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

Superior da divisão de empreitadas; c) Vogal: Elsa Maria Ferreira Cordeiro de Almeida - 

Chefe da divisão jurídica; Suplentes - a) Vogal: Gilberto Fortunato Costa Fernandes – 

Técnico Superior da divisão de empreitadas; b) Vogal: Luís Filipe Vieira Teixeira - 

Técnico Superior da divisão de empreitadas.” (Anexo 2) 

DELIBERADO 

 

 

7. OBRAS PÚBLICAS – REPERFILAMENTO DA RUA PADRE ANTÓNIO CALDAS - 

REPARTIÇÃO DE ENCARGOS – Presente a seguinte informação: “No decurso do 

procedimento de fiscalização prévia do contrato respeitante à empreitada identificada 

em assunto, que está em análise no Tribunal de Contas, foram solicitados 

esclarecimentos relacionados com a autorização para a assunção de compromissos 

plurianuais e a correspondente inclusão dessa autorização através de adenda ao 

contrato. Os esclarecimentos foram prestados informando-se o Tribunal de Contas do 

seguinte: "À data da preparação da abertura do procedimento foi entendido que 
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apenas seria necessário proceder à cabimentação prévia da verba a despender no ano 

em curso, ano de 2020, conforme informação de 30 de março de 2020, e na qual é 

referido que se solicita cabimento para a verba que se previa pagar no ano corrente 

ano de 2020, sendo que no Plano Plurianual de Investimentos em vigor já se preveem 

as verbas respeitantes a esta obra para o ano de 2021 (…).” Neste enquadramento, não 

se submeteu a repartição de encargos à Assembleia Municipal uma vez que, pelas 

razões atrás referidas, a situação enquadrava-se legalmente no n.º 1 do art.º 22.º do 

Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho (a despesa resultava de "planos ou programas 

plurianuais legalmente aprovados"). Na verdade, o procedimento em causa já se 

encontrava previsto no Plano Plurianual de Investimentos de 2020/2021, com dotação 

na rubrica já devidamente aprovada pela Assembleia Municipal para estes dois anos. 

Posteriormente, aquando da proposta de adjudicação, foi elaborada a proposta de 

repartição de encargos para os anos de 2020 e 2021, que veio a ser aprovada por 

despacho do Senhor Presidente da Câmara, de 13 de agosto de 2020, e ratificada em 

reunião de Câmara de 7 de setembro de 2020. Também nesta data foi entendido que 

esta repartição de encargos apenas deveria ser aprovada pela Câmara Municipal, uma 

vez que existia dotação no Plano Plurianual de Investimentos relativamente a esta 

obra, nos anos de 2020 e 2021, previamente aprovado pela Assembleia Municipal (…)” 

Contudo, verifica-se que não tem sido este o entendimento do Tribunal de Contas, 

uma vez que, recentemente, no âmbito do processo de fiscalização prévia n.º 

955/2020, relativo à obra de "REPERFILAMENTO DA EM 582 (RUA ENG. DUARTE 

AMARAL), foi emitido um visto com uma recomendação, do seguinte teor: “(...) à 

entidade fiscalizada para que em futuros procedimentos, cumpra de forma 

escrupulosa o disposto nos n.ºs 1, 2 e 6 do art.º 22.º do Decreto-lei n.2197/99, de 8 de 

junho e na al. c) do n.º 1 do art.º 6.º da LCPA." Deste modo, e para cumprimento desta 

recomendação, submete-se à consideração superior que, nesta fase do processo, seja 

submetida à Câmara para posterior aprovação pela Assembleia Municipal, uma 

proposta a ratificar a repartição de encargos, aprovada pelo despacho do Senhor 

Presidente da Câmara de 13 de agosto de 2020, ratificada em reunião de Câmara de 7 

de setembro de 2020, da seguinte forma: Ano de 2020 - €183.075,01 + IVA; Ano de 

2021 - €2.694.968,99 + IVA. Deste modo, deve informar-se o Tribunal de Contas do 

teor da presente informação e de que a repartição de encargos será submetida a 
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ratificação na próxima sessão da Assembleia Municipal. Logo que sejam tomadas as 

deliberações pelos órgãos do município, delas será dado conhecimento ao Tribunal de 

Contas, para instrução do processo. Em resposta a este esclarecimento, o Tribunal 

insistiu na necessidade de ser celebrada uma adenda ao contrato que indique o 

instrumento legalmente previsto que autorizou a assunção de compromissos 

plurianuais. Assim, considerando que compete à Assembleia Municipal autorizar a 

repartição de encargos de despesas plurianuais ao abrigo do disposto no 22.º do 

Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, com as exceções previstas nos n.ºs 1 e 2 do 

mesmo artigo, coloca-se à consideração superior que seja apresentada uma proposta 

ao executivo municipal para que este delibere: 1. Submeter a ratificação da 

Assembleia Municipal, ao abrigo do artigo 164.º do Código do Procedimento 

Administrativo, a deliberação da Câmara Municipal de 7 de setembro de 2020 de 

aprovação da repartição de encargos, cuja cópia se anexa (Doc. 1); 2. Considerando o 

decurso do tempo entretanto decorrido desde aquela deliberação até à presente data 

e que este contrato já não produzirá os efeitos financeiros no corrente ano, propõe-se, 

nos termos da alínea ccc) do n.º 2 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 

de setembro, que a Assembleia Municipal aprove a atualização daquela repartição de 

encargos da seguinte forma: Ano de 2021 = €2.770.141,25, acrescido do Imposto sobre 

o Valor Acrescentado; Ano de 2022 = €107.902,75, acrescido do Imposto sobre o Valor 

Acrescentado; 3. Aprovar a celebração de uma adenda ao contrato inicial de 

empreitada, em conformidade com a parte final da alínea h) do n.º 1 do artigo 96.º do 

Código dos Contratos Públicos, ficando a eficácia da mesma condicionada à aprovação 

pela Assembleia Municipal da repartição de encargos proposta no ponto anterior, com 

a redação constante do documento anexo (Doc. 2).” (Anexo 3) 

DELIBERADO 

 

 

8. OBRAS PÚBLICAS – REPERFILAMENTO DA RUA NOSSA SENHORA DA GUIA - ATÃES - 

LOTE 2 - REPARTIÇÃO DE ENCARGOS - Presente a seguinte informação: “No decurso 

do procedimento de fiscalização prévia do contrato respeitante à empreitada 

identificada em assunto, que está em análise no Tribunal de Contas, foram solicitados 

esclarecimentos relacionados com a autorização para a assunção de compromissos 
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plurianuais e a correspondente inclusão dessa autorização através de adenda ao 

contrato. Os esclarecimentos foram prestados informando-se o Tribunal de Contas do 

seguinte: “À data da preparação da abertura do procedimento foi entendido que não 

seria necessário proceder à cabimentação prévia da verba a despender no ano então 

em curso, ano de 2019, conforme informação de 14 de outubro de 2019, (...), porque a 

obra em causa só produziria efeitos nos anos seguintes. Neste enquadramento, não se 

submeteu a repartição de encargos à Assembleia Municipal uma vez que, pelas razões 

atrás referidas, a situação enquadrava-se legalmente no n. º 1 do art.º 22.º do Decreto-

Lei n.º 197/99, de 8 de junho (a despesa resultava de "planos ou programas plurianuais 

legalmente aprovados"). Na verdade, o procedimento em causa já se encontrava 

previsto no Plano Plurianual de Investimentos de 2019/2020, com dotação na rubrica 

já devidamente aprovada pela Assembleia Municipal para estes dois anos. Entretanto, 

no início do ano de 2020, foi elaborada nova informação de prévia cabimentação, a 16 

de janeiro de 2020 que previa a seguinte repartição de encargos: Ano de 2020 - 

€1.740.000 + IVA; Ano de 2021 - €1.091.776,73 + IVA. Posteriormente, aquando da 

proposta de adjudicação - agora só para o lote 2, foi elaborada a proposta de 

repartição de encargos para os anos de 2020 e 2021, que veio a ser aprovada por 

despacho do Senhor Presidente da Câmara, de 16 de setembro de 2020, e ratificada 

em reunião de Câmara de 21 de setembro de 2020 (...). Também nesta data foi 

entendido que esta repartição de encargos apenas deveria ser aprovada pela Câmara 

Municipal, uma vez que existia dotação no Plano Plurianual de Investimentos 

relativamente a esta obra, nos anos de 2020 e 2021, previamente aprovado pela 

Assembleia Municipal (…)” Contudo, verifica-se que não tem sido este o entendimento 

do Tribunal de Contas, uma vez que, recentemente, no âmbito do processo de 

fiscalização prévia n.º 955/2020, relativo à obra de "REPERFILAMENTO DA EM 582 

(RUA ENG. DUARTE AMARAL), foi emitido um visto com uma recomendação, do 

seguinte teor: “(...) à entidade fiscalizada para que em futuros procedimentos, cumpra 

de forma escrupulosa o disposto nos n.ºs 1, 2 e 6 do art.º 22.º do Decreto-lei n.º 

197/99, de 8 de junho e na al. c) do n.º 1 do art.º 6.º da LCPA." Deste modo, e para 

cumprimento desta recomendação, submete-se à consideração superior que, nesta 

fase do processo, seja submetida à Câmara para posterior aprovação pela Assembleia 

Municipal, uma proposta a ratificar a primeira repartição de encargos, elaborada para 
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efeitos de abertura de procedimento, e cujos valores, que a seguir se indicam, eram, 

portanto, meras estimativas: Ano de 2020 -€1.740.000 + IVA; Ano de 2021 - 

€1.091.776,73 + IVA. Entretanto, o procedimento decorreu, foi adjudicado por 

deliberação de Câmara de 21 de setembro de 2020, tendo nessa mesma reunião sido 

ratificado o despacho do Senhor Presidente da Câmara de 16 de setembro de 2020 que 

aprovou a repartição de encargos definitiva, da seguinte forma: Ano de 2020 - 

€104.741,93 + IVA; Ano de 2021 - €1.064.657,61 + IVA. Deste modo, deve informar-se 

o Tribunal de Contas do teor da presente informação e de que a repartição de encargos 

será submetida a ratificação na próxima sessão da Assembleia Municipal. Logo que 

sejam tomadas as deliberações pelos órgãos do município, delas será dado 

conhecimento ao Tribunal de Contas, para instrução do processo. Em resposta a este 

esclarecimento, o Tribunal insistiu na necessidade de ser celebrada uma adenda ao 

contrato que indique o instrumento legalmente previsto que autorizou a assunção de 

compromissos plurianuais. Assim, considerando que compete à Assembleia Municipal 

autorizar a repartição de encargos de despesas plurianuais ao abrigo do disposto no 

22.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, com as exceções previstas nos n.ºs 1 e 2 

do mesmo artigo, coloca-se à consideração superior que seja apresentada uma 

proposta ao executivo municipal para que este delibere: 1. Submeter a ratificação da 

Assembleia Municipal, ao abrigo do artigo 164.º do Código do Procedimento 

Administrativo, a deliberação da Câmara Municipal de 21 de setembro de 2020 de 

aprovação da repartição de encargos, cuja cópia se anexa (Doc. 1); 2. Considerando o 

decurso do tempo entretanto decorrido desde aquela deliberação até à presente data 

e que este contrato já não produzirá efeitos financeiros no corrente ano, propõe-se, 

nos termos da alínea ccc) do n.º 2 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013 de 12 de 

setembro, que a Assembleia Municipal aprove a atualização daquela repartição de 

encargos da seguinte forma: Ano de 2021 = €1.112.821,44 acrescido do Imposto sobre 

o Valor Acrescentado; Ano de 2022 = €56.578,10, acrescido do Imposto sobre o Valor 

Acrescentado. 3. Aprovar a celebração de uma adenda ao contrato inicial de 

empreitada, em conformidade com a parte final da alínea h) do n. º 1 do artigo 96.º do 

Código dos Contratos Públicos, ficando a eficácia da mesma condicionada à aprovação 

pela Assembleia Municipal da repartição de encargos proposta no ponto anterior, com 

a redação constante do documento anexo (Doc. 2).” (Anexo 4) 
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DELIBERADO 

 

 

9. OBRAS PÚBLICAS – REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA EB1/JI CASAIS-BRITO - 

REPARTIÇÃO DE ENCARGOS - Presente a seguinte informação: “No decurso do 

procedimento de fiscalização prévia do contrato respeitante à empreitada identificada 

em assunto, que está em análise no Tribunal de Contas, foram solicitados 

esclarecimentos relacionados com a autorização para a assunção de compromissos 

plurianuais e a correspondente inclusão dessa autorização através de adenda ao 

contrato. Os esclarecimentos foram prestados informando-se o Tribunal de Contas do 

seguinte: “À data da preparação da abertura do procedimento foi entendido que 

apenas seria necessário proceder à cabimentação prévia da verba a despender no ano 

em curso, ano de 2020, conforme informação de 26 de maio de 2020, (...) e na qual é 

referido que se solicita cabimento para a verba que se previa pagar no ano corrente 

ano de 2020, sendo que no Plano Plurianual de Investimentos em vigor já se preveem 

as verbas respeitantes a esta obra para o ano de 2021”. Neste enquadramento, não se 

submeteu a repartição de encargos à Assembleia Municipal uma vez que, pelas razões 

atrás referidas, a situação enquadrava-se legalmente no n.º 1 do art.º 22.º do Decreto-

Lei n.º 197/99, de 8 de junho (a despesa resultava de "planos ou programas plurianuais 

legalmente aprovados"). Na verdade, o procedimento em causa já se encontrava 

previsto no Plano Plurianual de Investimentos de 2020/2021, com dotação na rubrica 

já devidamente aprovada pela Assembleia Municipal para estes dois anos. 

Posteriormente, aquando da proposta de adjudicação, foi elaborada a proposta de 

repartição de encargos para os anos de 2020 e 2021, que veio a ser aprovada por 

despacho do Senhor Presidente da Câmara, de 15 de setembro de 2020, e ratificada 

em reunião de Câmara de 21 de setembro de 2020. Também nesta data foi entendido 

que esta repartição de encargos apenas deveria ser aprovada pela Câmara Municipal, 

uma vez que existia dotação no Plano Plurianual de Investimentos relativamente a esta 

obra, nos anos de 2020 e 2021, previamente aprovado pela Assembleia Municipal (…).” 

Contudo, verifica-se que não tem sido este o entendimento do Tribunal de Contas, 

uma vez que, recentemente, no âmbito do processo de fiscalização prévia n.º 

955/2020, relativo à obra de "REPERFILAMENTO DA EM 582 (RUA ENG. DUARTE 
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AMARAL), foi emitido um visto com uma recomendação, do seguinte teor: “(…) 

entidade fiscalizada para que em futuros procedimentos, cumpra de forma 

escrupulosa o disposto nos n.ºs 1, 2 e 6 do art.º 22.º do Decreto-lei n.º 197/99, de 8 de 

junho e na al. c) do 1 do art.º 6.º da LCPA." Deste modo, e para cumprimento desta 

recomendação, submete-se à consideração superior que, nesta fase do processo, seja 

submetida à Câmara para posterior aprovação pela Assembleia Municipal, uma 

proposta a ratificar a repartição de encargos, aprovada pelo despacho do Senhor 

Presidente da Câmara de 15 de setembro de 2020, ratificada em reunião de Câmara de 

21 de setembro de 2020, da seguinte forma: Ano de - €46.19,36 + IVA; Ano de 2021 - 

€752.720,86 + IVA. Deste modo, deve informar-se o Tribunal de Contas do teor da 

presente informação e de que a repartição de encargos será submetida a ratificação na 

próxima sessão da Assembleia Municipal. Logo que sejam tomadas as deliberações 

pelos órgãos do município, delas será dado conhecimento ao Tribunal de Contas, para 

instrução do processo. Em resposta a este esclarecimento, o Tribunal insistiu na 

necessidade de ser celebrada uma adenda ao contrato que indique o instrumento 

legalmente previsto que autorizou a assunção de compromissos plurianuais. Assim, 

considerando que compete à Assembleia Municipal autorizar a repartição de encargos 

de despesas plurianuais ao abrigo do disposto no 22.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 

de junho, com as exceções previstas nos n.ºs 1 e 2 do mesmo artigo, coloca-se à 

consideração superior que seja apresentada uma proposta ao executivo municipal para 

que este delibere: 1. Submeter a ratificação da Assembleia Municipal, ao abrigo do 

artigo 164.º do Código do Procedimento Administrativo, a deliberação da Câmara 

Municipal de 21 de setembro de 2020 de aprovação da repartição de encargos, cuja 

cópia se anexa (Doc. 1); 2. Considerando o decurso do tempo entretanto decorrido 

desde aquela deliberação até à presente data e que este contrato já não produzirá os 

mesmos efeitos financeiros no corrente ano, propõe-se, nos termos da alínea ccc) do 

n.º 2 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, que a 

Assembleia Municipal aprove a atualização daquela repartição de encargos da seguinte 

forma: Ano de 2020 = €15.000,00, acrescido do Imposto sobre o Valor Acrescentado; 

Ano de 2021 = €783.940,22, acrescido do Imposto sobre o Valor Acrescentado. 3. 

Aprovar a celebração de uma adenda ao contrato inicial de empreitada, em 

conformidade com a parte final da alínea h) do n. º 1 do artigo 96.º do Código dos 
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Contratos Públicos, ficando a eficácia da mesma condicionada à aprovação pela 

Assembleia Municipal da repartição de encargos proposta no ponto anterior, com a 

redação constante do documento anexo (Doc. 2).” (Anexo 5) 

DELIBERADO 

 

 

10. OBRAS PÚBLICAS – REQUALIFICAÇÃO DA RUA 24 DE JUNHO E PONTE SOBRE O 

RIO SELHO - ALDÃO - LOTE 1 - REPARTIÇÃO DE ENCARGOS - Presente a seguinte 

informação: “No decurso do procedimento de fiscalização prévia do contrato 

respeitante à empreitada identificada em assunto, que está em análise no Tribunal de 

Contas, foram solicitados esclarecimentos relacionados com a autorização para a 

assunção de compromissos plurianuais e a correspondente inclusão dessa autorização 

através de adenda ao contrato. Os esclarecimentos foram prestados informando-se o 

Tribunal de Contas do seguinte: “À data da preparação da abertura do procedimento 

foi entendido que não seria necessário proceder à cabimentação prévia da verba a 

despender no ano então em curso, ano de 2019, conforme informação de 14 de 

outubro de 2019, (...), porque a obra em causa só produziria efeitos nos anos 

seguintes. Neste enquadramento, não se submeteu a repartição de encargos à 

Assembleia Municipal uma vez que, pelas razões atrás referidas, a situação 

enquadrava-se legalmente no n.º 1 do art.º 22.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de 

junho (a despesa resultava de "planos ou programas plurianuais legalmente 

aprovados"). Na verdade, o procedimento em causa já se encontrava previsto no Plano 

Plurianual de Investimentos de 2019/2020, com dotação na rubrica já devidamente 

aprovada pela Assembleia Municipal para estes dois anos. Entretanto, no início do ano 

de 2020, foi elaborada nova informação de prévia cabimentação, a 16 de janeiro de 

2020 (...), que previa a seguinte repartição de encargos: Ano de 2020 - €740.000,00 + 

IVA; Ano de 2021 -€1.091.776,73 + IVA. Posteriormente, aquando da proposta de 

adjudicação - agora só para o lote 1, foi elaborada a proposta de repartição de 

encargos para os anos de 2020 e 2021, que veio a ser aprovada por despacho do 

Senhor Presidente da Câmara, de 16 de setembro de 2020, e ratificada em reunião de 

Câmara de 21 de setembro de 2020.(...). Também nesta data foi entendido que esta 

repartição de encargos apenas deveria ser aprovada pela Câmara Municipal, uma vez 
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que existia dotação no Plano Plurianual de Investimentos relativamente a esta obra, 

nos anos de 2020 e 2021, previamente aprovado pela Assembleia Municipal (…).” 

Contudo, verifica-se que não tem sido este o entendimento do Tribunal de Contas, 

uma vez que, recentemente, no âmbito do processo de fiscalização prévia n.º 

955/2020, relativo à obra de "REPERFILAMENTO DA EM 582 (RIJA ENG. DUARTE 

AMARAL), foi emitido um visto com uma recomendação, do seguinte teor: "(...) à 

entidade fiscalizada para que em futuros procedimentos, cumpra de forma 

escrupulosa o disposto nos n.ºs 1, 2 e 6 do art.º 22.º do Decreto-lei n.º 197/99, de 8 de 

junho e na al. c) do 1 do art.º 6.º da LCPA.” Deste modo, e para cumprimento desta 

recomendação, submete-se à consideração superior que, nesta fase do processo, seja 

submetida à Câmara para posterior aprovação pela Assembleia Municipal, uma 

proposta a ratificar a primeira repartição de encargos, elaborada para efeitos de 

abertura de procedimento, e cujos valores, que a seguir se indicam, eram, portanto, 

meras estimativas. Ano de 2020 - €1.740.000 + IVA; Ano de 2021 - €1.091.776,73 + IVA. 

Entretanto, o procedimento decorreu, foi adjudicado por deliberação de Câmara de 21 

de setembro de 2020, tendo nessa mesma reunião sido ratificado o despacho do 

Senhor Presidente da Câmara de 16 de setembro de 2020 que aprovou a repartição de 

encargos definitiva, da seguinte forma: Ano de 2020 - €137.648,41 + IVA; Ano de 2021 - 

€1.420.351,09 + IVA. Deste modo, deve informar-se o Tribunal de Contas do teor da 

presente informação e de que a repartição de encargos será submetida a ratificação na 

próxima sessão da Assembleia Municipal. Logo que sejam tomadas as deliberações 

pelos órgãos do município, delas será dado conhecimento ao Tribunal de Contas, para 

instrução do processo. Em resposta a este esclarecimento, o Tribunal insistiu na 

necessidade de ser celebrada uma adenda ao contrato que indique o instrumento 

legalmente previsto que autorizou a assunção de compromissos plurianuais. Assim, 

considerando que compete à Assembleia Municipal autorizar a repartição de encargos 

de despesas plurianuais ao abrigo do disposto no 22.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 

de junho, com as exceções previstas nos n.ºs  1 e 2 do mesmo artigo, coloca-se à 

consideração superior que seja apresentada uma proposta ao executivo municipal para 

que este delibere: 1. Submeter a ratificação da Assembleia Municipal, ao abrigo do 

artigo 164.º do Código do Procedimento Administrativo, a deliberação da Câmara 

Municipal de 21 de setembro de 2020 de aprovação da repartição de encargos, cuja 
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cópia se anexa (Doc. 1); 2. Considerando o decurso do tempo entretanto decorrido 

desde aquela deliberação até à presente data e que este contrato já não produzirá 

efeitos financeiros no corrente ano, propõe-se, nos termos da alínea ccc) do n.º 2 do 

artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, que a Assembleia 

Municipal aprove a atualização daquela repartição de encargos da seguinte forma: Ano 

de 2021 = €1.505.603,36, acrescido do Imposto sobre o Valor Acrescentado; Ano de 

2022 = €52.396,14, acrescido do Imposto sobre o Valor Acrescentado. 3. Aprovar a 

celebração de uma adenda ao contrato inicial de empreitada, em conformidade com a 

parte final da alínea h) do n.º 1 do artigo 96.º do Código dos Contratos Públicos, 

ficando a eficácia da mesma condicionada à aprovação pela Assembleia Municipal da 

repartição de encargos proposta no ponto anterior, com a redação constante do 

documento anexo (Doc. 2).” (Anexo 6) 

DELIBERADO 

 

 

11. MEMORANDO DE ENTENDIMENTO ENTRE O MUNICÍPIO DE GUIMARÃES, A 

FUNDAÇÃO PARA A CIÊNCIA E TECNOLOGIA, IP E A UNIVERSIDADE DO MINHO — 

INSTALAÇÃO DO MINHO ADVANCED COMPUTING CENTRE (MACC) – Presente a 

seguinte proposta: “A Câmara Municipal de Guimarães definiu, através do Plano de 

Ação do seu Gabinete de Crise e da Transição Económica, como objetivo de médio 

prazo, contribuir para a construção de um novo modelo de sociedade que aposte no 

desenvolvimento sustentável, não apenas económico, mas também focado numa 

sociedade inteligente, culta e criativa, colaborativa e inclusiva, baseada na felicidade 

das pessoas e na qualidade de vida. Pretende-se que este seja um modelo gerador de 

uma sociedade diversa, resiliente e ambientalmente sustentável. Neste contexto, é 

incontornável olhar para a transformação digital, que é marcada pela geração, 

transmissão, acesso e processamento de grandes quantidades de informação, 

consubstanciadas em desenvolvimentos como a internet das coisas, as comunicações 

5G, a computação de proximidade ou de alta performance, a inteligência artificial, o 

processamento de voz natural e a realidade virtual e aumentada, entre outros. Neste 

domínio, a Câmara Municipal de Guimarães adotou um plano para a implementação 

de um hub tecnológico, da região para o mundo, com base num alinhamento 
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estratégico e concertação de esforços entre parceiros públicos e privados. A Fundação 

para a Ciência e a Tecnologia, I.P. (FCT) tem, no domínio das suas atribuições, a 

instalação, manutenção e gestão de meios computacionais avançados, disponíveis em 

rede. Nesse âmbito, a FCT promoveu, em conjunto com a Universidade do Minho, a 

criação do Minho Advanced Computing Centre (MACC), estrutura destinada a prestar 

serviços de computação avançada. Através do Despacho n. 2 4157/2019 de 16 de abril, 

o Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, integrou no Roteiro Nacional de 

Infraestruturas de Investigação de Interesse Estratégico, a «Rede Nacional de 

Computação Avançada», como parte nacional da «Rede Ibérica de Computação 

Avançada - RICA», nos termos do Memorando de Entendimento assinado entre o 

Governo da República Portuguesa e o Governo do Reino de Espanha a 21 de novembro 

2018, tendo por base a criação do «MACC - Minho Advanced Computing Centre», que 

deve coordenar em estreita colaboração com a FCT. A Universidade do Minho é um 

dos polos constituintes desta infraestrutura integrada no Roteiro. No quadro do MACC, 

foi possível garantir, com o apoio da iniciativa EuroHPC, o alojamento e operação em 

Portugal de um supercomputador de nível peta escala, denominado Deucalion, capaz 

de realizar 10 mil biliões de operações por segundo, com uma arquitetura na fronteira 

da tecnologia para utilização pela comunidade científica e empresarial. A instalação 

deste supercomputador contribuirá decisivamente para participação de Portugal em 

atividades de ciência e inovação de excelência, que envolvam processos de cálculo e 

tratamento de dados muito exigentes. O Deucalion tem uma massa de, 

aproximadamente, 26 toneladas e uma dissipação de 1,7 Mega Watts de potência 

elétrica, requerendo, por isso, entre outros requisitos especiais, um conjunto de 

intervenções para garantir a expansão do MACC, na forma de um centro de 

computação avançada para o seu alojamento e operação. O Parque de Ciência e 

Tecnologia Avepark, situado no concelho de Guimarães, que tem como entidade 

gestora o Município de Guimarães, afigura-se como a localização mais adequada para 

a expansão do MACC, incluindo a instalação do supercomputador Deucalion, de acordo 

com um estudo efetuado pela FCT. Reconhecendo a oportunidade que o Aviso 

04/SAlCT/2020, aberto pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do 

Norte, representa para o desenvolvimento do MACC, o Município de Guimarães, a 

Fundação para a Ciência e Tecnologia e a Universidade do Minho acordaram um 
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Memorando de Entendimento tendo em vista instruir candidatura junto da CCDR-N, 

cujo prazo terminava no passado dia 30 de novembro, momento em que se revelou 

indispensável a sua outorga pelo Presidente da Câmara Municipal de Guimarães. 

Neste Memorando, o Presidente da Câmara assumiu o compromisso de diligenciar no 

sentido de propor aos órgãos Municipais as responsabilidades do Município de 

Guimarães no âmbito deste projeto, que são as seguintes: Aquisição do lote 15 no 

AvePark, incluindo o imóvel existente, destinado a alojar o MACC; Celebração com a 

FCT de um contrato de cedência de ocupação de espaço, pelo qual lhe cede o direito 

de utilização do lote 15 e respetivo imóvel, bem como do lote 18 do AvePark, do qual é 

proprietária, nos termos e mediante um valor a acordar entre as partes, condicionado 

à autorização prévia das entidades competentes nos termos legais aplicáveis; 

Autorização da FCT para celebrar com a Universidade do Minho um contrato de 

cedência de ocupação de espaço relativo àqueles lotes e edifício. Esta manifestação de 

compromisso por parte de todos os signatários não prevê ainda valores, o que será 

aferido posteriormente e, nessa altura, submetida a respetiva proposta aos 

competentes órgãos municipais. Em face do exposto, proponho, ao abrigo das alíneas 

r), u), ff), do art. g 33 2 e n. 2 3, do art. 2 35 2, ambos da Lei n. 2 75/2013, de 12 de 

setembro, na sua redação atual, a aprovação, mediante ratificação, da parceria, nos 

termos constantes do referido Memorando de Entendimento, em anexo.” (Anexo 7) 

DELIBERADO 

 

 

12. PROTOCOLOS – MEDIDAS DE APOIO AO COMÉRCIO, RESTAURAÇÃO E SIMILARES - 

ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À ASSOCIAÇÃO DE COMÉRCIO TRADICIONAL DE 

GUIMARÃES PARA COMPARTICIPAÇÃO NOS CUSTOS DE REALIZAÇÃO DE UM 

SORTEIO DE 10 BICICLETAS – Presente a seguinte proposta: “Nas últimas semanas, 

verificou-se em Guimarães um substancial agravamento da situação pandémica de 

Covid-19, que culminou com uma nova declaração de estado de emergência e com a 

imposição de novas medidas restritivas que, ao limitarem fortemente a circulação dos 

cidadãos, afetarão, em primeira linha, o comércio, que era já o setor económico mais 

fustigado pelos efeitos deste surto epidemiológico. Em 6 de dezembro, a Presidência 

do Conselho de Ministros aprovou o Decreto n.º 11/2020, que regulamenta a aplicação 



 
 

20 
Mod. 229-A/SQ 0 

 

GUIMA
S

AER

CÂMARA MUNICIPAL DE GUIMARÃES

do estado de emergência decretado pelo Presidente da República e identifica 

Guimarães como um dos municípios que, por registarem 960 ou mais casos por cada 

100.000 habitantes nos últimos 14 dias, são considerados em situação de incidência 

extremamente elevada. O Relatório de Situação publicado pela Direção Geral de Saúde 

em 14 de dezembro, reportando os dados recolhidos até ao final do dia anterior, 

refere que a incidência cumulativa verificada de 25/11 a 8/12 de 2020 no Concelho é 

de 1.340 casos por 100.000 habitantes, um número alarmante que em muito 

ultrapassa o limiar que caracteriza as situações de incidência extremamente elevada, e 

que permite antever que as restrições à circulação dos cidadãos e à atividade 

comercial se vão manter nas próximas semanas. Este agravamento prolonga e agrava 

substancialmente o quadro que teve início em março do corrente ano, com o primeiro 

confinamento geral: uma abrupta queda de receitas no comércio e na restauração, que 

ameaça seriamente a viabilidade de muitas empresas e a manutenção de centenas de 

postos de trabalho. Convictos da absoluta necessidade de uma intervenção pública que 

minimize os impactos desta crise nestes setores de atividade, a Câmara Municipal tem 

agido proactivamente na criação de soluções que favoreçam a atividade comercial 

local, às quais ora se propõe que seja acrescentada uma parceria com a Associação do 

Comércio Tradicional de Guimarães para realização de um sorteio de 10 bicicletas 

elétricas a ocorrer no final do mês de janeiro de 2021 destinado a todos quantos 

realizem compras no comércio tradicional local no valor igual ou superior a €10,00. 

Para além de se constituir como mais uma medida favorável à dinamização da 

atividade comercial, esta medida concorre para o objetivo estratégico do Município de 

incrementar a mobilidade, designadamente quando associada aos modos suaves, 

considerando as potencialidades da bicicleta, designadamente na sua vertente 

elétrica, como veículo não poluente, de elevada eficácia em pequenas distâncias e/ou 

em meio urbano, pouco suscetível a congestionamentos de trânsito e de baixo custo 

para o utilizador. Neste sentido, ao abrigo da al. ff) do n.º 1 do art.º 33.º da lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, e do art.º 35.º-U do Decreto-Lei n.º 

10-A/2020, de 13 de março, aditado pelo Decreto-Lei n.º 99/2020, de 22 de novembro, 

propõe-se a atribuição, à Associação de Comércio Tradicional de Guimarães (ACTG), de 

um subsídio de até €25.000,00 com a finalidade de comparticipar na realização de um 

sorteio das 10 bicicletas. O montante do subsídio a atribuir resulta do somatório do 
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valor total estimado com a aquisição das bicicletas elétricas - €22.000,00 – tendo em 

conta as seguintes quantidades e escalões etários: 2 bicicletas até aos 12 anos, 2 

bicicletas dos 13 aos 16 anos e 6 bicicletas para maiores de 16 anos, destinando-se o 

remanescente à comparticipação nos custos da gestão operacional e contabilística e 

inscrição e licenciamento do sorteio, mediante procedimento para a sua autorização 

nos termos legais. Nos termos do Protocolo a estabelecer com a ACTG, em anexo à 

presente proposta, esta entidade compromete-se a gerir todas as operações relativas à 

aquisição dos prémios (bicicletas) a atribuir, à disponibilização dos blocos de rifas a 

todos as lojas do comércio local, independentemente de se tratarem ou não de um 

associado da ACTG, e à realização do sorteio. Por fim, de referir que se trata de uma 

experiência-piloto que estará sujeita a monitorização e avaliação permanentes, com 

vista a um possível alargamento a outras entidades associativas com o objetivo de 

contribuir para a dinamização do comércio local.” (Anexo 8) 

DELIBERADO 

 

 

13. PRESTAÇÃO/AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS – CONCURSO PÚBLICO N.º 10/20 - 

AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES INTERMÉDIAS EM 

REFEITÓRIOS ESCOLARES – ADJUDICAÇÃO E APROVAÇÃO DA MINUTA DO CONTRATO 

- Presente, para aprovação, o Relatório Final respeitante ao concurso público 

identificado em assunto, em anexo, propondo que o fornecimento de refeições 

intermédias em refeitórios escolares seja adjudicada ao concorrente “Eurest (Portugal) 

– Sociedade Europeia de Restaurantes, Lda.”, pelo preço contratual de €839.241,44, 

acrescido de IVA à taxa legal em vigor (13%). Mais se propõe a aprovação da 

correspondente minuta do contrato. (Anexo 9) 

DELIBERADO 

 

14. PRESTAÇÃO/AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS – AJUSTE DIRETO N.º 69-20 - AQUISIÇÃO 

DE SERVIÇOS – CERTIFICAÇÃO LEGAL DE CONTAS – Presente, para aprovação pela 

Câmara Municipal e ulterior aprovação pela Assembleia Municipal o relatório final 

respeitante ao ajuste direto n.º 69-20 propondo a adjudicação da aquisição ao 

concorrente “Cruz, Amaral & Associados – SROC, Lda.”, pelo preço contratual de 
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€13.800,00, acrescido de IVA à taxa legal em vigor (23%), bem como a correspondente 

minuta do contrato. (Anexo 10) 

DELIBERADO 

 

 

15. PATRIMÓNIO – CAMPO DE JOGOS DE PEVIDÉM – PARQUE DE JOGOS ALBANO 

MARTINS COELHO LIMA - CEDÊNCIA DO DIREITO DE SUPERFÍCIE AO PEVIDÉM SPORT 

CLUBE – Presente a seguinte informação: “O Pevidém Sport Clube solicitou a cedência, 

em regime de direito de superfície, do campo de jogos de Pevidém designado por 

Parque de Jogos Albano Martins Coelho Lima, situado na freguesia de Selho S. Jorge, 

onde o clube exerce a sua atividade desde 2006. Pretende que a cedência do direito de 

superfície seja efetuado por um período de 50 anos, prorrogado por período de 10 

anos. Nos termos dos estatutos aprovados, o Pevidém Sport Clube é uma Instituição 

Particular de Solidariedade Social cujo objetivo principal é a proteção de cidadãos na 

velhice e em todas as situações de falta ou diminuição de meios de subsistência ou 

capacidade para o trabalho e ainda desenvolver atividades desportivas de formação 

que abrange a freguesia de Selho S. Jorge. O prédio destinado ao Parque de Jogos 

Albano Martins Coelho Lima pertence ao domínio privado do Município, 

correspondendo ao lote 100 do alvará de loteamento n.º 31/97 e tem a área total de 

16.517 m², encontrando-se descrito na Conservatória dos Registos Predial, Comercial e 

Automóveis de Guimarães sob o n.º 1253/19980921 e inscrito na matriz predial urbana 

sob o artigo 3479º, da freguesia de Selho S. Jorge. O valor atribuído à propriedade 

plena do imóvel é de €546.280,00, que corresponde ao valor patrimonial tributário. Na 

boa verdade, aquele prédio encontra-se sob a gestão do Pevidém Sport Clube desde há 

alguns anos, assumindo aquela associação a responsabilidade pela sua boa gestão e 

utilização, pelo que importa agora formalizar a transferência deste equipamento 

municipal, caso seja essa a decisão superior, sob a forma jurídica de cedência em 

regime de direito de superfície, conforme solicitado pelo Pevidém Sport Clube, o que 

lhes possibilitará no futuro apresentar candidaturas e demais procedimentos que 

obrigam à apresentação de título de propriedade do equipamento desportivo. Assim, 

caso o Município de Guimarães pretenda ceder gratuitamente ao Pevidém Sport Clube 

o direito de superfície do prédio destinado ao Parque de Jogos Albano Martins Coelho 
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Lima, com a área total de 16.517 m², sito na rua do Monte de Cima, da freguesia de 

Selho S. Jorge, descrito na Conservatória sob o n.º 1253/19980921 e inscrito na matriz 

predial urbana sob o artigo 3479º, por um período de 50 anos, renovável por períodos 

consecutivos de 10 anos, deverá submeter-se o assunto à aprovação da Câmara 

Municipal, conforme dispõe a alínea o), nº 1 do artigo 33º do Anexo I da Lei nº 

75/2013, de 12 de setembro, devendo ser atribuído ao direito de superfície o valor 

€437.024,00, nos termos das alíneas h) e i), do artigo 13º, do Código do Imposto sobre 

as Transmissões Onerosas de Imóveis (CIMT), destinando-se à prática da atividade 

física e desportiva. No entanto, a merecer concordância superior, devem ser 

salvaguardadas as seguintes cláusulas: Dar-se-á a reversão imediata, a favor do 

Município de Guimarães, do direito de superfície em caso de extinção do Pevidém 

Sport Clube; Dar-se-á, igualmente, o direito de reversão do referido imóvel, com todas 

as benfeitorias nele construídas, e sem direito a qualquer indemnização, se se verificar 

o desvio do fim a que o mesmo se destina ou se deixar de existir interesse na ocupação 

do prédio para o objetivo definido; Fica ainda vedada ao Pevidém Sport Clube a 

alienação/cedência, a favor de terceiros, do direito de superfície a constituir, bem 

como a constituição de penhora/hipoteca sobre o direito de superfície sem a prévia 

autorização do Município de Guimarães. À consideração superior.” 

DELIBERADO 

 

16. DOAÇÕES – DONATIVO DA EMPRESA SEBASTIÃO & MARTINS, S.A. – Presente a 

seguinte proposta: “No âmbito do evento “Desfile & Showcase Guimarães Marca”, que 

decorreu no passado dia 12 de dezembro do corrente ano, a empresa Sebastião & 

Martins S.A., empresa aderente ao projeto Guimarães Marca, assumiu, um papel 

fundamental para a sua realização através da colaboração com os serviços municipais e 

da construção de cenários. Findo o evento, a empresa gostaria de entregar ao 

Município de Guimarães todos os materiais ali utilizados, especificamente construídos 

para este efeito, para que possam voltar a ser aproveitados noutros eventos de igual 

natureza, considerando que são estruturas que permitirão a promoção do projeto 

Guimarães Marca noutros eventos de cariz semelhante. Face a todo o exposto, e 

considerando a possibilidade de reutilização do material referido, e a disponibilidade 

manifestada pela empresa de entregar, a título gratuito, esse material aos serviços 
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municipais, sugere-se que, ao abrigo do disposto na al. j) do n.º 1 do art.º 33.º da Lei 

n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, seja apresentada uma proposta 

à Câmara Municipal para que esta aceite a doação que a empresa Sebastião & Martins 

S.A pretende fazer.” 

DELIBERADO 

17. ENTIDADES PARTICIPADAS – PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO - REGIÃO 

HIDROGRÁFICA DO AVE -REABILITAÇÃO E VALORIZAÇÃO AMBIENTAL DO RIO VIZELA, 

BUGIO E FERRO, DA NASCENTE À FOZ” | PROJETO-BASE DE REABILITAÇÃO E 

VALORIZAÇÃO AMBIENTAL DOS RIOS VIZELA, BUGIO E FERRO – TRANSFERÊNCIA DE 

VERBA PARA A AMAVE - Presente a seguinte informação: “Em 26 de maio de 2017 foi 

celebrado um “Protocolo para colaboração técnica no âmbito da despoluição da bacia 

hidrográfica do rio Vizela”, entre a APA/ARH do Norte, a IGAMAOT, os Municípios de 

Fafe, Felgueiras, Guimarães, Vizela e Santo Tirso, a Águas do Norte, SA e a VIMÁGUA, 

EIM, cujo objeto consiste em promover a elaboração e execução de uma estratégia de 

atuação conjunta e partilhada de fiscalização e de inspeção para fazer face aos 

fenómenos de poluição com impacte nas massas de água que abrangem o rio Vizela e 

os seus principais afluentes e elaborar um plano de recuperação para as zonas 

envolventes. Entretanto, entendeu-se que as atribuições cometidas aos Municípios 

que integram a Associação de Municípios do Vale do Ave (AMAVE) podiam ser 

concretizadas no âmbito das competências desta Associação. Mais se entendeu que tal 

concretização poderia, e deveria, por questões de escala e de contexto geográfico, 

contar com a participação do Município de Felgueiras. Pela razão enunciada, entre a 

AMAVE e o Município de Felgueiras, foi outorgado um protocolo “Protocolo de 

cooperação - Região Hidrográfica do Ave -Reabilitação e Valorização Ambiental do rio 

Vizela, Bugio e Ferro, da nascente à foz” em 25 de julho de 2017. Nesta sequência, 

com vista à elaboração do projeto-base de reabilitação e valorização ambiental dos 

rios Vizela, Bugio e Ferro, a AMAVE encetou um procedimento tendente à contratação 

de serviços especializados nesta área, na modalidade de tarefa, tendo ficado 

previamente consensualizado entre os Municípios beneficiários que os custos daí 

resultantes seriam por eles distribuídos em função da extensão das linhas de água 

existentes na circunscrição territorial de cada um. Estes serviços foram adjudicados à 

empresa Engenho e Rio, Lda., pelo valor de €66.700,00 + IVA. Com base na proposta 
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de intervenção apresentada, designadamente nos valores que dela constam, a 

extensão e correspondente percentagem de margem de linha de água por Município é 

a seguinte:  

 
Consequentemente, apresenta-se a correspondente comparticipação financeira devida por 

Município beneficiário: -------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Nestes termos, atento o enquadramento, propõe-se que a Câmara Municipal aprove a 

transferência para a AMAVE da verba respeitante ao Município de Guimarães. À 

consideração superior.” 

DELIBERADO 

 

 

18. TRÂNSITO - ATO DE IMPOSIÇÃO DE SERVIÇOS MÍNIMOS DE TRANSPORTE PARA O 

MÊS DE DEZEMBRO – ARRIVA PORTUGAL – TRANSPORTES, LDA., PARA O PERÍODO 

DE 1 A 18 DE DEZEMBRO – Presente para ratificação o despacho do Presidente da 

Câmara, datado de 27 de novembro de 2020, que determinou o ato de imposição de 

serviços mínimos de transporte durante o período de 1 a 18 de dezembro, ao operador 

Arriva Portugal – Transportes, Lda, em anexo, pela assunção da compensação 

financeira, por obrigações de serviço público, num valor máximo de €24.483,77, 

acrescido de IVA à taxa aplicável, de acordo com a seguinte proposta: “O país 

atravessou um período de estado de emergência, na sequência da declaração do 

Rios Fafe Felgueiras Guimarães Santo Tirso Vizela Total
Rio Vizela (km) 24,35 4,60 6,90 8,38 7,05 51,28
Rio Ferro  (km) 19,25 2,10 0,02 0,00 0,00 21,37
Rio Bugio  (km) 10,00 6,45 0,00 0,00 0,00 16,45

Total (km) 53,60 13,15 6,92 8,38 7,05 89,10
percentagem 60,16% 14,76% 7,77% 9,41% 7,91% 100%

RIOS VIZELA, FERRO E BUGIO |quilómetros e percentagem de margem por Município

Municípios

Fafe Felgueiras Guimarães Santo Tirso Vizela Total
Total (km) 53,60 13,15 6,92 8,38 7,05 89,10

% 60,16% 14,76% 7,77% 9,41% 7,91% 100,00%
Custo s/ IVA 40.127,06 € 9.844,60 €    5.180,58 € 6.273,60 € 5.274,16 € 66.700,00 €        

IVA (23%) 9.229,22 €    2.264,26 €    1.191,53 € 1.442,93 € 1.213,06 € 15.341,00 €        
Custo total 49.356,28 € 12.108,86 € 6.372,12 € 7.716,52 € 6.487,22 € 82.041,00 €        

RIOS VIZELA, FERRO E BUGIO |Projeto Base - distribuição de custos por Município

Municípios
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Senhor Presidente da República, através do Decreto n.º 14-A/2020, de 18 de março, 

renovado de forma sucessiva pelo Decreto n.º 17-A/2020, de 2 de abril, e Decreto n.º 

20-A/2020, de 17 de abril, tendo o seu términus no passado dia 2 de maio, sábado. 

Neste contexto, foram determinadas condicionantes diversas, associadas ao 

transporte público local, designadamente pelo despacho n.º 3547-A/2020, de 22 de 

março, do Sr. Ministro do Ambiente e da Ação Climática, elencadas no seu número 14, 

visando a adequação da oferta à procura dos transportes locais, salvaguardando a 

continuidade do serviço público essencial, a limitação do número máximo de 

passageiros, a redução do contato com os motoristas, obrigando à utilização do acesso 

dos passageiros pela porta traseira, assegurar a limpeza e desinfeção dos veículos, 

entre outros, e proceder a alterações à operação e ajustamentos inerentes, 

designadamente no sistema de validação e venda de títulos, que decorram de regras 

imperativas de salvaguarda da saúde publica. Do conjunto das referidas determinações 

resultaram diversas alterações ao serviço público realizado, sendo as mais impactantes 

a adequação da oferta à procura, com ajustamento da mesma, quer de horários, quer 

de linhas/percursos, e suspensão da venda ou validação dos títulos de transporte a 

bordo. Essas condicionantes mantiveram-se com o termo do estado de emergência em 

2 de maio de 2020, uma vez que se lhe seguiu a declaração da situação de calamidade 

em todo o território nacional pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 33-A/2020, 

de 30 de abril, ao abrigo da Lei de Bases da Proteção Civil e da Lei relativa ao Sistema 

de Vigilância em Saúde Pública, renovada de forma sucessiva pela Resolução do 

Conselho de Ministros n.º 38/2020, de 17 de maio, e pelos Conselhos de ministros de 

29 de maio de 2020 e 12 de junho de 2020, e, posteriormente, com a determinação da 

situação de alerta, no caso do Município de Guimarães, com a Resolução do Conselho 

de Ministros n.º 53-A/2020, publicada em Diário da República de 14 de julho, objeto de 

sucessivas renovações, através da Resolução do Conselho de Ministros n.º 55-A/2020, 

e 63-A/2020, publicadas em Diário da República de 31 de julho e 14 de agosto, 

respetivamente, a vigorar até 31 de agosto de 2020. No mês de setembro, através da 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 70-A/2020, de 11 de setembro, foi declarada 

situação de contingência, no âmbito da pandemia da doença COVID-19, até 30 de 

setembro e prorrogada até 14 de outubro, através do Conselho de Ministros n.º 

81/2020, de 29 de setembro. Em outubro foi declarada a situação de calamidade até 
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31 de outubro, através da Resolução do Conselho de Ministros n.º 88-A/2020, de 14 de 

outubro, prorrogada até 3 de novembro, pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 

89-A/2020, de 26 de outubro. No decurso do presente mês, através da Resolução do 

Conselho de Ministros n.º 92-A/2020, de 2 de novembro, foi declarada a situação de 

calamidade em todo o território nacional continental, até ao dia 19, determinação que, 

com o agravamento da situação pandémica, repôs o estado de emergência, para o 

período de 9 a 23 de novembro, pelo Decreto do Presidente da República n.º 51-

U/2020, de 6 de novembro. Neste hiato, o estado de emergência foi renovado por 15 

dias, até 8 de dezembro, através do Decreto do Presidente da República n.º 59-A/2020, 

de 20 de novembro. Desta forma, mantêm-se em vigor um conjunto de restrições e 

inibições a direitos, liberdades e garantias, e a habilitação das autoridades com certos 

tipos de procedimentos, de modo a permitir uma mais célere e pronta resposta à 

pandemia. Neste novo contexto, o n.º 4 do artigo 13.º-A do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, 

de 13 de março, na sua atual redação, habilita as autoridades de transporte, previstas 

na Lei n.º 52/2015, de 9 de junho, a «proceder à articulação com os respetivos 

operadores de transportes, no sentido de adequar a oferta à procura e às necessidades 

de transporte, salvaguardando a continuidade do serviço público essencial e o 

cumprimento das regras de salvaguarda da saúde pública», o que habilita o Município 

de Guimarães a rever a rede explorada pelo Operador para assegurar os níveis 

essenciais de funcionamento do Serviço Público. Nestas circunstâncias, as diferentes 

empresas de transporte público rodoviário que operam no concelho de Guimarães 

suprimiram de forma expressiva os horários das diferentes carreiras, em diversos 

casos de forma total, com a extinção generalizada da oferta do serviço público, com 

algumas exceções de caráter pontual, no âmbito de Autoridade de Transporte distinta 

– CIM do Ave, manifestamente insuficiente. No âmbito do concelho de Guimarães, a 

empresa Arriva Portugal – Transportes, Lda, opera um conjunto alargado de linhas, 

com particular incidência nas freguesias a poente e norte da Cidade, salientando, sem 

prejuízo de outras, os casos de Airão (São João), Airão (Santa Maria), Aldão, Atães, 

Caldelas, Corvite, Donim, Gondomar, Prazins (Santa Eufémia), Prazins (Santo Tirso), 

Rendufe, Sande (São Clemente), Sande (Vila Nova), São Torcato, Selho (São Lourenço), 

Souto (Santa Maria), Souto (São Salvador), e Vermil, como locais de maior isolamento, 

relativamente às referidas atividades. Apesar da publicação de legislação diversa que 
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evidencia uma preocupação e necessidade de garantir a assunção e continuidade do 

serviço público essencial, da qual o Decreto-Lei n.º 14-C/2020, de 7 de abril, no caso 

para o financiamento e compensação aos operadores de transportes essenciais, será a 

mais evidente, mantém-se atualmente a necessidade de garantir a continuidade do 

serviço público de transporte rodoviário “essencial”, induzindo o acréscimo da 

procura, associado à retoma gradual das várias atividades. O mês de dezembro 

representará a continuidade da procura do transporte público associado ao ano letivo 

2020/21, mantendo a pertinência do estímulo à retoma da normalidade às várias 

atividades, pelo que se perspetiva a necessidade de manter a oferta de transporte 

público em carreira regular. Porém, o período de férias escolares, a partir de 18 de 

dezembro, implica o ajuste da oferta, em articulação com o operador de transporte 

público, designadamente pela disponibilidade de informação essencial à procura 

efetiva verificada, fora do universo dos alunos. Para o efeito, a determinação da oferta 

para o mês de dezembro compreenderá dois momentos, designadamente pela 

manutenção da atual oferta do dia 1 a 18 de dezembro e o seu ajustamento, através de 

aditamento ao presente ato impositivo, para o período de 19 a 31 de dezembro. Para o 

efeito, o Município, enquanto Autoridade de Transportes desenvolveu o seu 

planeamento para o mês de dezembro, com base nos pressupostos de: manutenção i. 

oferta de serviço público de transporte de passageiros implementada para o mês de 

novembro no período escolar, até 18 de dezembro; ii. ajustamento da oferta de serviço 

público de transporte ao período de férias escolares, a partir de 18 de dezembro; iii. 

alterações pontuais inerentes a necessidades identificadas, em conformidade com os 

constrangimentos identificados pelas Juntas de Freguesia e/ou reclamações de 

utilizadores de transporte público, designadamente para os casos em que não se 

encontra restabelecida a oferta que vigorava antes da determinação da pandemia; iv. 

incremento do serviço público de transporte de passageiros necessário ao 

cumprimento das determinações da Direção Geral de Saúde para o transporte público 

regular, designadamente da limitação de 2/3 da lotação homologado dos veículos. Nos 

termos dos artigos 4.º e 23.º do RJSPTP, as autoridades de transportes são 

competentes para impor obrigações de serviço público aos Operadores, as quais 

devem ser formuladas de forma expressa e detalhada, por referência a elementos 

específicos, objetivos e quantificáveis, e podem ser impostas ao operador de serviço 
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público mediante ato do órgão executivo da autoridade de transportes competente. 

Uma das modalidades de obrigações de serviço público é a imposição de um nível 

mínimo de oferta, nomeadamente a realização obrigatória de percursos e horários em 

qualquer circunstância, de modo a salvaguardar a continuidade do serviço público 

essencial. Face ao exposto, deverá submeter-se à consideração do Sr. Presidente, a 

determinação de ato de imposição de serviços mínimos de transporte durante o 

período de 1 a 18 de dezembro, ao operador Arriva Portugal – Transportes, Lda, em 

anexo, pela assunção da compensação financeira, por obrigações de serviço público, 

num valor máximo de € 24.483,77, acrescido de IVA à taxa aplicável, com cabimento 

na rubrica 050103. Apesar da despesa máxima estimada com a oferta importar o valor 

apresentado no quadro I do Anexo 2, €44.483,77, acrescido de IVA à taxa aplicável, 

decorrente da receita expectável associado à cobrança das viagens, passes e bilhetes, 

o valor máximo da compensação não deverá atingir o valor referido. 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 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 na primeira reunião realizada após a sua prática, conforme 

prescreve o n.º 3 do artigo 35.º do mesmo diploma legal. À consideração superior.” 

(Anexo 11) 

DELIBERADO 

 

 

19. TRÂNSITO – ATO DE IMPOSIÇÃO DE SERVIÇOS MÍNIMOS DE TRANSPORTE PARA O 

MÊS DEZEMBRO – RODOVIÁRIA D´ENTRE DOURO E MINHO S.A. – RATIFICAÇÃO - 

Presente para ratificação o despacho do Presidente da Câmara, datado de 27 de 

novembro de 2020, que determinou o ato de imposição de serviços mínimos de 

transporte durante o período de 1 a 18 de dezembro, ao operador Rodoviária D´Entre 

Douro e Minho S.A., em anexo, pela assunção da compensação financeira, por 

obrigações de serviço público, num valor máximo de €2.000,00, acrescido de IVA à taxa 

aplicável, de acordo com a seguinte proposta: “O país atravessou um período de 
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estado de emergência, na sequência da declaração do Senhor Presidente da República, 

através do Decreto n.º 14-A/2020, de 18 de março, renovado de forma sucessiva pelo 

Decreto n.º 17-A/2020, de 2 de abril, e Decreto n.º 20-A/2020, de 17 de abril, tendo o 

seu términus no passado dia 2 de maio, sábado. Neste contexto, foram determinadas 

condicionantes diversas, associadas ao transporte público local, designadamente pelo 

despacho n.º 3547-A/2020, de 22 de março, do Sr. Ministro do Ambiente e da Ação 

Climática, elencadas no seu número 14, visando a adequação da oferta à procura dos 

transportes locais, salvaguardando a continuidade do serviço público essencial, a 

limitação do número máximo de passageiros, a redução do contato com os motoristas, 

obrigando à utilização do acesso dos passageiros pela porta traseira, assegurar a 

limpeza e desinfeção dos veículos, entre outros, e proceder a alterações à operação e 

ajustamentos inerentes, designadamente no sistema de validação e venda de títulos, 

que decorram de regras imperativas de salvaguarda da saúde publica. Do conjunto das 

referidas determinações resultaram diversas alterações ao serviço público realizado, 

sendo as mais impactantes a adequação da oferta à procura, com ajustamento da 

mesma, quer de horários, quer de linhas/percursos, e suspensão da venda ou 

validação dos títulos de transporte a bordo. Essas condicionantes mantiveram-se com 

o termo do estado de emergência em 2 de maio de 2020, uma vez que se lhe seguiu a 

declaração da situação de calamidade em todo o território nacional pela Resolução do 

Conselho de Ministros n.º 33-A/2020, de 30 de abril, ao abrigo da Lei de Bases da 

Proteção Civil e da Lei relativa ao Sistema de Vigilância em Saúde Pública, renovada de 

forma sucessiva pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 38/2020, de 17 de maio, 

e pelos Conselhos de ministros de 29 de maio de 2020 e 12 de junho de 2020, e, 

posteriormente, com a determinação da situação de alerta, no caso do Município de 

Guimarães, com a Resolução do Conselho de Ministros n.º 53-A/2020, publicada em 

Diário da República de 14 de julho, objeto de sucessivas renovações, através da 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 55-A/2020, e 63-A/2020, publicadas em Diário 

da República de 31 de julho e 14 de agosto, respetivamente, a vigorar até 31 de agosto 

de 2020. No mês de setembro, através da Resolução do Conselho de Ministros n.º 70-

A/2020, de 11 de setembro, foi declarada situação de contingência, no âmbito da 

pandemia da doença COVID-19, até 30 de setembro e prorrogada até 14 de outubro, 

através do Conselho de Ministros n.º 81/2020, de 29 de setembro. Em outubro foi 
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declarada a situação de calamidade até 31 de outubro, através da Resolução do 

Conselho de Ministros n.º 88-A/2020, de 14 de outubro, prorrogada até 3 de 

novembro, pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 89-A/2020, de 26 de outubro. 

No decurso do presente mês, através da Resolução do Conselho de Ministros n.º 92-

A/2020, de 2 de novembro, foi declarada a situação de calamidade em todo o território 

nacional continental, até ao dia 19, determinação que, com o agravamento da situação 

pandémica, repôs o estado de emergência, para o período de 9 a 23 de novembro, 

pelo Decreto do Presidente da República n.º 51-U/2020, de 6 de novembro. Neste 

hiato, o estado de emergência foi renovado por 15 dias, até 8 de dezembro, através do 

Decreto do Presidente da República n.º 59-A/2020, de 20 de novembro. Desta forma, 

mantém-se em vigor um conjunto de restrições e inibições a direitos, liberdades e 

garantias, e a habilitação das autoridades com certos tipos de procedimentos, de 

modo a permitir uma mais célere e pronta resposta à pandemia. Neste novo contexto, 

o n.º 4 do artigo 13.º-A do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, na sua atual 

redação, habilita as autoridades de transporte, previstas na Lei n.º 52/2015, de 9 de 

junho, a «proceder à articulação com os respetivos operadores de transportes, no 

sentido de adequar a oferta à procura e às necessidades de transporte, 

salvaguardando a continuidade do serviço público essencial e o cumprimento das 

regras de salvaguarda da saúde pública», o que habilita o Município de Guimarães a 

rever a rede explorada pelo Operador para assegurar os níveis essenciais de 

funcionamento do Serviço Público. Nestas circunstâncias, as diferentes empresas de 

transporte público rodoviário que operam no concelho de Guimarães suprimiram de 

forma expressiva os horários das diferentes carreiras, em diversos casos de forma 

total, com a extinção generalizada da oferta do serviço público, aplicável no caso à 

presente empresa – Rodoviária D´Entre Douro e Minho S.A.. No âmbito do concelho de 

Guimarães, a empresa Rodoviária D´Entre Douro e Minho S.A., opera uma única linha, 

com particular incidência nas freguesias de Caldelas, Longos e União de Freguesias de 

Sande São Lourenço e Balazar. Apesar da publicação de legislação diversa que 

evidencia uma preocupação e necessidade de garantir a assunção e continuidade do 

serviço público essencial, da qual o Decreto-Lei n.º 14-C/2020, de 7 de abril, no caso 

para o financiamento e compensação aos operadores de transportes essenciais, será a 

mais evidente, mantém-se atualmente a necessidade de garantir a continuidade do 
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serviço público de transporte rodoviário “essencial”, induzindo o acréscimo da 

procura, associado à retoma gradual das várias atividades. O mês de dezembro 

representará a continuidade da procura do transporte público associado ao ano letivo 

2020/21, mantendo a pertinência do estímulo à retoma da normalidade às várias 

atividades, pelo que se perspetiva a necessidade de incrementar a oferta de transporte 

público em carreira regular, ainda que de forma pontual. Para o efeito, o Município, 

enquanto Autoridade de Transportes desenvolveu o seu planeamento para o mês de 

dezembro, com base nos pressupostos de: i. manutenção da oferta de serviço público 

de transporte de passageiros implementada para o mês de novembro no período 

escolar, até 18 de dezembro; ii. ajustamento da oferta de serviço público de transporte 

ao período de férias escolares, a partir de 18 de dezembro, bem como à suspensão de 

atividade letiva e não letiva, no dia 7 de dezembro, determinada no nº 4 do artigo 22º 

do Decreto n.º 9/2020, de 21 de novembro; iii. alterações pontuais inerentes a 

necessidades identificadas, em conformidade com os constrangimentos identificados 

pelas Juntas de Freguesia e/ou reclamações de utilizadores de transporte público, 

designadamente para os casos em que não se encontra restabelecida a oferta que 

vigorava antes da determinação da pandemia; iv. incremento do serviço público de 

transporte de passageiros necessário ao cumprimento das determinações da Direção 

Geral de Saúde para o transporte público regular, designadamente da limitação de 2/3 

da lotação homologado dos veículos. Nos termos dos artigos 4.º e 23.º do RJSPTP, as 

autoridades de transportes são competentes para impor obrigações de serviço público 

aos Operadores, as quais devem ser formuladas de forma expressa e detalhada, por 

referência a elementos específicos, objetivos e quantificáveis, e podem ser impostas 

ao operador de serviço público mediante ato do órgão executivo da autoridade de 

transportes competente. Uma das modalidades de obrigações de serviço público é a 

imposição de um nível mínimo de oferta, nomeadamente a realização obrigatória de 

percursos e horários em qualquer circunstância, de modo a salvaguardar a 

continuidade do serviço público essencial. Face ao exposto, deverá submeter-se à 

consideração do Sr. Presidente, a determinação de ato de imposição de serviços 

mínimos de transporte durante o mês de dezembro ao operador Rodoviária D´Entre 

Douro e Minho S.A., em anexo, pela assunção da compensação financeira, por 

obrigações de serviço público, num valor máximo de €2.000,00, acrescido de IVA à taxa 
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aplicável, com cabimento na rubrica 050103. Apesar da despesa máxima estimada com 

a oferta importar o valor apresentado no quadro I do Anexo 2, €8.521,88, acrescido de 

IVA à taxa aplicável, decorrente da receita expectável associado à cobrança das 

viagens, passes e bilhetes, o valor máximo da compensação não deverá atingir o valor 

referido. 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 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. À 

consideração superior.” (Anexo 12) 

DELIBERADO 

 

 

20. TRÂNSITO – ATO DE IMPOSIÇÃO DE SERVIÇOS MÍNIMOS DE TRANSPORTE PARA O 

MÊS DE DEZEMBRO – TRANSDEV NORTE, SA. – RATIFICAÇÃO - Presente para 

ratificação o despacho do Presidente da Câmara, datado de 27 de novembro de 2020, 

que determinou o ato de imposição de serviços mínimos de transporte durante o 

período de 1 a 18 de dezembro, ao operador Transdev Norte, SA, em anexo, pela 

assunção da compensação financeira, por obrigações de serviço público, num valor 

máximo de € 80.071,40, acrescido de IVA à taxa aplicável, de acordo com a seguinte 

proposta: “O país atravessou um período de estado de emergência, na sequência da 

declaração do Senhor Presidente da República, através do Decreto n.º 14-A/2020, de 

18 de março, renovado de forma sucessiva pelo Decreto n.º 17-A/2020, de 2 de abril, e 

Decreto n.º 20-A/2020, de 17 de abril, tendo o seu términus no passado dia 2 de maio, 

sábado. Neste contexto, foram determinadas condicionantes diversas, associadas ao 

transporte público local, designadamente pelo despacho n.º 3547-A/2020, de 22 de 

março, do Sr. Ministro do Ambiente e da Ação Climática, elencadas no seu número 14, 

visando a adequação da oferta à procura dos transportes locais, salvaguardando a 

continuidade do serviço público essencial, a limitação do número máximo de 

passageiros, a redução do contato com os motoristas, obrigando à utilização do acesso 
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dos passageiros pela porta traseira, assegurar a limpeza e desinfeção dos veículos, 

entre outros, e proceder a alterações à operação e ajustamentos inerentes, 

designadamente no sistema de validação e venda de títulos, que decorram de regras 

imperativas de salvaguarda da saúde publica. Do conjunto das referidas determinações 

resultaram diversas alterações ao serviço público realizado, sendo as mais impactantes 

a adequação da oferta à procura, com ajustamento da mesma, quer de horários, quer 

de linhas/percursos, e suspensão da venda ou validação dos títulos de transporte a 

bordo. Essas condicionantes mantiveram-se com o termo do estado de emergência em 

2 de maio de 2020, uma vez que se lhe seguiu a declaração da situação de calamidade 

em todo o território nacional pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 33-A/2020, 

de 30 de abril, ao abrigo da Lei de Bases da Proteção Civil e da Lei relativa ao Sistema 

de Vigilância em Saúde Pública, renovada de forma sucessiva pela Resolução do 

Conselho de Ministros n.º 38/2020, de 17 de maio, e pelos Conselhos de ministros de 

29 de maio de 2020 e 12 de junho de 2020, e, posteriormente, com a determinação da 

situação de alerta, no caso do Município de Guimarães, com a Resolução do Conselho 

de Ministros n.º 53-A/2020, publicada em Diário da República de 14 de julho, objeto de 

sucessivas renovações, através da Resolução do Conselho de Ministros n.º 55-A/2020, 

e 63-A/2020, publicadas em Diário da República de 31 de julho e 14 de agosto, 

respetivamente, a vigorar até 31 de agosto de 2020. No mês de setembro, através da 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 70-A/2020, de 11 de setembro, foi declarada 

situação de contingência, no âmbito da pandemia da doença COVID-19, até 30 de 

setembro e prorrogada até 14 de outubro, através do Conselho de Ministros n.º 

81/2020, de 29 de setembro. Em outubro foi declarada a situação de calamidade até 

31 de outubro, através da Resolução do Conselho de Ministros n.º 88-A/2020, de 14 de 

outubro, prorrogada até 3 de novembro pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 

89-A/2020, de 26 de outubro. No decurso do presente mês, através da Resolução do 

Conselho de Ministros n.º 92-A/2020, de 2 de novembro, foi declarada a situação de 

calamidade em todo o território nacional continental, até ao dia 19, determinação que, 

com o agravamento da situação pandémica, repôs o estado de emergência, para o 

período de 9 a 23 de novembro, pelo Decreto do Presidente da República n.º 51-

U/2020, de 6 de novembro. Neste hiato, o estado de emergência foi renovado por 15 

dias, até 8 de dezembro, através do Decreto do Presidente da República n.º 59-A/2020, 
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de 20 de novembro. Desta forma, mantém-se em vigor um conjunto de restrições e 

inibições a direitos, liberdades e garantias, e a habilitação das autoridades com certos 

tipos de procedimentos, de modo a permitir uma mais célere e pronta resposta à 

pandemia. Neste novo contexto, o n.º 4 do artigo 13.º-A do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, 

de 13 de março, na sua atual redação, habilita as autoridades de transporte, previstas 

na Lei n.º 52/2015, de 9 de junho, a «proceder à articulação com os respetivos 

operadores de transportes, no sentido de adequar a oferta à procura e às necessidades 

de transporte, salvaguardando a continuidade do serviço público essencial e o 

cumprimento das regras de salvaguarda da saúde pública», o que habilita o Município 

de Guimarães a rever a rede explorada pelo Operador para assegurar os níveis 

essenciais de funcionamento do Serviço Público. Nestas circunstâncias, as diferentes 

empresas de transporte público rodoviário que operam no concelho de Guimarães 

suprimiram de forma expressiva os horários das diferentes carreiras, em diversos 

casos de forma total, com a extinção generalizada da oferta do serviço público, com 

algumas exceções de caráter pontual, no âmbito de Autoridade de Transporte distinta 

– CIM do Ave, manifestamente insuficiente. No âmbito do concelho de Guimarães, a 

empresa Transdev Norte, SA, opera um conjunto alargado de linhas, com particular 

incidência nas freguesias a nascente e sul da Cidade, salientando, sem prejuízo de 

outras, os casos de Abação, Calvos, Gémeos, Infantas, e São Faustino, como locais de 

maior isolamento, relativamente às referidas atividades. Apesar da publicação de 

legislação diversa que evidencia uma preocupação e necessidade de garantir a 

assunção e continuidade do serviço público essencial, da qual o Decreto-Lei n.º 14-

C/2020, de 7 de abril, no caso para o financiamento e compensação aos operadores de 

transportes essenciais, será a mais evidente, mantém-se atualmente a necessidade de 

garantir a continuidade do serviço público de transporte rodoviário “essencial”, 

induzindo o acréscimo da procura, associado à retoma gradual das várias atividades. O 

mês de dezembro representará a continuidade da procura do transporte público 

associado ao ano letivo 2020/21, mantendo a pertinência do estímulo à retoma da 

normalidade às várias atividades, pelo que se perspetiva a necessidade de incrementar 

a oferta de transporte público em carreira regular, ainda que de forma pontual. Para o 

efeito, o Município, enquanto Autoridade de Transportes desenvolveu o seu 

planeamento para o mês de dezembro, com base nos pressupostos de: i. manutenção 
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da oferta de serviço público de transporte de passageiros implementada para o mês de 

novembro, no período escolar, até 18 de dezembro; ii. ajustamento da oferta de 

serviço público de transporte ao período de férias escolares, a partir de 18 de 

dezembro, bem como à suspensão de atividade letiva e não letiva, no dia 7 de 

dezembro, determinada no nº 4 do artigo 22º do Decreto n.º 9/2020, de 21 de 

novembro; iii. alterações inerentes a necessidades identificadas, em conformidade 

com os constrangimentos identificados pelas Juntas de Freguesia e/ou reclamações de 

utilizadores de transporte público, designadamente para os casos em que não se 

encontra restabelecida a oferta que vigorava antes da determinação da pandemia; iv. 

incremento do serviço público de transporte de passageiros necessário ao 

cumprimento das determinações da Direção Geral de Saúde para o transporte público 

regular, designadamente da limitação de 2/3 da lotação homologado dos veículos. Nos 

termos dos artigos 4.º e 23.º do RJSPTP, as autoridades de transportes são 

competentes para impor obrigações de serviço público aos Operadores, as quais 

devem ser formuladas de forma expressa e detalhada, por referência a elementos 

específicos, objetivos e quantificáveis, e podem ser impostas ao operador de serviço 

público mediante ato do órgão executivo da autoridade de transportes competente. 

Uma das modalidades de obrigações de serviço público é a imposição de um nível 

mínimo de oferta, nomeadamente a realização obrigatória de percursos e horários em 

qualquer circunstância, de modo a salvaguardar a continuidade do serviço público 

essencial. Face ao exposto, deverá submeter-se à consideração do Sr. Presidente, a 

determinação de ato de imposição de serviços mínimos de transporte durante o mês 

de dezembro ao operador Transdev Norte, SA, em anexo, pela assunção da 

compensação financeira, por obrigações de serviço público, num valor máximo de 

€80.071,40, acrescido de IVA à taxa aplicável, com cabimento na rubrica 050103. 

Apesar da despesa máxima estimada com o incremento da oferta importar o valor 

apresentado no quadro I do Anexo 2, €105.071,40, acrescido de IVA à taxa aplicável, 

decorrente da receita expectável associado à cobrança das viagens, passes e bilhetes, 

o valor máximo da compensação não deverá atingir o valor referido. 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 reunir 
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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. À consideração superior.” 

(Anexo 13) 

DELIBERADO 

 

 

21. TRÂNSITO - PART – PROGRAMA DE APOIO À REDUÇÃO TARIFÁRIA NOS 

TRANSPORTES PÚBLICOS – 2020 – ALTERAÇÕES ÀS AÇÕES PRECONIZADAS – Presente 

a seguinte informação dos serviços da Divisão de Mobilidade e Transportes: “O 

Programa de Apoio à Redução do Tarifário, iniciado e implementado em 2019, ao 

abrigo do Despacho n.º 1234-A/2019, de 4 de fevereiro, tem continuidade em 2020 e 

nos anos seguintes, em conformidade com o Decreto-Lei n.º 1-A/2020, de 3 de janeiro, 

que revoga o referido despacho e estabelece o regime jurídico associado à aplicação 

do PART aos transportes públicos coletivos de passageiros. Para o ano em curso, são 

mantidos os princípios introduzidos pelo Despacho de 2019, promovendo a devida e 

inerente adaptação, prevendo o incremento da comparticipação mínima dos 

Municípios para 10% da verba transferida pelo Estado em 2020 e de 20% nos anos 

seguintes. A dotação do Fundo Ambiental, atribuída às áreas metropolitanas e às 

comunidades intermunicipais, foi aprovada pela Lei n.º2/2020, de 31 de março, no 

respetivo artigo 288º, cabendo à CIM do Ave, para o ano em curso, um total 

€1.801.711,00, conforme tabela remetida à CIM do Ave em 6 de abril, superior ao 

valor estimado inicialmente em €1.686.052,01. No âmbito da CIM do Ave foi aprovada 

a afetação do valor de €1.036.052,00, aos municípios que integram a mesma, cabendo 

ao Município de Guimarães, enquanto Autoridade de Transportes, o montante de 

€377.362,22. Na reunião do executivo de 27 de janeiro último, ainda sem a 

determinação da dotação do Fundo Ambiental para o PART, a Câmara aprovou para o 

ano em curso a atribuição de um subsídio aos utentes do transporte público regular 

rodoviário, numa despesa total estimada de €441.533,13, cabendo ao Município uma 

comparticipação mínima de 10% no âmbito do PART, em conformidade com o Decreto-

Lei n.º 1-A/2020, de 3 de janeiro. Esta deliberação garantia, à data, a manutenção das 
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ações consignadas no ano anterior, 2019, garantindo a sua continuidade para o ano em 

curso, independentemente do montante a atribuir efetivamente ao Município pelo 

Fundo Ambiental e CIM do Ave, ponderando nos valores estimados, a seguir 

replicados, o conhecimento associado à execução do ano transato: --------------------------

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

Ação Designação nº 
meses 

Valor estimado 
total para 2020 

Ação 1 
Comparticipação do valor remanescente (50%) do passe 
dos alunos do ensino secundário - jan a jul (ano letivo 
2019/2020) e set a dez (ano letivo 2020/2021) 

11  435 704,50 €  

Ação 2 
Comparticipação de 50% do passe de alunos com 
residência inferior a 3 kms - jan a jul (ano letivo 
2019/2020) e set a dez (ano letivo 2020/2021) 

11  3 210,13 €  

Ação 3 Comparticipação de 50% de um "Passe Sub-18", mês de 
agosto 1  1 509,70 €  

Ação 4 
Comparticipação do passe da linha da cidade (TUG) aos 
assinantes da CP-Comboios de Portugal, com origem / 
destino em Guimarães, em € 7,10, jan a dez 

12  1 108,80 €  

TOTAL 441 533,13 €  
Por sua vez, a CIM do Ave, em reunião do Conselho Intermunicipal de 9 de março, 

deliberou a aprovação de uma ação adicional, visando a verba cativada originalmente 

pela CIM do Ave – €650.000,00, com o objetivo de promover a redução tarifária de 

30% de todos os passes mensais não bonificados de todos os residentes do território 

da CIM do Ave, nas deslocações municipais, intermunicipais (origem e destino nos 

concelhos da CIM do Ave) e inter-regionais (com origem nos concelhos da CIM do Ave 

e destino noutra Comunidade Intermunicipal ou Área Metropolitana). Esta ação foi 

posteriormente alterada, pela deliberação em reunião do Conselho Intermunicipal da 

CIM do Ave de 16 de junho, pelo incremento do montante da comparticipação, de 30% 

para 50%, e período de aplicação, a partir de 1 de julho. A variação introduzida pela 

verba efetivamente atribuída pelo Fundo Ambiental, relativamente ao valor 

inicialmente estimado, respetivamente, €1.801.711,00 e €1.686.052,01, no montante 

de €115.658,98, foi objeto de deliberação pelo Conselho Intermunicipal da CIM do 

Ave, em sua reunião de 29 de abril, não prevendo a sua distribuição pelos municípios 

integrantes. Desta forma, este montante foi acrescido aos €650.000,00 preconizados 

inicialmente, acarretando um acréscimo da comparticipação mínima do Município de 

Guimarães, respeitante aos 10% da verba cativa pela CIM do Ave para o efeito, de 
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€4.221,90, totalizando €27.948,86. O ano em curso tem sido marcado negativamente 

pelo novo Coronavírus (COVID-19), declarado pela Organização Mundial de Saúde 

como uma pandemia internacional, com repercussões diferenciadas, importando para 

o caso as restrições e inibições a direitos, liberdades e garantias, e habilita as 

autoridades com certos tipos de procedimentos, de modo a permitir uma mais célere e 

pronta resposta à pandemia, designadamente associadas ao transporte público local. 

Foram determinadas condicionantes diversas, designadamente pelo despacho n.º 

3547-A/2020, de 22 de março, do Sr. Ministro do Ambiente e da Ação Climática, 

elencadas no seu número 14, visando a adequação da oferta à procura dos transportes 

locais, salvaguardando a continuidade do serviço público essencial, a limitação do 

número máximo de passageiros, a redução do contato com os motoristas, obrigando à 

utilização do acesso dos passageiros pela porta traseira, assegurar a limpeza e 

desinfeção dos veículos, entre outros, e proceder a alterações à operação e 

ajustamentos inerentes, designadamente no sistema de validação e venda de títulos, 

que decorram de regras imperativas de salvaguarda da saúde publica. Do conjunto das 

referidas determinações resultaram diversas alterações ao serviço público realizado, 

sendo as mais impactantes a adequação da oferta à procura, com ajustamento da 

mesma, quer de horários, quer de linhas/percursos, e suspensão da venda ou 

validação dos títulos de transporte a bordo. Neste contexto, e no que respeita às ações 

do PART aprovadas pelo Município de Guimarães, constatou-se: i. A ausência de 

despesa associada ao transporte escolar a partir do mês de abril, inerente à suspensão 

das aulas presenciais; ii. A retoma parcial das aulas presenciais nas escolas 

secundárias, a partir de 18 de maio, restrita aos alunos do 11º e 12º ano, com a 

inerente redução da despesa associada ao transporte escolar nos meses de maio, 

junho e julho; iii. A redução da procura do transporte público, com a repercussão 

inerente nas verbas despendidas com as ações 2 e 4. Atenta a redução da despesa 

associada às medidas inicialmente aprovadas para o PART 2020, por deliberação do 

executivo de 6 de julho, foi aprovada a utilização da verba libertada, estimada em 

€87.895,77, para a rede essencial de serviço público de transporte de passageiros, em 

conformidade com o Decreto-Lei n.º 14-C/2020, de 7 de abril, objeto de atos 

impositivos para os meses de maio e junho, fazendo face aos custos da sua 

manutenção, ainda que parcial. A este montante, foi ainda acrescentada a verba 
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consignada para a ação 1, “Comparticipação do valor remanescente (50%) do passe 

dos alunos do ensino secundário”, para o período de setembro a dezembro, estimada 

inicialmente em €158.438,00, decorrente da sua assunção pelo Município de forma 

integral para os alunos do ensino secundário, no ano letivo 2020/2021. Neste contexto, 

a taxa de execução global do PART, no que respeita às medidas pelo Município 

implementadas, e considerando os dados disponíveis nesta data, apresentados na 

tabela infra, ronda os 44%, pelo que se verifica um diferencial, face ao valor previsto, 

de €248.391,57. --------------------------------------------------------------------- 

Ação Designação Estado Valor Previsto 
Valor 

Requisições 
Valor gasto 

Valor gasto + 

Previsões 

% 

Execução 

1 

Comparticipação 

do valor 

remanescente 

(50%) do passe 

dos alunos do 

ensino 

secundário - jan a 

jul (ano letivo 

2019/2020) 

Concluído 

435 704,50 € 

277 266,50 € 190 952,08 € 190 952,08 € 

43,8% 

1 

Comparticipação 

do valor 

remanescente 

(50%) do passe 

dos alunos do 

ensino 

secundário - set a 

dez (ano letivo 

2020/2021) 

Anulado -   € -   € -   € 

2 

Comparticipação 

de 50% do passe 

de alunos com 

residência 

inferior a 3 kms - 

jan a jul (ano 

letivo 

2019/2020) 

Concluído 

3 210,13 € 

2 042,81 € 603,15 € 603,15 € 

55,2% 

2 

Comparticipação 

de 50% do passe 

de alunos com 

residência 

inferior a 3 kms - 

A decorrer 1 167,32 €  1 167,32 € 
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set a dez (ano 

letivo 

2020/2021) 

3 

Comparticipação 

de 50% de um 

“Passe Sub-18”, 

mês de agosto 

Concluído 1 509,70 € 1 509,70 € 319,61 € 319,61 € 21,2% 

4 

Comparticipação 

do passe da linha 

da cidade (TUG) 

aos assinantes da 

CP - Comboios de 

Portugal, com 

origem / destino 

em Guimarães, 

jan a dez 

A decorrer 1 108,80 € 1 108,80 € 99,40 € 99,40 € 9,0% 

TOTAL 441 533,13 € 283 095,13 € 191 974,24 € 193 141,56 € 44% 

Face ao exposto, coloca-se à consideração superior que seja submetido à aprovação do 

executivo municipal a utilização da verba apurada nesta data, nos custos com a 

manutenção da rede essencial do serviço público de transporte de passageiros, objeto 

de atos impositivos, estimada em €248.391,57, bem como a que se verificar 

disponível, após a conclusão das ações e o consequente apuramento das verbas não 

gastas. A utilização das verbas do PART, bem como do PROTransP, consta já dos 

diferentes Atos Impositivos aprovados, importando agora garantir a sua consonância 

com as deliberações realizadas nas reuniões do executivo de 27 de janeiro e 6 de julho, 

relativas à aplicação das verbas do Programa de Apoio à Redução Tarifária nos 

Transportes Públicos 2020. Mais se informa que este valor constituirá sempre uma 

pequena contribuição para o esforço que o Município de Guimarães assegura para a 

manutenção da rede essencial do serviço público de índole municipal, através de atos 

impositivos junto dos operadores de transporte de passageiros, decorrente das 

respetivas autorizações provisórias e modificação do contrato de concessão do serviço 

urbano, no período de maio a dezembro explanada na tabela seguinte: -------------------- 

Operador Período 
Valor 

compromisso s/ 
IVA (1) 

Arriva Portugal - 
Transportes, Lda. 

Ato impositivo de maio (2ª quinzena) 27.520,60 € 
Ato impositivo de junho 83.494,28 € 
Ato impositivo de julho 106.607,48 € 
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Ato impositivo de agosto 83.040,82 € 
Ato impositivo de setembro 83.586,91 € 
Ato impositivo de outubro 77.281,48 € 
Ato impositivo de novembro (2) 44.000,00 € 
Ato impositivo de dezembro (1 a 18) (2) 24.483,77 € 

REDM - Rodoviaria D´Entre 
Douro e Minho, S.A. 

Ato impositivo de maio (2ª quinzena) 1.970,00 € 
Ato impositivo de junho 3.942,00 € 
Ato impositivo de julho 5.405,00 € 
Ato impositivo de agosto 4.935,00 € 
Ato impositivo de setembro 5.170,00 € 
Ato impositivo de outubro 9.544,50 € 
Ato impositivo de novembro (2) 3.000,00 € 
Ato impositivo de dezembro (2) 2.000,00 € 

Transdev Norte, S.A. 

Ato impositivo de maio (2ª quinzena) 25.590,90 € 
Ato impositivo de junho 73.524,11 € 
Aditamento - 1ª quinzena maio 4.236,10 € 
Ato impositivo de julho 93.653,51 € 
Ato impositivo de agosto 85.251,10 € 
Ato impositivo de setembro 87.866,24 € 
Ato impositivo de setembro - Aditamento 10.669,30 € 
Ato impositivo de outubro 109.922,32 € 
Ato impositivo de novembro (2) 71.000,00 € 
Ato impositivo de dezembro (2) 80.071,40 € 

Transurbanos de Guimarães 
- Transportes públicos, Lda. 

Ato impositivo de maio (parcial) e junho 169.679,48 € 
Aditamento - junho 1.685,77 € 
Ato impositivo de julho 180.985,39 € 
Ato impositivo de agosto 174.882,93 € 
Ato impositivo de setembro (2) 174.929,64 € 
Ato impositivo de outubro (2) 120.000,00 € 

TOTAL   2.029.930,04 € 
(1) Ao pagamento efetivo do compromisso será deduzida a receita do operador, 

acrescida de IVA (6%) -------------------------------------------------------------------------------------- 

(2) Ao valor do compromisso calculado com base na despesa associada, encontra-se 

deduzido de montante estimado para a receita expectável, resultante do tarifário 

aplicável. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

DELIBERADO 
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22. PROTEÇÃO CIVIL – APOIOS CONCEDIDOS ÀS INSTITUIÇÕES E ORGANISMOS COM 

ATUAÇÃO NO TERRITÓRIO DO CONCELHO DE GUIMARÃES NO ÂMBITO DA 

PANDEMIA OCASIONADA PELA DOENÇA COVID-19 – RATIFICAÇÃO – Presente a 

seguinte proposta: “Como é do conhecimento público, a Organização Mundial da 

Saúde (OMS), a 11 de março de 2020, qualificou a emergência de saúde pública 

ocasionada pela doença Covid-19, como uma pandemia internacional e que afetou 

também o território nacional, constituindo uma calamidade pública que fundamentou 

a declaração de estado de emergência em 19 de março de 2020 e vigorou até 2 de 

maio de 2020. Entretanto, desde então, o país passou por diversas declarações de 

calamidade e de contingência, estando atualmente em estado de emergência, 

declarado por Decreto do Presidente da República n.º 61-a/2020, de 4 de dezembro, 

regulamentado pelo Decreto n.º 11/2020, de 6 de dezembro, até às 23:59 h do dia 23 

de dezembro de 2020, sendo espectável a sua renovação até às 23:59 h do dia 7 de 

janeiro de 2021, conforme refere o n.º 2 do art.º 62.º deste diploma legal. Na verdade, 

a situação de pandemia evoluiu muito rapidamente em todo o mundo em geral e, em 

particular, na União Europeia, em Portugal, registando atualmente o concelho de 

Guimarães uma taxa de infeção preocupante, característica de uma transmissão 

comunitária que urge conter e mitigar. Para fazer face a esta rápida evolução da 

pandemia em Guimarães foi ativado o Plano Municipal de Emergência de Proteção 

Civil, logo no dia 28 de março de 2020, e estabelecido o Posto de Comando, em regime 

de permanência e de prontidão imediatas, para acompanhamento da situação local 

com reuniões diárias com todos os agentes da Proteção Civil e com os representantes 

do Instituto da Segurança Social, da Autoridade de Saúde Pública e do Agrupamento de 

Centros de Saúde do Alto Ave, tendo como objetivo a transmissão de informação 

relevante para apoio à decisão entre a Comissão Municipal de Proteção Civil, através 

da respetiva Subcomissão, e o Centro de Coordenação Operacional Municipal (CCOM). 

Deste acompanhamento, diário e próximo, junto de todos os intervenientes no 

território concelhio e considerando: as inúmeras solicitações ao Serviço Municipal de 

Proteção Civil (SMPC), pelas instituições e organismos, desde o início da pandemia, 

para o fornecimento de equipamentos diverso de proteção individual; os objetivos de 

atuação do SMPC, definidos na Lei n.º 65/2007 de 12 de novembro, na sua redação 

atual: i) prevenir no território municipal os riscos coletivos e a ocorrência de acidente 
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grave ou catástrofe deles resultante; atenuar na área do município os riscos coletivos e 

limitar os seus efeitos no caso das ocorrências descritas na alínea anterior; ii) socorrer 

e assistir no território municipal as pessoas e outros seres vivos em perigo e proteger 

bens e valores culturais, ambientais e de elevado interesse público e apoiar a 

reposição da normalidade da vida das pessoas nas áreas do município afetadas por 

acidente grave ou catástrofe; as obrigações atribuídas ao Presidente da Câmara, no 

âmbito da respetiva Comissão Municipal de Proteção Civil, pelo Descacho n.º 4097-

B/2020, de 2 de abril, que determina as competências de intervenção durante a 

vigência do estado de emergência, ao Comandante Operacional Distrital da Autoridade 

Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), ao Centro Distrital de Segurança 

Social e à Autoridade de Saúde de âmbito local territorialmente competente, em 

colaboração com os municípios; que a saúde e a segurança dos cidadãos são 

prioridades absolutas, sendo fundamental assegurar que os equipamentos 

considerados essenciais na prevenção e no combate ao novo coronavírus são 

rapidamente disponibilizados a quem mais necessita deles; a dificuldade na aquisição 

destes equipamentos por parte das instituições e organismos devida à falta de verba 

disponível ou por indisponibilidade de fornecimento no mercado face às quantidades 

que pretendiam adquirir, uma vez que a elevada procura, num curto espaço de tempo, 

provocou uma grande especulação no mercado. O SMPC adquiriu uma diversidade de 

equipamentos de proteção individual (máscaras, luvas, fatos, aventais, batas, toucas, 

entre outros), equipamentos e meios de desinfeção e disponibilização de 

infraestruturas de apoio dedicadas à COVID-19 para as instituições e organismos que 

solicitaram apoio ao SMPC para que conseguissem continuar a dar resposta às 

situações originadas por esta pandemia. Neste contexto, a urgência no fornecimento 

dos equipamentos às instituições não era conciliável com as formalidades a observar 

no domínio da atribuição de apoios, pelo que estes foram sendo concedidos por 

despacho a ratificar ulteriormente. Deste modo, submete-se à consideração superior 

que seja submetida a ratificação da Câmara Municipal os apoios concedidos neste 

âmbito, constantes do documento anexo à presente informação (Anexo 1). Dada a 

situação pandémica que ainda vivemos, o Plano Municipal de Emergência de Proteção 

Civil continua ativo, sendo espectável que o SMPC continue a apoiar, nos mesmos 

moldes, as instituições e organismos com atuação no território do Concelho de 
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Guimarães, decisões que, igualmente, serão submetidas a ratificação do Órgão 

Executivo.” (Anexo 14) 

DELIBERADO 

 

23. PROTEÇÃO CIVIL – ASSOCIAÇÃO DE SILVICULTORES DO VALE DO AVE - EQUIPA DE 

SAPADORES FLORESTAIS DE GUIMARÃES – Presente a seguinte informação: “Por 

deliberação de 16 de novembro de 2017, a Câmara Municipal aprovou o 

estabelecimento de um Protocolo com a Associação de Silvicultores do Vale do Ave 

(ASVA) onde o Município de Guimarães atribuía uma verba de €40.000,00 por ano para 

constituição de uma equipa de sapadores florestais, tendo em vista diminuir o risco de 

incêndios e contribuir para a valorização do património florestal do concelho. Tal 

Protocolo, em anexo (Doc. 1), veio a ser assinado em 6 de dezembro de 2017. 

Considerando: Que desde então se manteve a verba de €40.000,00; Que em 2020 foi 

criada uma segunda equipa de sapadores florestais com a mesma composição da 

primeira equipa, tendo sido atribuída à ASVA, para esse efeito, uma verba de 

€45.000,00 por deliberação de 6 julho de 2020, cujo Protocolo veio a ser celebrado em 

15 de julho de 2020; Propõe-se que seja atualizada a verba respeitante à primeira 

equipa, passando a ser de €45.000,00 anuais, ou seja, de igual montante atribuído para 

a constituição da segunda equipa. Nesta sequência, propõe-se, ainda, que a cláusula 

quarta, alínea a) do aludido celebrado 6 de dezembro de 2017 passe a ter a seguinte 

redação: “Atribuir uma verba anual de €45.000,00 (quarenta e cinco mil euros) anual à 

ASVA, para o desenvolvimento das atividades referidas na cláusula anterior.” (Anexo 

15) 

DELIBERADO 

 

 

24. ATIVIDADES ECONÓMICAS – ALTERAÇÃO DAS ÁREAS DE APOIO ÀS EMPRESAS NO 

TECPARK E NA LABPAC - ALTERAÇÃO DOS REGULAMENTOS DAS INCUBADORAS 

MUNICIPAIS DA SET.UP GUIMARÃES E INCUBAÇÃO, A TÍTULO EXCECIONAL E 

PROVISÓRIO, DE EMPRESAS PROVENIENTES DA ASSOCIAÇÃO SPINPARK – Presente a 

seguinte proposta: “A Set.Up Guimarães tem tido um papel fundamental no apoio aos 

empreendedores da região em diferentes fases da criação do seu negócio. Para 
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aumentar o apoio e a taxa de sucesso das empresas incubadas nas incubadoras 

municipais, a Set.Up Guimarães tem vindo a aumentar a sua proposta de valor. As 

incubadoras que integram a Set.Up Guimarães são regidas por dois regulamentos (o 

REGULAMENTO DE ADMISSÃO E UTILIZAÇÃO DA LABPAC - Incubadora de base criativa 

e o REGULAMENTO DE ADMISSÃO E UTILIZAÇÃO DO TECPARK - Incubadora de base 

tecnológica) que visam estabelecer os princípios e as regras com vista à gestão e 

utilização das Incubadoras. 1. Com vista a aumentar a proposta de valor ao nível das 

infraestruturas das incubadoras está a ser planeada a inserção de novas zonas e 

equipamentos para utilização das empresas incubadas (no caso do LabPac, uma área 

com 36.5m2, destinando-se à copa e no caso do TecPark, uma área com 48,07m2 que 

deixará de funcionar como espaço de trabalho para empresas para ser destinada 

também a copa – ver Anexo I). Para além das zonas destinadas a copa, sugere-se ainda 

a integração no TecPark de uma área de 268,23m2 localizada no piso 1 do edifício sede. 

Esta área está atualmente a ser utilizada em quase toda a sua totalidade por 

colaboradores dos 3B’s Research Group (sendo que está prevista a deslocalização 

destes colaboradores para o CTR - Discoveries Centre para fevereiro de 2021). Assim, 

propõe-se que 236,68m2 desta área seja dedicada à incubação/acolhimento de 

empresas tecnológicas, especialmente startups ou spinoffs, que favoreçam a 

transferência de conhecimento avançado para a produção industrial, terem base 

tecnológica, que sejam promovidas por empreendedores e forneçam serviços em 

gestão, internacionalização, tecnologias de informação, comunicações e eletrónica 

(TICEs), computação, programação, design de produto, energia, ambiente, 

biotecnologia, engenharia e, de modo geral, assentem numa área de conhecimento 

científico ou contribuam para a inovação de processos, de métodos produtivos ou da 

gestão empresarial. Sugere-se ainda que 25% desta área acolha projetos provenientes 

de programas de pré-aceleração ou aceleração de ideias de negócio organizados por, 

ou em parceria, com o Município de Guimarães, bem como projetos ou empresas com 

mais de 3 anos que desenvolvam produtos ou serviços inovadores, que estejam em 

fase de crescimento ou scale up ou que desenvolvam atividades de grande intensidade 

em conhecimento científico e tecnológico. Propõe-se ainda a criação de uma área de 

31,55m2 como área administrativa para a equipa do Município (ver Anexo II). 2. Em 

complemento, sugere-se, também, um conjunto de alterações aos regulamentos de 
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admissão e utilização das incubadoras municipais LabPac e TecPark (descritas na 

íntegra no Anexo III), nomeadamente: o aumento da zona de copa do LabPac para 

36.5m2; a criação de uma zona de copa de 48,07m2 no TecPark; a inclusão de uma área 

de 268,23m2 localizada no piso 1 do edifício sede no TecPark, sendo: 236,68m2 desta 

área seja dedicada à incubação/acolhimento de empresas tecnológicas (25% desta 

área reservada a organizados por, ou em parceria, com o Município de Guimarães, 

bem como projetos ou empresas com mais de 3 anos que desenvolvam produtos ou 

serviços inovadores); 31,55m2 uma área administrativa para a equipa do Município; 

Que aquando o processo de candidatura e seleção de candidaturas ao LabPac, a 

aceitação da candidatura seja feita se a classificação obtida com a avaliação do projeto 

for igual ou superior a 50%; Que o custo associado à incubação virtual relativo às 

incubadoras LabPac e TecPark seja alterado para 25€/mês (+ IVA à taxa legal em vigor); 

Que o LabPac e TecPark apoiem também nas suas estruturas projetos provenientes de 

programas de pré-aceleração ou aceleração de ideias de negócio organizados por, ou 

em parceria, com o Município de Guimarães, bem como projetos ou empresas com 

mais de 3 anos que desenvolvam produtos ou serviços inovadores, que estejam em 

fase de crescimento ou scale up ou que desenvolvam atividades de grande intensidade 

em conhecimento científico e tecnológico e/ou criativo, respetivamente; Tenham 

como beneficiários do LabPac e do TecPark, indivíduos com o tempo 100% dedicado ao 

desenvolvimento de um negócio inovador ou empresas com atividades de base 

criativa, desde que se encontrem em fase inicial de atividade e tenham pelo menos um 

elemento da equipa com o tempo dedicado 100% ao projeto.  3. Ainda neste âmbito, 

chama-se a atenção para o processo de insolvência da Associação SPINPARK, Centro de 

Incubação de Base Tecnológica, criado em 2006 e gerido nos últimos anos pela 

Universidade do Minho, para promover e apoiar atividades de tecnologia avançada. O 

processo de insolvência obrigou a que as empresas residentes tenham visto o seu 

contrato finalizado a 31 de outubro de 2020, tendo estas ficado numa situação 

delicada por terem sido obrigadas a sair do SPINPARK e, dessa forma, perdido os seus 

espaços de trabalho (algumas destas empresas estão neste momento em risco por não 

terem conseguido encontrar até agora outro espaço de trabalho para se instalarem). 

Este conjunto de empresas trabalha em projetos de grande intensidade em 

conhecimento científico e tecnológico (de áreas como o digital e as tecnologias 
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médicas), sendo do interesse do Município a retenção das mesmas no concelho de 

Guimarães. Assim, e por serem de áreas que se enquadram nos verticais do TecPark, 

propõe-se, num regime excecional e provisório, a incubação das mesmas no TecPark - 

incubadora de base tecnológica, nos seguintes termos: a) a) Por serem empresas com 

mais de três anos, com os seus modelos de negócio validados e com clientes nacionais 

e internacionais, propõe-se o acesso direto à incubadora, apenas com o 

preenchimento do formulário de candidatura e dos restantes elementos solicitados no 

regulamento (CV de todos os promotores, Plano de Negócios ou Estudo de Viabilidade 

Económico-Financeira; Cópia de Certidão Permanente ou de Registo de Empresa; 

Declarações de não-dívida à segurança social e finanças dos promotores e da empresa; 

IES dos 3 últimos exercícios e outros elementos considerados importantes), podendo 

todos os elementos ser submetidos por via eletrónica. b) Com esta integração, cada 

uma destas empresas terá, então, acesso a espaço de trabalho na incubadora, acesso 

às áreas comuns, acesso à área copa e à sala de reuniões (esta mediante pré-reserva), 

bem como ao mobiliário e a vários recursos e serviços que constam na tabela do Anexo 

I do Regulamento da TecPark – Incubadora de base tecnológica e na Tabela de Taxas e 

Outras Receitas Municipais que define as condições financeiras de locação e dos 

diversos serviços a prestar pela Entidade Gestora (ver Anexo IV desta informação). O 

pagamento dos custos confere o direito à ocupação dos espaços individuais (módulo 

locado e respetivo mobiliário) e de usufruto dos serviços básicos e partilhados 

disponibilizados pela entidade gestora (o custo dos serviços extra-contrato que vierem 

a ser solicitados à entidade gestora serão aferidos mediante as ações que vierem a ser 

solicitadas ou frequentadas pelas empresas, e alvo de comunicação prévia àquelas). c) 

Todos os serviços usufruídos pelas empresas serão faturados no final de cada mês, 

sendo os valores a pagar pelas salas e pelos diversos serviços objeto de atualização 

anual. Sublinha-se que o não pagamento dos valores faturados no prazo de 60 dias 

após o vencimento da fatura, implica a suspensão do direito de utilização da TecParK, 

até à sua devida regularização, podendo constituir justa causa para indemnização ou 

rescisão contratual, nos termos a definir no contrato entre as empresas e a entidade 

gestora. Neste seguimento, propõe-se ainda que as empresas físicas que terminarem o 

seu contrato de incubação, e que vierem a solicitar a sua virtualização, será aplicada 

uma redução de 75% do valor estabelecido para a modalidade de incubação virtual. d) 
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As empresas em questão, bem como os seus colaboradores, terão, também, direito a 

usufruir plenamente do espaço de incubação contratualmente cedido; utilizar sem 

acréscimo de encargos os espaços comuns de uso livre, tendo a sala de reuniões que 

ser reservada através da plataforma existente para o efeito; utilizar os restantes 

equipamentos, espaços e serviços da TecParK, segundo as condições estabelecidas e 

de acordo com a tabela de preços em vigor; utilizar os equipamentos, espaços e 

serviços do AVEPARK -Parque de Ciência e Tecnologia, segundo as condições 

estabelecidas na tabela do Anexo I do Regulamento da TecPark – Incubadora de base 

tecnológica e na Tabela de Taxas e Outras Receitas Municipais. e) As despesas com a 

instalação de linhas telefónicas diretas, aparelhos de fax e banda larga de internet, 

desde que haja disponibilidade na caixa telefónica que serve a TecParK, são da 

exclusiva responsabilidade das empresas. O correio, e demais serviços postais de cada 

empresa, serão depositados e disponibilizados no secretariado da TecPark, sendo que 

cada porta do espaço destinado a cada empresa deve possuir uma identificação da 

mesma. f) Estas empresas devem cumprir as obrigações que constam no art.º 17 

(Obrigações dos Utentes) do Regulamento da TecPark – Incubadora de base 

tecnológica (ver Anexo IV) e a autarquia, enquanto Entidade Gestora, não responde, 

em nenhuma circunstância, pelas obrigações assumidas pelas empresas junto de 

fornecedores, terceiros, trabalhadores, nem por impostos ou taxas de qualquer 

natureza; nem pode possuir com os titulares, sócios, trabalhadores ou prestadores de 

serviços do utente qualquer vínculo laboral. g) A saída da empresa pode ocorrer antes 

do prazo previsto no contrato se verificada uma das situações previstas no art.º 20.º 

(Rescisão do contrato) do Regulamento da TecPark – Incubadora de base tecnológica e, 

na saída, as empresas deverão assegurar a devolução das instalações e equipamentos 

utilizados em perfeitas condições e na original configuração em que foram entregues 

(salvo acordo com a entidade gestora e assinatura de documento comprovativo entre 

as partes) bem como ter regularizada a situação financeira com a Entidade Gestora. 

Salvo acordo explicitado previamente, as benfeitorias decorrentes de alterações e 

reformas realizadas serão incorporadas automaticamente no património da Entidade 

Gestora. Assim e face ao exposto, serve a presente informação para solicitar 

autorização superior para dar sequência aos 3 pontos supra expostos: 1 – para que 

sejam incluídas novas áreas de apoio às empresas (inclusão de uma área de 268,23m2 
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localizada na parte este do piso 1 do edifício sede no TecPark e aumento da copa do 

LabPac); 2 – a alteração aos regulamentos de admissão e utilização das incubadoras 

municipais LabPac e TecPark (conforme sugestão descrita no Anexo III), cujo 

procedimento de abertura se propõe seja, desde já, iniciado mediante apresentação 

de proposta ao executivo municipal para esse efeito; 3 – que as empresas 

provenientes da Associação SPINPARK integrem já o espaço de trabalho da incubadora 

de base tecnológica – TekPark, de forma excecional e provisória, seguindo desde já 

todas as normas que constam no Regulamento de admissão e utilização do TecPark. 

Propõe-se ainda que, após aprovação do novo Regulamento, seja formalizada a sua 

instalação com um contrato. À Consideração Superior.” (Anexo 16) 

DELIBERADO 

 

 

25. ATIVIDADES ECONÓMICAS – MEDIDAS DE APOIO AO COMÉRCIO - ATRIBUIÇÃO DE 

APOIOS À ASSOCIAÇÃO DE COMÉRCIO TRADICIONAL DE GUIMARÃES PARA 

REALIZAÇÃO DE CAMPANHA DE NATAL – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO COMPLEMENTAR 

– Presente a seguinte proposta: “Na sequência da implementação das ações 

promovidas pela Associação do Comércio Tradicional de Guimarães e co-financiadas 

pelo Município através da atribuição de um subsídio de €6.700,00 deliberado na última 

reunião de Câmara, vem a mesma entidade solicitar a atribuição de um subsídio 

complementar de €3.500,00, que se justifica pela adesão de um número de 

comerciantes à instalação de alcatifas vermelhas nas áreas comerciais que supera em 

muito as estimativas iniciais. Neste contexto, proponho, ao abrigo da al. ff) do n.º 1 do 

art.º 33.º da lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, e do art.º 35.º-U 

do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, aditado pelo Decreto-Lei n.º 99/2020, 

de 22 de novembro, que a Câmara Municipal reforce o apoio à Campanha de Natal em 

curso, promovida pela Associação de Comércio Tradicional de Guimarães, mediante a 

atribuição, a esta entidade, de um subsídio complementar de €3.500,00, destinado 

comparticipar na duplicação da área de instalação de alcatifa.” 

DELIBERADO 
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26. EDUCAÇÃO – PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE APOIOS AOS ALUNOS DO 1.º CEB 

PARA AQUISIÇÃO DE LIVROS DE FICHAS E/OU CADERNOS DE ATIVIDADES – ANO 

LETIVO 2020/2021 – RETIFICAÇÃO DA DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 7 DE SETEMBRO 

DE 2020 – Presente a seguinte proposta: “Como é de conhecimento superior, por 

deliberação de Câmara de 7 de setembro último, procedeu-se à atribuição de apoios 

aos alunos do 1.º CEB para aquisição de livros de fichas e/ou cadernos de atividades 

para o ano letivo 2020/2021, mediante transferência de verbas para os respetivos 

Agrupamentos de Escolas. Dado que a transferência de verbas teve por base os valores 

atribuídos no ano letivo anterior, verifica-se que, em face dos comprovativos de 

despesa apresentada pelo Agrupamento de Escolas Arqueólogo Mário Cardoso há 

necessidade de proceder ao reforço de verba em €386,48. Assim, e em face do 

exposto, propõe-se que se proceda à retificação da deliberação de Câmara de 7 de 

setembro último e seja dado despacho de autorização de cabimento e compromisso no 

valor €386,48. Rubrica: 2.1.2.6001. À consideração superior.” 

DELIBERADO 

 

 

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

DE MANEIO – NOVEMBRO 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 17) 

DELIBERADO 

 

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

OCUPAÇÃO DE UMA VAGA EM RESIDÊNCIA PARTILHADA FEMININA - Presente um 

ofício da CASFIG, EM, UNIPESSOAL, LDA remetendo, para aprovação do executivo 

camarário, uma proposta de ocupação de uma vaga em residência partilhada feminina, 
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aprovada pelo respetivo Conselho de Gestão em sua reunião extraordinária de 16 de 

dezembro de 2020. (Anexo 18) 

DELIBERADO 

 

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

ARRENDAMENTO – APROVAÇÃO DE 6 CANDIDATURAS - Presente um ofício da 

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

proposta de aprovação de 6 candidaturas ao Subsídio Municipal ao Arrendamento, 

aprovada pelo respetivo Conselho de Gestão em sua reunião extraordinária de 16 de 

dezembro de 2020. (Anexo 19) 

DELIBERADO 

 

30. AÇÃO SOCIAL – ADITAMENTO AO PROTOCOLO CELEBRADO COM O CENTRO 

SOCIAL PAROQUIAL DE S. CRISTÓVÃO DE SELHO – Presente a seguinte proposta: “Em 

reunião de câmara de 20 de julho de 2020, foi aprovada a atribuição de um subsídio ao 

Centro Social Paroquial de S. Cristóvão de Selho, ao abrigo do Regulamento de Apoio 

às Instituições de Solidariedade Social (Reg. Nº 607/2010), no valor de €12.000,00 

(doze mil euros), destinado à aquisição de equipamentos de climatização e à realização 

de obras na instituição. Contudo, no passado dia 2 de dezembro de 2020, o Presidente 

desta instituição, Samuel Miranda Vilas Boas, solicitou a esta Câmara Municipal um 

novo prolongamento do prazo para pagamento do subsídio relativo à realização de 

obras, no valor de €10.000,00 (dez mil euros), desta feita até ao final de 2021, dada a 

impossibilidade de conclusão das obras em questão em tempo útil. Neste contexto, 

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

do aditamento ao protocolo previamente celebrado em 2020, conforme anexo à 

presente informação, onde conste a seguinte alteração da cláusula 2ª (Período de 

vigência do Protocolo), nos seguintes termos: “Sem prejuízo do disposto na cláusula 

6ª, o período de vigência deste Protocolo produz efeitos de 1 janeiro de 2020 a 31 de 

dezembro de 2021”.” (Anexo 20) 

DELIBERADO 
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31. AÇÃO SOCIAL – ADITAMENTO AO PROTOCOLO CELEBRADO COM O CENTRO 

SOCIAL DA PARÓQUIA DE FERMENTÕES – Presente a seguinte proposta: “Em reunião 

de câmara de 20 de julho de 2020, foi aprovada a atribuição de um subsídio ao Centro 

Social da Paroquia de Fermentões, ao abrigo do Regulamento de Apoio às Instituições 

de Solidariedade Social (Reg. Nº 607/2010), no valor de €15.000,00 (quinze mil euros), 

destinado à realização de obras. Contudo, no passado dia 15 de dezembro, o 

Presidente desta instituição, Miguel Augusto Freitas Teixeira, solicitou a esta Câmara 

Municipal um novo prolongamento do prazo para pagamento deste subsídio, desta 

feita até ao final de 2021, dada a impossibilidade de conclusão das obras em questão 

em tempo útil. Neste contexto, submeto para aprovação, ao abrigo do artigo 19º do 

regulamento 607/2010, a minuta do aditamento ao protocolo previamente celebrado 

em 2020, conforme anexo à presente informação, onde conste a seguinte alteração da 

cláusula 2ª (Período de vigência do Protocolo), nos seguintes termos: “Sem prejuízo do 

disposto na cláusula 6ª, o período de vigência deste Protocolo produz efeitos de 1 

janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2021”.” (Anexo 21) 

DELIBERADO 

 

 

32. AÇÃO SOCIAL – ADITAMENTO AO PROTOCOLO CELEBRADO COM O CENTRO 

SOCIAL DA PARÓQUIA DE POLVOREIRA – Presente a seguinte informação: “Em 

reunião de câmara de 20 de julho de 2020, foi aprovada a atribuição de um subsídio ao 

Centro Social da Paroquia de Polvoreira, ao abrigo do Regulamento de Apoio às 

Instituições de Solidariedade Social (Reg. Nº 607/2010), no valor de €13.000,00 (treze 

mil euros), destinado à realização de obras. Contudo, no passado dia 15 de dezembro 

de 2020, o Presidente desta instituição, Francisco Xavier Gomes de Oliveira, solicitou a 

esta Câmara Municipal um novo prolongamento do prazo para pagamento deste 

subsídio, desta feita até ao final de 2021, dada a impossibilidade de conclusão das 

obras em questão em tempo útil, e por aguardar autorização do Instituto da Segurança 

Social para o efeito. Neste contexto, submeto para aprovação, ao abrigo do artigo 19º 

do regulamento 607/2010, a minuta do aditamento ao protocolo previamente 

celebrado em 2020, conforme anexo à presente informação, onde conste a seguinte 

alteração da cláusula 2ª (Período de vigência do Protocolo), nos seguintes termos: 
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“Sem prejuízo do disposto na cláusula 6ª, o período de vigência deste Protocolo produz 

efeitos de 1 janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2021”.” (Anexo 22) 

DELIBERADO 

33. AÇÃO SOCIAL – ADITAMENTO AO PROTOCOLO CELEBRADO COM O LAR 

BENEFICENTE DE S. JORGE – Presente a seguinte proposta: “Em reunião de câmara de 

20 de julho de 2020, foi aprovada a atribuição de um subsídio ao Lar Beneficente de S. 

Jorge, ao abrigo do Regulamento de Apoio às Instituições de Solidariedade Social (Reg. 

Nº 607/2010), no valor de €11.000,00 (onze mil euros), destinado a obras na 

instituição. Contudo, no passado dia 9 de dezembro de 2020, o Presidente desta 

instituição, André Guimarães Coelho Lima, solicitou a esta Câmara Municipal um novo 

prolongamento do prazo para pagamento do subsídio, desta feita até ao final de 2021, 

dada a impossibilidade de conclusão das obras em questão em tempo útil. Neste 

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

a minuta do aditamento ao protocolo previamente celebrado em 2020, conforme 

anexo à presente informação, onde conste uma alteração da cláusula 2ª (Período de 

vigência do Protocolo), nos seguintes termos: “Sem prejuízo do disposto na cláusula 

6ª, o período de vigência deste Protocolo produz efeitos de 1 janeiro de 2020 a 31 de 

dezembro de 2021”.” (Anexo 23) 

DELIBERADO 

 

 

34. AÇÃO SOCIAL - CARTÕES PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO GRATUITA AO 

ABRIGO DO PROGRAMA “ABEM: REDE SOLIDÁRIA DO MEDICAMENTO” (PRIMEIRO 

TRIMESTRE DE 2021) – Presente a seguinte proposta: “Na sequência da aprovação da 

adesão do Município ao Programa “Abem: Rede Solidária do Medicamento”, na 

Reunião de Câmara decorrida a 22 de março de 2018, a Câmara Municipal de 

Guimarães e a Associação Dignitude celebraram no dia 27 de março de 2018 um 

protocolo que, desde então, tem assegurado aos mais carenciados o acesso livre, 

rápido e eficaz a medicamentos. Através deste Programa, a Divisão de Ação Social tem 

identificado, referenciado e atribuído um conjunto de cartões que garantem aos 

munícipes beneficiários a cobertura total do valor não comparticipado pelo SNS na 

aquisição de medicamentos sujeitos a receita médica. Este processo afigura-se muito 
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vantajoso para os beneficiários pois, para além de não existir um plafond associado, 

depois de atribuído o respetivo cartão deste programa cada pessoa pode, 

autonomamente, escolher e dirigir-se a uma das farmácias aderentes e adquirir a sua 

medicação, sem necessidade de apresentação de orçamentos, e sem tempo de espera. 

Esta comparticipação na totalidade das necessidades de aquisição de medicação 

apenas é possível porque fica a cargo do Fundo Solidário ABEM, competindo ao 

Município a contribuição com €100,00 anuais por beneficiário. Compete igualmente ao 

Município a referenciação dos beneficiários e a entrega dos cartões aos munícipes, o 

que nos permite garantir que este apoio é concedido a quem efetivamente necessita, 

tendo sido já entregues cerca de 1.500 cartões a agregados familiares em situação de 

extrema vulnerabilidade. Efetuada nova avaliação a este processo constata-se que será 

necessário renovar cerca de 300 dos cartões previamente atribuídos até ao final do 

primeiro trimestre de 2021, sendo igualmente necessário dar resposta às candidaturas 

novas que forem submetidas a esta Câmara Municipal nesse período temporal. Assim, 

submeto para aprovação a atribuição de mais 500 cartões, o que implica um custo de 

€50.000,00 (cinquenta mil euros) para o Município.” 

DELIBERADO 

 

 

35. AÇÃO SOCIAL – OFERTA DE TELEVISORES ÀS INSTITUIÇÕES DE SOLIDARIEDADE 

SOCIAL COM LAR RESIDENCIAL PARA IDOSOS – RATIFICAÇÃO - Presente a seguinte 

proposta: “A Divisão de Ação Social costuma realizar, no âmbito do seu plano anual de 

atividades, as comemorações da “Semana Sénior” e também a “Festa de Natal”, que 

proporcionam momentos de convívio e de entretenimento aos idosos e crianças do 

nosso concelho. Este ano, considerando o atual contexto de pandemia, o modelo 

anterior não se coaduna com as medidas de segurança em vigor emanadas pela 

Direção Geral de Saúde (DGS), o que nos impede de estar perto das instituições e do 

público-alvo. Os idosos são aqueles que, de forma mais gravosa, sentem os efeitos do 

isolamento e da ausência destes momentos de interação e estimulação. Assim, num 

gesto de reconhecimento às Instituições com Lares Residenciais para idosos, que neste 

contexto de pandemia se encontram limitados no acesso à informação e contactos 

interpessoais, também por falta de equipamentos e de tecnologia que o permitam, 
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como forma de prevenir sintomas de depressão e promover o seu bem-estar global, e 

também para compensar a impossibilidade de terem visitas presenciais, vamos 

oferecer a 25 Instituições deste concelho com a referida valência, um televisor com 

suporte que permita momentos de entretenimento e a comunicação à distância com 

amigos e familiares. Não sendo possível a aprovação prévia em Reunião de Câmara 

deste apoio, dada a pertinência de se entregarem estas televisões numa data anterior 

ao Natal, pelo simbolismo que esta efeméride encerra, venho agora submeter para 

ratificação a despesa associada à aquisição dos 25 equipamentos em cima referidos, 

conforme proposta de cabimento nº 2020/5132, num valor total de €8.575,00 (ao que 

acresceu a respetiva taxa de IVA em vigor), ao abrigo do disposto na alínea u) do nº1 

do artigo 33º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro.” 

DELIBERADO 

 

36. AÇÃO SOCIAL – LAR DE SANTO ANTÓNIO – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO – Presente a 

seguinte proposta: “O Lar de Santo António submeteu a esta Câmara Municipal um 

pedido de apoio para as despesas extraordinárias que tem tido no âmbito do 

funcionamento da sua cantina social, devido à situação de pandemia que se faz sentir 

desde março do ano corrente, que tem implicado um apoio acrescido a pessoas em 

situação de vulnerabilidade e às estruturas de acolhimento de pessoas sem-abrigo do 

concelho de Guimarães, por via da disponibilização de refeições diárias. O Lar de Santo 

António apresenta os requisitos expressos no artigo 6º do Regulamento de Apoio às 

Instituições de Solidariedade Social (n.º 607/2010 de 15 de julho) e tem-se vindo a 

distinguir pela qualidade e inovação da sua atuação que concorre para os desígnios 

estratégicos assumidos por este Município, pelo que, em reconhecimento do interesse 

deste serviço para a comunidade, e considerando que o Município nutre o dever de 

criar as condições e os meios necessários às instituições de solidariedade social para o 

desenvolvimento das suas atividades, submete-se para aprovação a presente proposta 

de atribuição de um subsídio ao abrigo do n.º 6º do artigo 9.º do referido 

Regulamento, no valor de €14.521,29 (catorze mil quinhentos e vinte e um euros e 

vinte e nove cêntimos). À consideração superior.” 

DELIBERADO 
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37. AÇÃO SOCIAL – SUBSÍDIO PARA COMPARTICIPAÇÃO EM OBRAS DE MELHORIA 

DAS CONDIÇÕES DE HABITABILIDADE – Presente a seguinte informação: “Foi entregue 

na Divisão de Ação Social uma candidatura para apoio na realização de obras de 

melhoria das condições de habitabilidade, designadamente ao nível do telhado, tetos, 

portas interiores, reparações da casa de banho, revisão do sistema elétrico e lavagem 

e pintura de paredes interiores. Após análise desta candidatura e consequente estudo 

efetuado pelos nossos serviços, apresentam-se de seguida os dados da caracterização 

socioeconómica do agregado familiar, bem como o valor da comparticipação a atribuir 

para as obras requeridas: --------------------------------------------- 

Processo Freguesia Rend. (€) 
P/Capita 

Nº Elem. 
Agregado 

Situação p/ 
emprego 

Comparticipação Subsídio a 
Atribuir 

167804901/20 Gondar 137,42 1 Pensionista 100% €14.734,00 

Tendo sido comprovada a precariedade económica do agregado familiar, bem como as 

restantes condições previstas no Regulamento Municipal para Atribuição de Apoios a 

Pessoas em Situação de Vulnerabilidade, que se enquadram no consignado no artigo 

33.º da Lei 75/2013 de 12 de setembro, submete-se para aprovação a atribuição de um 

subsídio à requerente, no valor de €14.734,00 (catorze mil setecentos e trinta e quatro 

euros), ao abrigo da alínea g) do art.º 2º do referido regulamento.” 

DELIBERADO 

 

38. AÇÃO SOCIAL – ATRIBUIÇÃO DE UM SUBSÍDIO A UMA CRIANÇA COM DEFICIÊNCIA 

PARA FREQUÊNCIA DE ATIVIDADES OCUPACIONAIS – Presente a seguinte informação: 

“Foi apresentada uma candidatura à Divisão de Ação Social para efeitos de pedido de 

apoio para uma criança com deficiência (problemáticas graves a vários níveis, 

nomeadamente surdez profunda, corrigida em parte por intermédio de próteses 

auditivas, comportamentos de oposição e desafio, agitação psicomotora, défice de 

atenção e uma perturbação do espetro do autismo), poder frequentar um conjunto de 

atividades ocupacionais, tendo em conta a situação de precariedade económica do seu 

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 

181039150/20 Feminino €241,26 
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Considerando as problemáticas em cima detalhadas, afigura-se premente que esta 

criança usufrua de um conjunto de atividades ocupacionais de foro terapêutico, que 

possam minimizar o impacto destas dificuldades e promover o seu desenvolvimento 

cognitivo e social e o seu bem-estar global. O plano de intervenção a implementar terá 

que prever sessões semanais de Terapia da Fala, de Motricidade, de Estimulação e de 

Integração Sensorial e de Apoio ao Percurso Académico. Deverão também ser 

asseguradas, duas vezes por semana, sessões de Kidcoaching, de Psicoterapia e de 

Psicologia. A primeira fase de implementação deste plano terapêutico acontecerá até 

março de 2021, altura em que deverão ser avaliados os benefícios efetivos deste apoio 

para a criança e ponderada a pertinência de estes serem continuados até ao final do 

ano letivo em curso. Assim, submete-se para aprovação, ao abrigo da alínea d) do 

artigo 2º do Regulamento Municipal para Atribuição de Apoios a Pessoas em Situação 

de Vulnerabilidade, a concessão de um apoio à requerente, para frequência das 

atividades ocupacionais em cima detalhadas, até março de 2021, cujo valor se estima 

em €3.000,00 (três mil euros).” 

DELIBERADO 

 

 

39. CULTURA – SUBSÍDIOS NO ÂMBITO DO IMPACTA - INVESTIMENTO MUNICIPAL 

EM PROJETOS E ATIVIDADES CULTURAIS, TERRITORIAIS E ARTÍSTICAS - ATIVIDADES E 

INVESTIMENTOS A REALIZAR NO 1º SEMESTRE DE 2021 – Presente a seguinte 

proposta: “Nos termos 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, proponho a 

atribuição dos seguintes apoios, destinados a atividades e investimentos a realizar no 

1º semestre de 2021: -------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Apoios financeiros a planos anuais de atividades (Artigo 13º) 

Entidade Tipo de 
Entidade Nome do Projeto  Montante  

Associação Cultural CAAA - Centro 
Para os Assuntos da Arte e 
Arquitetura de Guimarães 

Associação Plano Anual de Atividades 2021        15 000,00  €  

Grupo Cultural Recreativo de Barco Associação Programação Anual 2 000,00  €  

2. Apoios financeiros a atividades pontuais (Artigo 14º) 
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Entidade Tipo de 
Entidade Nome do Projeto  Montante  

Associação Cultural Outra Voz Associação "Os que nele habitam"        10 000,00  €  

Associação dos Amiguinhos do Museu de 
Alberto Sampaio Associação Teatro de Montar: Lenda de Santa 

Catarina da Penha           2 500,00  €  

Associação Pontos Comuns Associação TEDx Guimarães 2021           6 575,00  €  

Associação Puzzlianos - C.J.G. Associação Youth Cultural Fest V edição           1 500,00  €  

Associação Puzzlianos - C.J.G. Associação 2Bculture - Education by Art 2021           1 000,00  €  

Associação Teengroup - J.A. Associação VI Edição das Residências artísticas 
de arte urbana juvenil           1 000,00  €  

Banda Musical de Caldas das Taipas Associação Ciclo de Concertos de Música de 
Câmara           1 500,00  €  

Banda Musical de Caldas das Taipas Associação Ciclo de Concertos Orquestra 
Juvenil           3 000,00  €  

Banda Musical de Caldas das Taipas Associação Ciclo de Concertos           3 000,00  €  

CAISA C.R.L. Associação CLAV Live Sessions           4 000,00  €  

Capivara Azul - Associação Cultural Associação TERRA        13 000,00  €  

Capivara Azul - Associação Cultural Associação EGO           6 000,00  €  

Casa da Juventude de Guimarães Associação New Youthopia           2 000,00  €  

Casa da Juventude de Guimarães Associação Junt'Arte+ 2021           4 000,00  €  

Casa do Povo de Briteiros Associação Passeio dos Minhos dos rios Torto e 
Febras           4 500,00  €  

Centro Cultural e Desportivo Coelima Associação Várias (música)           3 000,00  €  

Cineclube de Guimarães Associação Shortcutz Guimarães           4 000,00  €  

Convívio Associação Cultural e Recreativa Associação "Convívios na Misericórdia"           6 500,00  €  

Convívio Associação Cultural e Recreativa Associação "Os Malefícios do Tabaco"           9 600,00  €  

DEMO - Dispositivo Experimental 
Multidisciplinar Orgânico Associação Enxada na mão, terra no pé           7 000,00  €  

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

Osmusiké - Associação Musical e Artística 
do Centro de Formação Francisco de 
Holanda 

Associação Sons e Vozes da Liberdade           1 000,00  €  

Osmusiké - Associação Musical e Artística 
do Centro de Formação Francisco de 
Holanda 

Associação Concerto de Reis - Cantar ao Menino           2 000,00  €  

Osmusiké - Associação Musical e Artística 
do Centro de Formação Francisco de 
Holanda 

Associação Guimarães Tesouros Clandestinos           2 000,00  €  
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Osmusiké - Associação Musical e Artística 
do Centro de Formação Francisco de 
Holanda 

Associação Animação dos Espaços Urbanos - 
Memórias da nossa Terra           1 500,00  €  

Sociedade Musical de Guimarães-
Conservatório de Guimarães Associação Sociedade de Concertos           2 000,00  €  

Sociedade Musical de Guimarães-
Conservatório de Guimarães Associação Guimarães Clarinet Days           2 500,00  €  

Sociedade Musical de Pevidém Associação #aBandaComVida        10 000,00  €  

Sol no Miral - Associação Cultural Associação Pevidém que há-de vir … 7 000,00  €  

3. Apoios financeiros a investimentos (Artigo 15º) 

Entidade Tipo de 
Entidade 

Nome do Projeto  Montante  

Banda Musical de Caldas das Taipas Associação Aquisição de Instrumentos           5 000,00  €  

Sol no Miral - Associação Cultural Associação Material Técnico 2 000,00  
€  

4. Apoios financeiros a projetos de criação artística (Artigo 24º) 

a) Artes visuais e curadoria 

Entidade Tipo de 
Entidade Nome do Projeto  Montante  

Nuno Miguel Lopes Machado 02 Individual Projeto MGA - ALAMEDA 
Contemporary Art Gallery           8 000,00  €  

Pedro José Lopes da Silva Individual Guimarães Project Room           5 000,00  €  

Rui Bandeira Ramos Individual OLHAR VOLTAR A OLHAR - Ciclo 
expositivo de ilustração 

3 000,00  €  

b) Artes performativas 

Entidade Tipo de 
Entidade Nome do Projeto  Montante  

A.N.T.I - Associação de Narrativa e Teatro 
de Intervenção Associação Lendas e Mistérios           5 000,00  €  

João Neto Ventura Lança Coelho Individual Letra A-I (título provisório)           7 000,00  €  

José Miguel Guedes da Silva Carvalho Individual GMR - Mostra da evolução do 
Analógico para o Digital 6 000,00  €  

c) Performance e composição musical 

Entidade Tipo de 
Entidade 

Nome do Projeto  Montante  

Ana Inês do Lago Frutuoso Amaro das 
Neves 

Individual Contar Poetas (II)           4 600,00  €  

Chorus Anima Populi - Associação Cultural 
02 

Associação Concerto Sons do Temp(l)o e Evocação 
892 anos da Batalha S. Mamede 

          3 073,00  €  
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Grupo Folclórico da Corredoura Associação Bailado Agora        15 000,00  €  

José Pedro Alves Martinho Individual O Mundo num Concerto: espetáculos 
multimédia sobre cultura, 
globalização e contemporaneidade. 

       10 000,00  €  

Nuno Duarte Individual Unsafe Space Garden - Bro You Got 
Something In Your Eye – A Guided 
Meditation 

          4 000,00  €  

Pedro Emanuel Pereira Individual Two Churches - Suíte para piano e 
clarinete 

          5 000,00  €  

Rui Pedro Lemos de Sousa 01 Individual 3º da vida de Dada Garbeck 4 000,00  €  

d) Edições literárias, musicais ou videográficas em suporte material ou digital 

Entidade Tipo de 
Entidade Nome do Projeto  Montante  

Círculo de Arte e Recreio Associação 80 Anos de História           1 350,00  €  

Diogo Machado Ferreira Individual Produção e Realização de Curta-
Metragem - Marlise Vardina           4 980,00  €  

Nelson Miguel Oliveira da Silva Individual Lá fora e cá dentro           1 425,00  €  

Ricardo Jorge Martins Baptista Individual Em Terra Enterra           2 100,00  €  

Sociedade Martins Sarmento Associação  Transcrição e revisão da obra de 
João de Meira,           1 740,00  €  

Sociedade Musical de Guimarães-
Conservatório de Guimarães 02 Associação Gravação Jovens Cantores de 

Guimarães           1 515,00  €  

Sociedade Musical de Guimarães Associação SMG: Apontamentos para a sua 
História           1 500,00  €  

Through Universe - Associação Associação Península dos Índios  5 980,00  €  

5. Circulação de projetos culturais na área do Município (Artigo 25º) 

Entidade Tipo de 
Entidade Área de atuação  Montante  

A.N.T.I - Associação de Narrativa e Teatro 
de Intervenção Associação Teatro           1 500,00  €  

Associação Cultural de S. Vicente de 
Mascotelos Associação Grupo de Música Popular               800,00  €  

Associação Cultural e Recreativa de 
Conde  Associação Grupo Folclórico Federado           1 000,00  €  

Associação Cultural e Recreativa do 
Grupo Folclórico de Sta Cristina de Longos  Associação Grupo Folclórico Não Federado               600,00  €  

Associação Cultural Outra Voz Associação Grupo Coral               800,00  €  

Associação das Tecedeiras de Abação-
Gémeos - Grupo Folclórico Associação Grupo Folclórico Não Federado               600,00  €  
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Associação Socio Cultural Sons da Ponte  Associação Grupo de Música Popular               800,00  €  

ATRAMA Associação Cultural Associação Grupo de Teatro           1 500,00  €  

Banda Filarmónica de Moreira de 
Cónegos Associação Banda Musical            5 000,00  €  

Casa do Povo de Briteiros Associação Grupo Folclórico Federado           1 000,00  €  

Casa do Povo de Fermentões Associação Grupo Folclórico Federado           1 000,00  €  

Casa do Povo de Serzedelo Associação Grupo Folclórico Não Federado               600,00  €  

Centro Cultural e Desportivo Coelima Associação Grupo Coral               800,00  €  

Centro Recreativo e Cultural de Moreira 
de Cónegos - Rancho Folclórico Associação Grupo Folclórico Federado           1 000,00  €  

Centro Social Cultural e Desportivo de 
Silvares Associação Grupo Folclórico Federado           1 000,00  €  

Centro Social Recreativo e Cultural de 
Campelos - Grupo Teatro Associação Grupo de Teatro           1 500,00  €  

Citânia - Associação Juvenil - Grupo de 
Teatro Associação Grupo de Teatro           1 500,00  €  

Grupo Coral de Azurém Associação Grupo Coral               800,00  €  

Grupo Coral de Pevidém Associação Grupo Coral               800,00  €  

Grupo de Danças e Cantares de Vermil Associação Grupo Folclórico Federado           1 000,00  €  

Grupo Folclórico da Corredoura  Associação Grupo Folclórico Federado           1 000,00  €  

Grupo Folclórico de S. Torcato Associação Grupo Folclórico Federado           1 000,00  €  

Grupo Folclórico de Souto Associação Grupo Folclórico Federado           1 000,00  €  

Grupo Folclórico do Centro Social Vila 
Nova de Sande Associação Grupo Folclórico Federado           1 000,00  €  

Grupo Folclórico e Etnográfico de Lordelo  Associação Grupo Folclorico Não Federado               600,00  €  

Grupo Regional Folclórico Agrícola de 
Pevidém  Associação Grupo Folclórico Federado           1 000,00  €  

Junta de Freguesia de Guardizela Associação Grupo de Música Popular               800,00  €  

Orfeão de Guimarães  Associação Grupo Coral               800,00  €  

Osmusiké - Associação Musical e Artística 
do Centro de Formação Francisco de 
Holanda 

Associação Grupo Coral               800,00  €  

Osmusiké - Associação Musical e Artística 
do Centro de Formação Francisco de 
Holanda 

Associação Grupo de Teatro           1 500,00  €  

Osmusiké - Associação Musical e Artística 
do Centro de Formação Francisco de 
Holanda 

Associação Grupo de Música Popular               800,00  €  
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Récita Grupo Cultural  Associação Grupo de Música Popular               800,00  €  

Sol no Miral - Associação Cultural  Associação Grupo de Teatro 1 500,00  €  

6. Circulação nacional ou internacionalização de projetos culturais (Artigo 26º) 

Entidade Tipo de 
Entidade Nome do Projeto  Montante  

Manuel Jose Bastos de Oliveira Individual Digressão "Entre-Lugar"           5 000,00  €  

Sociedade Musical de Guimarães-
Conservatório de Guimarães Associação Ciclo de Concertos- Utopia 6 000,00  €  

7. Projetos de Investigação (CAPÍTULO IV) 

Entidade Tipo de 
Entidade Nome do Projeto  Montante  

Ana Inês do Lago Frutuoso Amaro das 
Neves Individual 

A História do Teatro em Guimarães, 
dos tempos de Gil Vicente aos dias 
de hoje 

          6 000,00  €  

MAPA GLOBAL 

Área de Candidatura  Montante  

1. Apoios financeiros a planos anuais de atividades         17 000,00  €  

2. Apoios financeiros a atividades pontuais     124 675,00  €  

3. Apoios financeiros a investimentos           9 000,00  €  

4. Apoios financeiros a projetos de criação artística   

a) Artes visuais e curadoria        16 000,00  €  

b) Artes performativas        18 000,00  €  

c) Performance e composição musical        46 673,00  €  

d) Edições literárias, musicais ou videográficas em suporte material ou digital        19 590,00  €  

5. Circulação de projetos culturais na área do Município        36 200,00  €  

6. Circulação nacional ou internacionalização de projetos culturais        10 000,00  €  

7. Projetos de Investigação           6 000,00  €  

TOTAL     303 138,00  €  

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.” 
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DELIBERADO 

 

 

40. CULTURA – ASSOCIAÇÃO GUIMARÃES FADO - ADIAMENTO PARA 2021 DE 

PROJETO FINANCIADO AO ABRIGO DO IMPACTA – Presente a seguinte proposta: “Em 

reunião realizada no passado dia 18 de junho, a Câmara Municipal deliberou atribuir à 

Associação Guimarães Fado um subsídio de €600,00 destinado a apoiar a realização do 

projeto “Fado ao Berço - I Concurso de Fado de Guimarães”. Devido à propagação da 

COVID-19, e às limitações que provocou no desenvolvimento do projeto, a entidade 

beneficiária solicita que a Câmara Municipal aprove o adiamento da sua concretização 

para o primeiro semestre de 2021. No seu art. 19º, o Regulamento do IMPACTA 

estabelece que “se considerar válida e demonstrada a justificação da não realização 

das atividades, a Câmara Municipal poderá deliberar transferir o apoio atribuído para o 

ano seguinte”. Assim, considerando a pandemia de COVID-19, as medidas 

preconizadas para combater a sua propagação e as limitações que estas impuseram ao 

normal desenvolvimento de projetos artísticos, proponho que a Câmara Municipal 

considere justificado o adiamento da realização das atividades culturais implícitas na 

realização do projeto “Fado ao Berço - I Concurso de Fado de Guimarães” e delibere 

transferir o apoio atribuído para 2021.” 

DELIBERADO 

 

 

41. CULTURA – CONVÍVIO ASSOCIAÇÃO CULTURAL - ADIAMENTO PARA 2021 DE 

PROJETO FINANCIADO AO ABRIGO DO IMPACTA – Presente a seguinte proposta: “Em 

reunião realizada no passado dia 18 de junho, a Câmara Municipal deliberou atribuir 

ao Convívio Associação Cultural um subsídio de €10.000,00 destinado a apoiar a 

realização do projeto “Guimarães Suave Fest 2020”. Devido à propagação da COVID-

19, e às limitações que provocou no desenvolvimento do projeto, a entidade 

beneficiária solicita que a Câmara Municipal aprove o adiamento da sua concretização 

para o primeiro semestre de 2021, considerando que os constrangimentos impostos 

pelo estado de emergência tornaram impossível a realização daquela iniciativa, dado 

tratar-se de um festival de ar livre, de música da área pop/rock, e sem que pudessem 
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assegurar-se as condições mínimas que permitissem o cumprimento das regras 

sanitárias em vigor. No seu art. 19º, o Regulamento do IMPACTA estabelece que “se 

considerar válida e demonstrada a justificação da não realização das atividades, a 

Câmara Municipal poderá deliberar transferir o apoio atribuído para o ano seguinte”. 

Assim, considerando a pandemia de COVID-19, as medidas preconizadas para 

combater a sua propagação e as limitações que estas impuseram ao normal 

desenvolvimento de projetos artísticos, proponho que a Câmara Municipal considere 

justificado o adiamento da realização das atividades culturais implícitas na realização 

do projeto “Guimarães Suave Fest 2020” e delibere transferir o apoio atribuído para 

2021, sem prejuízo do eventual adiantamento de parte do montante atribuído por 

despesas entretanto realizadas, nos termos da alínea b) do Art.º 18º do Regulamento 

do IMPACTA.” 

DELIBERADO 

 

 

42. CULTURA – PRÉMIO VICTOR DE SÁ DE HISTÓRIA CONTEMPORÂNEA 2020 - 

ATRIBUIÇÃO DE APOIO MECENÁTICO – Presente a seguinte proposta: “Vem o 

Conselho Cultural da Universidade do Minho solicitar a atribuição do habitual apoio 

mecenático à 29ª edição do Prémio de História Contemporânea Victor de Sá, 

considerando ser a Câmara Municipal de Guimarães uma das Instituições Mecenas que 

tem permitido manter este Prémio. O Júri deliberou atribuir o Prémio referente à 

edição de 2020 à Doutora Cátia Sofia Ferreira Tuna, com a obra intitulada “Não sei se 

canto se rezo: ambivalências culturais e religiosas do fado (1926/1945)”. Considerando 

o inquestionável interesse público de que se reveste o referido prémio, proponho, nos 

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

setembro, na sua atual redação, a atribuição, ao Conselho Cultural da Universidade do 

Minho, um subsídio de €1.000,00, destinado a participar no Fundo Mecenático de 

apoio ao Prémio Victor de Sá de História Contemporânea 2020.” 

DELIBERADO 
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43. CULTURA – SOCIEDADE MUSICAL DE GUIMARÃES - PROJETO CANTÂNIA - 

ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO – Presente a seguinte proposta: “Cantânia é um projeto de 

canto participativo para alunos em idade escolar, entre os 8 e os 13 anos, que, ao 

longo do ano letivo, ensaiam canções, coreografias e preparam adereços com a ajuda 

dos professores na sala de aula, culminando numa apresentação conjunta e ao vivo. O 

projeto foi concebido e é produzido pelo serviço educativo do Teatro L’Auditori de 

Barcelona. Em 2019 cumpriu 30 anos de existência. A partir de Barcelona, o projeto 

tem crescido, tendo-se estendido ao resto da Catalunha, Madrid, Valladolid, Sevilha, 

Salamanca, Zaragoza, Alcanyís, Caracas, México D.C, Mainz, Bremen e Bruxelas. Em 

Guimarães, o projeto Cantânia começou a ser implementado no ano de 2017, tendo 

desde então como parceiro do Município a Sociedade Musical de Guimarães, cujo 

Conservatório é responsável por toda a componente formativa e artística da iniciativa. 

No ano de 2020, esta iniciativa integrou a candidatura do Conservatório de Música de 

Guimarães ao programa “Cultura para Todos”, do Portugal 2020. Em função da 

situação pandémica, da impossibilidade de concretização do projeto durante o 

presente ano, e do adiamento da decisão de seleção dos projetos candidatos ao Aviso 

do Programa Operacional, o projeto ficou adiado para 2021. Todavia, foram iniciados 

ainda em 2020 alguns dos procedimentos preparativos, mormente a viagem a 

Barcelona para apresentação do projeto e formação inicial do Diretor Artístico em 

Guimarães, bem como a formação de formadores. Assim, houve lugar à realização de 

despesas por parte da Sociedade Musical de Guimarães, que esta entidade vem 

solicitar, em razão do adiamento da candidatura ao Programa Operacional referido. 

Reportam-se tais despesas a coordenação e formação (€2.326,21), secretariado e 

apoio logístico (€338,53) e uma viagem e estadia em Barcelona (€330,00), totalizando 

€3.904,74. Considerando o inquestionável interesse público de que se reveste o 

projeto Cantânia, e atendendo às especiais circunstâncias que motivaram o seu 

adiamento, proponho, nos termos da alínea u) do n.º 1 do art.º 33.º do Anexo I da Lei 

n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação, a atribuição, à Sociedade 

Musical de Guimarães, de um subsídio de €3.904,74, destinado a suportar as despesas 

realizadas na preparação do Projeto Cantânia 2020, entretanto adiado para 2021.” 

DELIBERADO 
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44. CULTURA – ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DO PAÇO DOS DUQUES DE BRAGANÇA E 

CASTELO DE GUIMARÃES – EDIÇÃO DE “IGREJA DE S. MIGUEL DO CASTELO” – 

ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO – Presente a seguinte proposta: “Com a publicação do livro 

“Castelo de Guimarães: Livro-Guia do Centro Interpretativo”, da autoria de Mário 

Jorge Barroca e Luís Carlos Amaral, a Associação de Amigos do Paço dos Duques de 

Bragança e Castelo de Guimarães deu início à edição de estudos monográficos sobre os 

três monumentos nacionais que se situam no Monte Latito. Com autoria de Isabel 

Fernandes, o estudo agora publicado, sobre a Igreja de S. Miguel do Castelo, também 

conhecida ao longo dos séculos como de Santa Margarida, irá dar a conhecer este 

vetusto e secular edifício, que marca a paisagem da urbe vimaranense e foi 

acompanhando a gesta dos portugueses ao longo dos tempos. Desde cedo associada 

ao nascimento do nosso primeiro rei, D. Afonso Henriques, a igreja, é, no entanto, uma 

construção dos inícios do séc. XIII, tendo sido sagrada em 1239. Neste estudo recorreu-

se quer a documentação de arquivo quer ao que foi sendo publicado sobre este 

monumento nacional, começando por se analisar o seu devir ao longo dos séculos, 

passando pela análise do edifício e das transformações que o homem lhe foi 

introduzindo, e terminando por dar a conhecer um conjunto não despiciendo de peças 

que a ornamentavam e que, por circunstâncias várias, foram ter a outras instituições. 

Considerando não dispor dos meios financeiros necessários para fazer face, na íntegra, 

aos encargos decorrentes desta edição, a associação referida solicita apoio financeiro 

do Município. Atendendo ao relevante interesse público de que se reveste a 

investigação, conhecimento e divulgação daquele conjunto monumental, proponho a 

atribuição, nos termos da alínea u) do n.º 1 do art.º 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, 

de 12 de setembro, na sua atual redação, à Associação de Amigos do Paço dos Duques 

de Bragança e Castelo de Guimarães de um subsídio de €9.500,00, destinado a 

comparticipar nos custos de edição da obra “Igreja de S. Miguel do Castelo”.” 

DELIBERADO 

 

 

45. CULTURA – FRATERNIDADE NUNO ÁLVARES - OFERTA DE BANDEIRA – Presente a 

seguinte proposta: “Vem a Freguesia de Pinheiro solicitar a oferta de uma bandeira do 



 
 

68 
Mod. 229-A/SQ 0 

 

GUIMA
S

AER

CÂMARA MUNICIPAL DE GUIMARÃES

Município, destinada a ser hasteada nas instalações da Fraternidade Nuno Álvares. 

Considerando que existem bandeiras disponíveis no Serviço, cujo custo se cifrou em 

€19,50+IVA, proponho a oferta da bandeira referida à Fraternidade Nuno Álvares.” 

DELIBERADO 

 

 

46. DIVERSOS – PRORROGAÇÃO DAS MEDIDAS EXCECIONAIS E TEMPORÁRIAS DE 

APOIO ÀS FAMÍLIAS, ÀS EMPRESAS E AO EMPREGO COMO RESPOSTA À SITUAÇÃO 

EPIDEMIOLÓGICA PROVOCADA PELO CORONAVIRUS – COVID 19 - SUSPENSÃO DE 

PAGAMENTO DE TAXAS E OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS E OUTROS APOIOS – 

Presente a seguinte proposta: “Por deliberação da Câmara Municipal do passado dia 9 

de abril, ratificada em sessão da Assembleia Municipal de 15 de maio último, foram 

aprovadas diversas medidas excecionais e temporárias de apoio às famílias, às 

empresas e ao emprego como resposta à situação epidemiológica provocada pelo 

novo Coronavírus – COVID 19, medidas que tinham como limite temporal o dia 30 de 

junho de 2020. Posteriormente, por deliberação da Câmara Municipal de 18 de maio 

de 2020, ratificada em sessão da Assembleia Municipal de 30 de junho de 2020, foram 

igualmente aprovadas medidas de apoio ao comércio, restauração/bebidas e similares 

e empreendimentos turísticos, com efeitos até ao final do corrente ano. Por 

deliberação de Câmara de 6 de julho de 2020, ratificada em sessão da Assembleia 

Municipal de 28 de setembro de 2020, foi aprovada a prorrogação do prazo previsto 

naquelas duas deliberações (da Câmara Municipal de dia 9 de abril e da Assembleia 

Municipal de 15 de maio), com efeitos a partir de 30 de junho de 2020, inclusive, até 

ao final do corrente ano. Mais tarde, por deliberação de Câmara de 7 de setembro de 

2020, ratificada em sessão da Assembleia Municipal de 28 de setembro de 2020, foi 

aprovado que as medidas previstas para a Feira Retalhista e Mercado Municipal de 

Guimarães se estendessem às Feiras de Caldelas, Pevidém e São Torcato, com a 

atribuição de um subsídio às entidades gestoras, as respetivas Juntas de Freguesia, 

como forma de apoio na implementação da isenção de 100% das taxas de 1 de julho a 

31 de dezembro de 2020, aos comerciantes e feirantes e pela perda de receita, 

considerando ainda que têm mais custos de gestão. O final do Verão trouxe um 

recrudescimento da pandemia à escala nacional, com os números de infeções e mortes 



 
 

69 
Mod. 229-A/SQ 0 

 

GUIMA
S

AER

CÂMARA MUNICIPAL DE GUIMARÃES

a ultrapassar os registados na Primavera. Este agravamento culminou com uma nova 

declaração de estado de emergência e com a imposição de novas medidas restritivas 

que, ao limitarem fortemente a circulação dos cidadãos, afetam, em primeira linha, o 

comércio, que era já o setor económico mais fustigado pelos efeitos deste surto 

epidemiológico. Ao registar um substancial agravamento da situação pandémica de 

Covid-19, o Município de Guimarães foi incluído na lista dos concelhos que, por 

registarem 960 ou mais casos por cada 100.000 habitantes nos últimos 14 dias, são 

considerados em situação de incidência extremamente elevada, aplicando-se-lhes, 

nessa medida, as restrições mais severas, situação que se verifica na presente data: o 

Relatório de Situação publicado pela Direção Geral de Saúde em 14 de dezembro, 

reportando os dados recolhidos até ao final do dia anterior, refere que a incidência 

cumulativa verificada de 25/11 a 8/12 de 2020 no Concelho é de 1.340 casos por 

100.000 habitantes, um número alarmante que em muito ultrapassa o limiar que 

caracteriza as situações de incidência extremamente elevada, e que permite antever 

que as restrições à circulação dos cidadãos e à atividade comercial se vão manter nas 

próximas semanas. Nesta circunstância, proponho a manutenção, até 30 de junho de 

2021 (com as exceções a seguir indicadas), das medidas de apoio aprovadas em 2020 

no âmbito da pandemia COVID 19, da seguinte forma: 1 – Diferimentos na liquidação 

de receitas municipais - Continuar a permitir a liquidação diferida das receitas 

municipais abaixo identificadas, que devem continuar a ser pagas até ao máximo de 18 

prestações, sem juros nem penalizações, mediante requerimento dos interessados: a) 

Das rendas devidas por todos os estabelecimentos comerciais em espaços municipais, 

nomeadamente as lojas instaladas na Plataforma das Artes e da Criatividade, 

denominados “Ateliês Emergentes”; b) Das rendas devidas pela ocupação do espaço 

de restauração instalado no Avepark; c) Das prestações anuais, relativas a 2020, a 

pagar pelos superficiários dos lotes do Avepark; d) Das rendas devidas pela ocupação 

do Hotel da Oliveira; e) Das rendas devidas no âmbito de contratos de 

subarrendamento de exploração agrícola celebrados ao abrigo do Regulamento da 

Bolsa e do Banco de Terras de Guimarães, na parte que respeita ao Banco de Terras. 2 

– Isenções de taxas - Das contrapartidas devidas pela ocupação das salas adstritas à 

incubadora Municipal Set.Up Guimarães: LabPac (PAC) e TecPark (Avepark). - Das taxas 

previstas na Tabela anexa ao Regulamento de Taxas e Outras Receitas Municipais, no 
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que se refere à ocupação de espaço público com toldos e esplanadas até 31 de 

dezembro de 2021; - Das taxas de licenciamento de publicidade existente nas 

fachadas, que não estejam incluídas no licenciamento zero, nos estabelecimentos de 

venda a retalho e na restauração e bebidas com área igual ou inferior a 200m2 e com 

entrada autónoma e independente a partir da via pública, até 31 de dezembro de 

2021. - Das taxas de licenciamento de guarda-ventos nas esplanadas licenciadas até 31 

de dezembro de 2021. - Das taxas devidas pelos comerciantes e feirantes do Mercado 

Municipal e Feira Retalhista considerando as limitações do Plano de contingência 

implementado. - Das taxas devidas pela utilização da Loja das Flores do Cemitério 

Municipal considerando as limitações do Plano de contingência implementado. - Das 

taxas devidas pela prestação de serviços de restauração ou bebidas com caráter não 

sedentário, em espaço público. 3 – Outros apoios - Manutenção da medida 

implementada em 2020 relativa à possibilidade de flexibilizar a ocupação de espaço 

público, com esplanadas e toldos nos estabelecimentos de restauração/bebidas e 

hotelaria com a possibilidade de um aumento de área excecional e temporário, 

devendo os interessados preencher o formulário aprovado para o ano 2021, devendo 

cumprir os critérios definidos quanto a dimensões e implantação, além de respeitar as 

medidas de orientação e normativas para o setor de restauração, emitidas pelas 

autoridades, conforme as regras anteriormente aprovadas. Autorização excecional e 

temporária para a colocação de guarda-ventos na zona do Centro Histórico, nos 

espaços de esplanadas licenciados, mediante pedido dos interessados e nas seguintes 

condições: Estrutura em ferro para pintar na cor preto e vidro ou acrílico transparente; 

Os perfis de ferro devem ter uma dimensão de aproximadamente 4 cm de forma a 

minorar o seu impacto visual; Estrutura autoportante sem fixação ao pavimento e com 

a altura máxima de 1,50m; Sem publicidade. 4 – Apoios às freguesias - Que as medidas 

previstas para a Feira Retalhista e Mercado Municipal de Guimarães se estendam às 

Feiras de Caldelas, Pevidém e São Torcato, com a atribuição de um subsídio às 

respetivas Juntas de Freguesia (entidades gestoras), que apoiem as autarquias na 

implementação da isenção de 100% das taxas, de 1 de janeiro a 30 de junho de 2021, 

aos comerciantes e feirantes e pela perda de receita, considerando ainda que têm mais 

custos de gestão, da seguinte forma: 1. Atribuição de um subsídio à freguesia de 

Caldelas no valor de €65.130,00, referente à isenção das taxas de 1 de janeiro a 30 de 
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junho, considerando a média mensal dos últimos anos de €10.855,00, referentes a 219 

lugares ocupados; 2. Atribuição de um subsídio à freguesia de Pevidém no valor de 

€18.000,00, referente à isenção das taxas de 1 de janeiro a 30 de junho, considerando 

a média mensal dos últimos anos de €3.000,00, referentes a 144 lugares ocupados; 3. 

Atribuição de um subsídio à freguesia de São Torcato no valor de €14.869,44, referente 

à isenção das taxas de 1 de janeiro a 30 de junho, considerando a média mensal dos 

últimos anos de €2.478,24, referentes a 144 lugares ocupados; Este conjunto de apoios 

e medidas, cuja produção de efeitos se propõe a partir de 1 de janeiro de 2021, dirige-

se às necessidades identificadas e estará sujeito a monitorização permanente com 

vista, caso se justifique, à sua revisão, alargamento, extensão e melhor adaptação à 

evolução da crise pandémica. Prevê-se que estes apoios sejam na ordem de 

€345.418,00, valores que não põem em causa o orçamento municipal de 2021. 

Finalmente, a presente proposta deve ser submetida a aprovação da Câmara 

Municipal e ratificação da Assembleia Municipal para atribuição de efeitos a 1 de 

janeiro de 2021, nos termos do disposto nas alíneas b) e g), do n.º 1, do art.º 25º da 

aludida Lei n.º 75/2013, no art.º 16.º da referida Lei n.º 73/2013 e n.º 8 do art.º 56º do 

referido Regulamento Municipal de Taxas e Outras Receitas Municipais, e tendo em 

atenção os n.ºs 3 e 5 do art.º 164.º do Código do Procedimento Administrativo.” 

DELIBERADO 

47. DIVERSOS – APROVAÇÃO DO TARIFÁRIO GESTÃO DE RESÍDUOS PARA O ANO DE 

2021 – MANUTENÇÃO DO TARIFÁRIO DE 2020 – Presente a seguinte proposta: “No 

âmbito do regime jurídico dos serviços municipais e intermunicipais de abastecimento 

público de água, de saneamento de águas residuais e de gestão de resíduos urbanos, 

aprovado pelo Decreto-Lei nº 194/2009, de 20 de agosto, a Entidade Reguladora dos 

Serviços de Águas e Resíduos (ERSAR) recomenda a harmonização das estruturas 

tarifárias com o financiamento do serviço, conferindo-lhe a racionalidade económica e 

financeira que assegure, não só a sua viabilidade, como a sua indispensável melhoria. 

No caso do Município de Guimarães, e de acordo com o reporte de contas validado 

pela ERSAR em 2019, a percentagem de cobertura de gastos é de 72%, havendo 

subsidiação implícita do Município em 28%. Considerando: que a ERSAR fixa, 

anualmente, o limiar de acessibilidade económica para a determinação das tarifas 

(entre 0-0.5%) tendo o Município de Guimarães 0.16%, sendo o encargo anual para um 
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consumo médio de 10m3 de 60,06€/utilizador. que na sustentabilidade da gestão do 

serviço, o Município obteve boa qualidade na acessibilidade física do serviço, na 

adequação dos recursos e na rentabilização das viaturas, o que preconiza o esforço na 

otimização do serviço e dos custos inerentes; que a ERSAR qualificou ainda o Município 

de Guimarães com uma avaliação boa na conformidade da estrutura tarifária, 

nomeadamente o financiamento do tarifário social e repercussão das taxas 

ambientais; que o município dispõe no seu regulamento de tarifários sociais e para 

famílias numerosas, num total de 8459 tarifários sociais e de 132 isenções totais, de 

acordo com o parecer da Divisão de Ação Social; que o Município de Guimarães aplica 

no Centro Histórico entretanto em fase de alargamento à zona da Cidade o sistema 

PAYT (pay-as-you-throw); que o Município de Guimarães efetuou em 2020, um 

elevado investimento na substituição dos ecopontos de superfícies por ecopontos 

enterrados nas zonas da cidade com maior aglomeração populacional, de modo a 

aumentar a capacidade de deposição; que a pandemia de COVID 19, veio aumentar as 

quantidades de resíduos recolhidos, incluindo o aparecimento de um novo resíduo, as 

máscaras utlizadas para proteção facial, tendo o Município lançado uma campanha 

Município no decurso do presente ano, que será operacionalizada no início de 2021, 

para recolha e valorização destes materiais; Considerando ainda, a publicação do 

Decreto-Lei n.º 92/2020 de 23 de outubro, diploma que vem regular e alterar o regime 

jurídico da Taxa de Gestão de Resíduos (TGR), com o intuito de desvio de resíduos de 

aterro e de preparação para reutilização e reciclagem, o valor da TGR passa de 11,00€ 

por tonelada, para 22,00€ por tonelada, a partir de janeiro de 2021. Assim, e 

considerando que a TGR acresce ao tarifário dos utilizadores em montante 

correspondente à repercussão do encargo suportado pela entidade gestora, prevê-se 

um aumento dos encargos em mais de 550.000€/ano para o ano de 2021. Neste 

contexto e considerando que a TGR não incide sobre as quantidades de resíduos que 

são recolhidas de modo seletivo, incluindo os biorresíduos, e que são encaminhados 

para reciclagem, o Município prevê aumentar as áreas de recolha seletiva porta-a-

porta e iniciar a recolha da fração orgânica, em 2021, de modo a diminuir este encargo 

financeiro, e aumentar as quantidades encaminhadas para reciclagem, na prossecução 

das metas nacionais e europeias. Apostando ainda numa forte campanha de 

sensibilização e comunicação, no sentido de aumentar a recolha seletiva incluindo 
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ainda a nova fração biorresíduos. Assim, e apesar do aumento previsto nos custos, 

superior a 550.000,00€ euros, referentes à TGR, à subsidiação implícita em todos os 

tarifários de cerca de 30%, do aumento da atribuição dos tarifários socias às famílias, 

submete-se à consideração superior que se mantenha o tarifário de resíduos de 2020 

em 2021, considerando que a pandemia provocada pelo Coronavírus COVID-19 

provocou uma substancial degradação da situação económica de muitas famílias e da 

generalidade das empresas, como medida de apoio municipal. Saliente-se que, para 

efeitos do previsto no n.º 8 do artigo 11º do Decreto-Lei n.º 194/2009, de 20 de agosto, 

na sua redação dada pela Lei n.º 12/2014, de 6 março, segundo o qual as entidades 

titulares ou gestoras que tomem decisões desconformes com as decisões, 

recomendações, pareceres da ERSAR ficam obrigadas ao dever de fundamentação 

expressa da decisão, com a exposição circunstanciada dos fundamentos de facto e de 

direito que justifiquem a modificação do ato, considera-se que a decisão que agora se 

propõe, de manutenção do tarifário do corrente ano para vigorar no próximo, é uma 

medida municipal de apoio aos particulares e empresas, no âmbito das medidas de 

mitigação do impacto da pandemia COVID 19, não aumentado os encargos aos 

utilizadores domésticos e não-domésticos, aliando-se à medida que visa melhorar a 

eficiência do serviço de gestão de resíduos e à aposta no aumento da recolha seletiva, 

de forma a diminuir os custos com o serviço. Remete-se em anexo o Tarifário de 

gestão de resíduos para o ano 2021 nestas condições.” (Anexo 24) 

DELIBERADO 

 

 

48. DIVERSOS – CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS DE MANEIO DA CÂMARA MUNICIPAL 

PARA O ANO DE 2021 – Presente a seguinte informação: “Nos termos do Decreto-Lei 

n.º 54-A/99, de 22 de fevereiro (Considerações Técnicas 2.9.10.1.11) e do art.º 43.º e 

seguintes do Sistema de Controlo Interno, submete-se à consideração superior a 

constituição dos fundos de maneio abaixo indicados para acorrer, com oportunidade, a 

despesas diversas, durante o ano de 2021, bem como os respetivos titulares e seus 

substitutos nas faltas e impedimentos. Conforme é habitual, foram consultados os 

serviços municipais. 1 - Titular: Lara Filipa Melo Correia, Assistente Técnica do 

Departamento de Obras Municipais - €500,00 para despesas com pequenas 
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reparações no âmbito da Divisão de Gestão e Conservação - rubrica 03/020203. 

Substituto: Ilda Maria Carneiro Almeida Fontão, Assistente Técnica do mesmo 

Departamento. 2 - Titular: Sónia Cristina Perez Monteiro, Técnica Superior da Divisão 

de Espaços Verdes - €100,00 para despesas urgentes no âmbito da manutenção e do 

tratamento dos espaços verdes, correspondendo €50,00 para pequenas peças para 

equipamentos de rega (rubrica 05/020121) e €50,00 para produtos fitofarmacêuticos 

(rubrica 05/020109). Substituto: Carlos Jorge Faria Abreu Fernandes, Chefe da mesma 

Divisão. 3 - Titular: Rui Miguel Lino de Castro, Chefe da Divisão de Mobilidade e 

Transportes - €400,00 para despesas com portagens e com estacionamento dos 

veículos municipais quando em serviço externo - rubrica 05/020210. Substituto: 

Armando Filipe Ribeiro Gonçalves, Assistente Técnico da mesma Divisão. 4 - Titular: 

Rui Miguel Lino de Castro, Chefe da Divisão de Mobilidade e Transportes - €600,00 

para despesas com combustível - correspondendo €300,00 a gasolina (rubrica 

05/02010201) e €300,00 a gasóleo - (rubrica 05/02010202). Substituto: Armando Filipe 

Ribeiro Gonçalves, Assistente Técnico da mesma Divisão. 5 - Titular: Rui Miguel Lino 

de Castro, Chefe da Divisão de Mobilidade e Transportes - €400,00 para despesas 

com a renovação de licenças associadas aos motoristas e veículos municipais, 

conforme legislação em vigor, emissão de pareceres e cópias de ocorrências pelas 

autoridades policiais e pronúncia da Conservatória de Registo Automóvel sobre 

veículos com presunção de abandono - rubrica 05/0602010199. Substituto: Armando 

Filipe Ribeiro Gonçalves, Assistente Técnico da mesma Divisão. 6 - Titular: Rui Miguel 

Lino de Castro, Chefe da Divisão de Mobilidade e Transportes - €100,00 para 

despesas com aquisição de materiais de baixo custo para os serviços de trânsito 

(sinalização vertical e horizontal) - rubrica 05/020121. Substituto: Armando Filipe 

Ribeiro Gonçalves, Assistente Técnico da mesma Divisão. 7 - Titular: Baltazar 

Francisco Campos Oliveira Vilela, Dirigente de 3.2 grau do Gabinete de Veículos e 

Manutenção da Divisão de Mobilidade e Transportes - €4.000,00 para despesas com 

aquisição de peças e outros materiais para intervenções curativas nas Oficinas Auto - 

rubrica 05/020112. Substituto: Rui Miguel Lino de Castro, Chefe da mesma Divisão. 8 

- Titular: Baltazar Francisco Campos Oliveira Vilela, Dirigente de 3.º grau do Gabinete 

de Veículos e Manutenção da Divisão de Mobilidade e Transportes - €1.000,00 para 

despesas com reparação de peças, veículos ou máquinas do parque municipal - rubrica 
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05/020203. Substituto: Rui Miguel Lino de Castro, Chefe da mesma Divisão. 9 - 

Titular: Alexandra Isabel da Quintã Cunha, Chefe da Divisão de Ação Social - 

€5.000,00 para pagamento, com caráter de urgência, de apoios a conceder no âmbito 

da alínea a) do art. 2 2 2 do Regulamento Municipal para Atribuição de Apoios a 

Pessoas em Situação de Vulnerabilidade - rubrica 07/04080202. Substituto: Paulo 

César Ribeiro Fernandes, Técnico Superior da mesma Divisão. 10 - Titular: Alexandra 

Maria Barros da Costa Marques, Chefe da Divisão de Arquivos — €100,00 para 

despesas com aquisição de material diverso destinado às atividades promovidas pelo 

Arquivo - rubrica 09/06020305. Substituto: Teresa de Jesus Malheiro dos Santos, 

Técnica Superior da mesma Divisão. 11 - Titular: Ivone Carmo Silva Gonçalves, Chefe 

da Divisão de Bibliotecas - €100,00 para despesas com aquisição de material diverso 

destinado às atividades promovidas pela Biblioteca - rubrica 09/06020305. Substituto: 

Julieta Sameiro Costa Esteves, Assistente Técnica da mesma Divisão. 12 - Titular: 

Isabel Cristina da Silva Pinho, Chefe da Divisão de Cultura - €500,00 para despesas 

com aquisição de materiais indispensáveis a montagem de exposições, feiras e eventos 

culturais - rubrica 09/06020305. Substituto: João Manuel Teixeira Marques Costa, 

Técnico Superior da mesma Divisão. 13 - Titular: Ana Luísa Peixoto Carneiro, Técnica 

Superior da Divisão de Turismo - €500,00 para despesas com aquisição de materiais 

indispensáveis e imprevisíveis para feiras e atividades diversas; Fins-de-semana 

Gastronómicos; Dia Mundial do Turismo; entre outros - rubrica 09/020121. Substituto: 

Mário Paulo Meneses Pacheco, Assistente Técnico da mesma Divisão. 14 - Titular: 

Ana Paula Fernandes Brandão, Técnica Superior do Departamento de Administração 

Geral - €250,00 para despesas com expediente de secretaria - rubrica 02/020108. 

Substituto: Maria Joana Rangel da Gama Lobo Xavier, Diretora do mesmo 

Departamento. 15 - Titular: Maria do Carmo Pereira Marques Martins, Chefe da 

Divisão de Apoio e Atendimento ao Munícipe - €100,00 para despesas com trabalhos 

especializados de impressão para lettering e sinalética, e para o Balcão Único de 

Atendimento - rubrica 02/020220. Substituto: Helena Alexandra Ferreira de 

Magalhães, Técnica Superior da mesma Divisão. 16 - Titular: Maria Emília Fernandes 

Leite Silva, Coordenadora Técnica da Divisão de Património Municipal - €2.000,00 

para despesas com taxas e emolumentos devidos aos Cartórios Notariais, 

Conservatórias de Registo Civil, Predial e Comercial, Tribunais e Serviços de Finanças - 
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rubrica 11/0602010199. Substituto: Amélia Patrícia Ferreira Cardoso, Técnica 

Superior da mesma Divisão. 17 - Titular: Vítor Manuel Lobo Teixeira de Oliveira, 

Chefe do Gabinete de Apoio ao Presidente - €500,00 para despesas com refeições no 

âmbito da representação municipal - rubrica 0103/020225. Substituto: Teresa de Jesus 

Salgado Ribeiro Sarmento Pires, Secretária do Gabinete de Apoio à Vereação. 18 - 

Titular: Marta Sofia Gomes Fernandes Pinto, Presidente da Comissão de Proteção de 

Crianças e Jovens (CPCJ) de Guimarães - €153,15 para despesas ocasionais e de 

pequeno montante resultantes da ação da CPCJ - rubrica 07/06020305. Substituto: 

Juliana Isabel Marques Ferreira Machado, representante do Município na CPCJ de 

Guimarães. Estes fundos de maneio serão reconstituídos mensalmente, contra entrega 

dos documentos comprovativos da despesa, e a sua reposição será feita até 31 de 

dezembro do respetivo exercício económico.” 

DELIBERADO 

49. DIVERSOS – REEMBOLSO DE 20% DO IMI - REGULAMENTO MUNICIPAL DE 

CONCESSÃO DE DIREITOS E BENEFÍCIOS AOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DO 

CONCELHO DE GUIMARÃES – Presente a seguinte proposta: “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 pertencentes 

à Corporação de Bombeiros de Guimarães, apresentaram nesta Câmara Municipal o 

pedido de reembolso de 20% do IMI. De acordo com análise efetuada pelo Serviço 
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Municipal de Proteção Civil, todos eles reuniram os requisitos para a 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 
2019 

Valor do 
reembolso 

Nº 
proposta 

cabimento 

Nº 
compromisso 

Bento Rodrigues 
Marques U-2747 Creixomil 332,16€ 66,43€ 5265 5674 

Joana da Conceição 
Freitas da Silva 

U-2747 
- Q Azurém 320,95€ 64,19€ 5275 5675 

Em face do exposto, deverá submeter-se a aprovação do órgão executivo o reembolso 

do valor total de €130,62 (cento e trinta euros e sessenta e dois cêntimos) aos 

referidos bombeiros voluntários, conforme discriminado no quadro supra, ao abrigo 

do disposto no supramencionado Regulamento. À consideração superior.” 

DELIBERADO 

 

 

50. DIVERSOS – REEMBOLSO DE 20% DO IMI - REGULAMENTO MUNICIPAL DE 

CONCESSÃO DE DIREITOS E BENEFÍCIOS AOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DO 

CONCELHO DE GUIMARÃES – Presente a seguinte proposta: “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, de 

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 – 
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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 das Taipas e três da Associação Humanitária 

dos Bombeiros Voluntários de Guimarães apresentaram nesta Câmara Municipal o 

pedido de concessão do benefício do reembolso de 20% do IMI, relativo ao IMI do ano 

de 2019 pago em 2020. De acordo com análise efetuada pelo Serviço Municipal de 

Proteção Civil, todos eles reuniram os requisitos para a 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 
2019 

Valor do 
reembolso 

Nº 
proposta 

cabimento 

Nº 
Compromisso 

José Daniel Mendes 
Vaz U-2537 Brito 311,66€ 62,33€ 5483 5906 

Francisco Manuel 
Marques 
Fertuzinhos 

U-116 Sande São 
Clemente 113,30€ 22,66€ 5482 5905 

Rosa Maria Oliveira 
Magalhães 

U-1993 
- BB Fermentões 354,22€ 70,84€ 5485 5909 

Alberto José da 
Silva Figueiredo U -3676 Ponte 270,74€ 54,15€ 5518 5971 

José Avelino de 
Andrade Carneiro 

U-1279 
- AE Azurém 187,57€ 37,51€ 5484 5908 

Face ao exposto, deverá submeter-se a aprovação do órgão executivo o reembolso do 

valor total de €247,49 (duzentos e quarenta e sete euros e quarenta e nove cêntimos) 

aos referidos bombeiros voluntários, conforme discriminado no quadro supra, ao 

abrigo do disposto no Regulamento Municipal de Concessão de Direitos e Benefícios 

aos Bombeiros Voluntários do Concelho de Guimarães. À consideração superior.” 
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DELIBERADO 

 

 

51. DOCUMENTOS PREVISIONAIS - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PREVISIONAIS 

2021 – Presente a seguinte informação: “De acordo com o §17 do ponto 6 da Norma de 

Contabilidade Pública n.º 1 – "Estrutura e Conteúdo das Demonstrações Financeiras" 

do Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas (SNC-AP), 

as entidades públicas devem preparar as demonstrações financeiras previsionais, 

designadamente o balanço, a demonstração dos resultados por natureza e a 

demonstração dos fluxos de caixa, que devem ser aprovadas pelo órgão executivo. No 

entanto, apesar da referida norma estabelecer esta obrigatoriedade, não define as 

regras para a sua elaboração assim como as condições de validação na inerente 

projeção em futuros exercícios económicos. Perante tal cenário, o desenvolvimento 

das referidas demonstrações financeiras previsionais reveste-se de um elevado grau 

de incerteza, tanto mais que o primeiro balanço final que iremos obter no SNC-AP será 

o do ano 2020, em abril de 2021. Acresce a tudo isto, o facto da aplicação informática 

correspondente, não ter sida ainda desenvolvida para permitir, nesta fase inicial, dar 

resposta à elaboração das referidas demonstrações financeiras previsionais que 

deveriam assumir plena articulação com os documentos orçamentais previsionais. 

Neste contexto, as demonstrações financeiras previsionais foram elaboradas, com os 

relatos considerados ajustados ao momento e contexto em que foram desenvolvidos, 

no cumprimento dos normativos impostos, com a expectativa de que no próximo 

exercício económico venham a ser estabelecidas bases de informação mais específicas, 

que nos permitam desenvolver tais documentos com uma base mais sólida e exigente. 

Apresentam-se assim, em anexo, as demonstrações financeiras previsionais cuja 

elaboração assentou nos seguintes pressupostos e considerandos: 1. O exercício 

prospetivo é efetuado a partir da situação patrimonial a 15 de dezembro de 2020, ou 

seja, a coluna n-1 do balanço corresponde à situação financeira e económica à data da 

preparação do documento. 2. As depreciações, amortizações e especialização dos 

subsídios ao investimento consideraram as taxas médias obtidas no exercício de 2019. 

3. Os saldos das contas a receber e a pagar atenderam aos prazos médios de 

recebimento e pagamento ponderados pelo peso relativo desses mesmos saldos na 
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execução orçamental de 2019. 4. Ressalva-se que o resultado líquido do exercício de 

2021 está afetado negativamente pela alteração da política contabilística prevista no 

novo sistema contabilístico. Assim, enquanto, que no Plano Oficial de Contabilidade 

para as Autarquias Locais (POCAL), as transferências de capital com origem no 

orçamento do Estado (FEF Capital e a decorrente da aplicação do n.º 3 art.º 35.º Lei n.º 

73/2013, de 3 de setembro),no valor de €4 830 407,00, eram consideradas proveitos 

do exercício e afetavam positivamente o resultado Líquido, no novo sistema 

contabilístico, em vigor desde 1 de janeiro de 2020, o SNC-AP, aquelas transferências 

são registadas em contas da classe 5, conta 593 – “Transferências e subsídios para 

aquisição de ativos depreciáveis”, o que afeta negativamente o resultado líquido 

quando comparado com exercícios anteriores. Na demonstração dos resultados 

previsionais para 2021 colocou-se uma linha final com esta evidência.” (Anexo 25) 

DELIBERADO 

 

 

52. APROVAÇÃO DA ATA EM MINUTA 

DELIBERADO 

 

 

 

A REUNIÃO TERMINOU ÀS ________ HORAS 

 

ASSINATURAS: 

 

 

PRESIDENTE: 

______________________________ 

 

 

 

SECRETÁRIA: 

_______________________________ 
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