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REUNIÃO ORDINÁRIA DE 8 DE MARÇO DE 2021 

 

 

INICIADA A REUNIÃO ÀS ________ HORAS 

 

PRESENÇAS: 

 

 

 

 

 

 

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

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

1. Do despacho do Presidente da Câmara, datado de 18 de fevereiro de 2021, que 

concordou com a seguinte informação dos serviços do Departamento de Obras Municipais: 

“1. Atenta a necessidade de executar a obra de: Ecovia de Guimarães 2.ª Fase, submete-se 

à consideração superior a presente proposta de decisão de contratar, fundamentada em 

informação da divisão de projetos datada de 2/12/2020 com despacho do Sr. Presidente da 

Câmara de 14/12/2020. 2. Para efeitos de prévia cabimentação da despesa inerente ao 

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

€341.638,23 + IVA, a satisfazer pela dotação 3.3.1.1.7601 do Plano Plurianual de 

Investimentos. 3. Para cumprimento do artigo 17.º e do artigo 47.º do CCP, fundamenta-se 

a fixação do valor estimado do contrato pela informação da divisão de estudos e projetos 

de 2/12/2020. 4. Nos termos da regra geral de escolha do procedimento (prevista no artigo 

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

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

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

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

para o presente procedimento. 6. Na presente empreitada, a realização de trabalhos de 
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várias especialidades, cada um com os seus métodos e especificidades, implica que só com 

uma análise conjunta do preço e da valia técnica é que se poderá aferir da real vantagem 

económica de uma proposta. Entendeu-se, por isso, que o critério de adjudicação da 

melhor relação qualidade/preço, de acordo com o estipulado na alínea a) do n.º 1 do artigo 

74.º 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 Controlo de qualidade, 

Sistema de Gestão de Segurança e Sistema de Acompanhamento Ambiental. Só uma 

avaliação destes fatores, conjuntamente com o preço, é que se poderá encontrar a melhor 

proposta no cumprimento das normas e princípios que norteiam a contratação pública. 7. 

Propõe-se ainda a aprovação das peças do procedimento em anexo, das quais se destaca 

no Programa de Procedimento: Fixação do preço base em €341.638,23 + IVA; Fixação de 

um prazo de vigência do contrato a celebrar de 90 dias; Opção pelo critério de adjudicação 

da proposta economicamente mais vantajosa. 8. Para a condução do procedimento 

propõe-se a designação do seguinte júri: Efetivos – a) Presidente: José Miguel Silva 

Fernandes - Chefe de gabinete de eficiência energética; b) Vogal: Ana Filipa Delca Santos — 

Técnica da divisão de empreitadas; c) Vogal — Elsa Maria Ferreira Cordeiro de Almeida - 

Chefe da divisão jurídica; Suplentes – a) Vogal: Ana Margarida Tavares Pereira - Técnica 

Superior da divisão de empreitadas; b) Vogal: Gilberto Fortunato Costa Fernandes - Técnico 

da divisão de empreitadas.” ---------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

REALIZADA EM 22 DE FEVEREIRO DE 2021. 

DELIBERADO 

 

 

3. FREGUESIAS – FREGUESIA DE MOREIRA DE CÓNEGOS - APOIO À EDIÇÃO DE LIVRO – 

Presente a seguinte proposta: “A Junta de Freguesia de Moreira de Cónegos pretende 

proceder à edição de um livro sobre a História da Freguesia onde são retratados 
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acontecimentos e personagens ligados à freguesia, tendo por objetivo constituir-se como 

legado para as gerações vindouras. Atendendo aos elevados custos implicados na edição, 

solicita apoio financeiro do Município. Considerando o interesse público de que se reveste 

a edição em causa, pela afirmação da importância do conhecimento histórico das nossas 

freguesias, preservando identidades e promovendo a leitura, proponho a atribuição, à 

Freguesia de Moreira de Cónegos, de um subsídio de €2.810,00, destinado a comparticipar 

na edição de livro sobre a mesma freguesia.” 

DELIBERADO 

 

 

4. FREGUESIAS – FREGUESIA DE POLVOREIRA - APOIO À EDIÇÃO DE LIVRO – Presente a 

seguinte proposta: “A Junta de Freguesia de Polvoreira pretende proceder à edição de um 

livro sobre a História da Freguesia onde são retratados acontecimentos e personagens 

ligados à freguesia, tendo por objetivo constituir-se como legado para as gerações 

vindouras. Atendendo aos elevados custos implicados na edição, solicita apoio financeiro 

do Município. Considerando o interesse público de que se reveste a edição em causa, pela 

afirmação da importância do conhecimento histórico das nossas freguesias, preservando 

identidades e promovendo a leitura, proponho a atribuição, à Freguesia de Polvoreira, de 

um subsídio de €3.500,00, destinado a comparticipar na edição de livro sobre a mesma 

freguesia.” 

DELIBERADO 

 

 

5. REGULAMENTOS – REGULAMENTO MUNICIPAL - INÍCIO DE PROCEDIMENTO PARA 

ALTERAÇÃO DOS REGULAMENTOS DAS INCUBADORAS MUNICIPAIS DA SET.UP 

GUIMARÃES – Presente a seguinte informação: “Os serviços municipais da Divisão de 

Desenvolvimento Económico pretendem dar início ao procedimento tendente à alteração 

dos regulamentos das incubadoras que integram a Set.Up Guimarães - o REGULAMENTO 

DE ADMISSÃO E UTILIZAÇÃO DOS LABORATÓRIOS CRIATIVOS DA PLATAFORMA DAS ARTES 

E DA CRIATIVIDADE e o REGULAMENTO DE ADMISSÃO E UTILIZAÇÃO DA TECPARK — 
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INCUBADORA MUNICIPAL DE BASE TECNOLÓGICA INSTALADA NO AVEPARK — PARQUE DE 

CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE GUIMARÃES, nomeadamente para: - a inserção de novas zonas 

e equipamentos para utilização das empresas incubadas; - 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%; - alterar os 

custos associados à incubação virtual nas incubadoras LabPac e TecPark; - 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; - que possam ser 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. Para esse efeito, e nos termos dos art.ºs 97.º a 101.º (quanto ao 

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

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

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

abertura do procedimento tendente à alteração daqueles Regulamentos e posterior 

aprovação pelos órgãos do Município. A publicitação da iniciativa procedimental será 

efetuada no sítio institucional do Município, sendo que os interessados deverão constituir-

se como tal, no procedimento, no prazo 10 dias úteis, a contar da data da publicitação de 

aviso no “site” deste Município, com vista a apresentar os seus contributos para a 

elaboração da alteração dos mencionados Regulamentos. A apresentação dos contributos 

para a alteração dos Regulamentos deve ser formalizada por escrito em requerimento 

dirigido ao Presidente da Câmara.” 

DELIBERADO 
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6. REGULAMENTOS - REGULAMENTO MUNICIPAL - INÍCIO DE PROCEDIMENTO PARA 

APROVAÇÃO DE UM REGULAMENTO MUNICIPAL PARA SISTEMAS DE PARTILHA DE 

VELOCÍPEDES OU VEÍCULOS EQUIPARADOS NO CONCELHO DE GUIMARÃES – Presente a 

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

início ao procedimento tendente à aprovação de um o “Regulamento Municipal para 

Sistemas de Partilha de velocípedes ou veículos equiparados no concelho de Guimarães”. 

Este instrumento terá por objetivo a determinação do procedimento de licenciamento e 

regime de utilização do espaço público por sistemas de partilha de velocípedes ou veículos 

equiparados, designadamente de bicicletas ou trotinetes, por empresas dedicadas à 

mobilidade como um serviço. Para esse efeito, e nos termos dos art.ºs 97.º a 101.º (quanto 

ao procedimentos de elaboração), e art.ºs 139.º a 144.º (quanto à eficácia dos 

regulamentos) do Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 

4/2015, de 7 de janeiro, deve ser submetida uma proposta a reunião de Câmara, para que 

esta delibere a abertura do procedimento tendente à aprovação daquele Regulamento, 

para posterior aprovação pelos órgãos do Município. A publicitação da iniciativa 

procedimental será efetuada no sítio institucional do Município, sendo que os interessados 

deverão constituir-se como tal, no procedimento, no prazo 10 dias úteis, a contar da data 

da publicitação de aviso no “site” deste Município, com vista a apresentar os seus 

contributos para a elaboração do mencionado Regulamento. A apresentação dos 

contributos para a elaboração do Regulamento deve ser formalizada por escrito em 

requerimento dirigido ao Presidente da Câmara.” 

DELIBERADO 

 

 

7. REGULAMENTOS – REGULAMENTO MUNICIPAL - INÍCIO DE PROCEDIMENTO PARA 

ALTERAÇÃO DO REGULAMENTO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS – Presente a seguinte 

informação: “Os serviços municipais da Divisão de Serviços Urbanos pretendem dar início a 

procedimentos tendente à alteração do Regulamento dos Cemitérios Municipais, 

nomeadamente para o adequar à nova legislação, a novos procedimentos, mas 

principalmente porque, durante o ano de 2021, será aberto o Crematório de Guimarães, e 
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o Regulamento terá que se adequar a este novo equipamento. Para esse efeito, e nos 

termos dos art.ºs 97.º a 101.º (quanto ao procedimentos de elaboração), e art.ºs 139.º a 

144.º (quanto à eficácia dos regulamentos) do Código do Procedimento Administrativo, 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, deve ser submetida uma proposta 

a reunião de Câmara, para que esta delibere a abertura dos procedimentos tendentes à 

aprovação das alterações a introduzir nos Regulamentos supra referidos, e posterior 

aprovação pelos órgãos do Município. A publicitação da iniciativa procedimental será 

efetuada no sítio institucional do Município, sendo que os interessados deverão constituir-

se como tal, no procedimento, no prazo 10 dias úteis, a contar da data da publicitação de 

aviso no “site” deste Município, com vista a apresentar os seus contributos para a alteração 

do mencionado Regulamento. A apresentação do contributo para a alteração do 

Regulamento deve ser formalizada por escrito em requerimento dirigido ao Presidente da 

Câmara.” 

DELIBERADO 

 

 

8. ENTIDADES PARTICIPADAS – CIM DO AVE - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO AVE - 

TRANSFERÊNCIA DE VERBAS PARA O ANO DE 2021 – Presente a seguinte proposta: “O 

Município de Guimarães sendo um dos oito Municípios do vale do Ave a integrar da 

Comunidade Intermunicipal do Ave, todos os anos como é apanágio, envia a cada um dos 

seus membros os valores das verbas a que cada Município terá de suportar anualmente. A 

CIM do AVE, na sua reunião do Conselho Intermunicipal realizada no passado dia 17 de 

novembro de 2020, Ata nº 14/2020 (em anexo), o orçamento aprovado para o ano 2021, 

no diz respeito às Comparticipações dos Municípios – custos de funcionamento é de 

130.898,53 euros (cento trinta mil oitocentos e oitenta nove e cinquenta três cêntimos). 

Assim e conforme o mapa (em anexo), submete-se à aprovação do Executivo Municipal, o 

valor das transferências mensais a efetuar no valor de 13.089,85 euros (treze mil oitenta 

nove euros e oitenta cinco cêntimos).” (Anexo 1) 

DELIBERADO 
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9. TRÂNSITO – ATO DE IMPOSIÇÃO DE SERVIÇOS MÍNIMOS DE TRANSPORTE PARA O MÊS 

DE MARÇO DE 2021 – ARRIVA PORTUGAL – TRANSPORTES, LDA. – RATIFICAÇÃO – 

Presente, para ratificação, o despacho do Presidente da Câmara, datado de 26 de fevereiro 

de 2021, que determinou o ato de imposição de serviços mínimos de transporte durante o 

mês de março ao operador Arriva Portugal – Transportes, Lda, pela assunção da 

compensação financeira, por obrigações de serviço público, num valor máximo de 

€54.000,00, acrescido de IVA à taxa aplicável, de acordo com a seguinte informação dos 

Serviços da Divisão de Mobilidade e Transportes: “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 

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, 
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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 mês de novembro, 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 sendo sucessivamente renovado, até 7 de janeiro 

de 2021, através do Decreto do Presidente da República n.º 59-A/2020, de 20 de novembro, 

do Decreto do Presidente da República n.º 61-A/2020, de 4 de dezembro, e, por fim, pelo 

Decreto do Presidente da República n.º 66-A/2020, de 17 de dezembro. No mês de janeiro, 

a situação de calamidade pública provocada pela pandemia COVID-19 acentuou-se muito 

seriamente, implicando a renovação do estado de emergência, até 30 de janeiro, através 

do Decreto do Presidente da República n.º 6-A/2021, de 6 de janeiro e do Decreto do 

Presidente da República n.º 6-B/2021, de 13 de janeiro. No dia 28 de janeiro foi renovada 

a declaração do estado de emergência, até ao dia 14 de fevereiro, através do Decreto do 

Presidente da República n.º 9-A/2021. Considerando a manutenção da situação de 

calamidade pública provocada pela pandemia COVID-19, sem prejuízo de se começar a 

verificar uma redução de novos casos de contaminação, bem como da taxa de transmissão, 

fruto das medidas restritivas adotadas, a incidência continua a ser muito elevada, bem 

como o número dos internamentos e das mortes. Como tal, no dia 11 de fevereiro foi 
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renovado o estado de emergência, a partir de 15 de fevereiro, cessando no dia 1 de março, 

através do Decreto do Presidente da República n.º 11-A/2021, tendo sido já decretado pelo 

Presidente da República a sua renovação por mais 15 dias, até 16 de março, através do 

Decreto do Presidente da República n.º 21-A/2021, de 25 de fevereiro. 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. Acresce que, com o agravamento 

significativo da situação pandémica, o Governo, através do Decreto n.º 3-C/2021, de 21 de 

janeiro, procedeu à suspensão das atividades educativas e letivas dos estabelecimentos de 

ensino públicos, particulares e cooperativos e do setor social e solidário, de educação pré-

escolar e dos ensinos básico e secundário, a partir do dia 22 de janeiro e, pelo menos, até 

ao dia 5 de fevereiro de 2021. No dia 28 de janeiro, o Governo determinou, através do 

Decreto n.º 3-D/2021, a retoma do ensino em regime não presencial, a partir do dia 8 de 

fevereiro. Com a renovação do estado de emergência até 1 de março, referida 

anteriormente, o governo procedeu à sua regulamentação, através do Decreto n.º 3-

E/2021, de 12 de fevereiro, mantendo as restrições ao exercício de atividades económicas 

e à mobilidade dos cidadãos semelhantes às de março, designadamente a prorrogação do 

regime de ensino não presencial, até 1 de março, através da prorrogação do Decreto n.º 3 

-D/2021, de 29 de janeiro. Acresce que foi já aprovada a manutenção do regime de ensino 

não presencial a partir de 2 de março, até 16 de março, com a prorrogação do estado de 

emergência. 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 
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oferta do serviço público, com algumas exceções de caráter pontual, no âmbito de 

Autoridade de Transporte distinta – CIM do Ave, manifestamente insuficiente. Acresce que 

as medidas de proteção de saúde pública implicaram a determinação de imposições de 

limitação e ajustamentos à operação de transporte público de passageiros, com impactos 

diretos na redução das receitas provenientes de venda de serviços de transporte e, ainda 

que a redução da oferta implique a redução dos custos globais de exploração dos 

operadores de transporte, o ajustamento da oferta foi desproporcional à quebra da receita, 

agravando o défice de exploração dos serviços de transporte. 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 

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, com vigência até 31 

de dezembro de 2020, 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”. Face à 

evolução do atual contexto pandémico foi prolongada a vigência das regras de atribuição 

de financiamento e compensações aos operadores de transportes essenciais, no âmbito da 

pandemia COVID-19, até 31 de dezembro de 2021, através do Decreto-Lei n.º 6-B/2021 de 

15 de janeiro. O mês de março, atendendo à manutenção do regime de ensino não 

presencial e ao período das férias da Páscoa, a partir do dia 29 de março, representará a 

continuidade da oferta do transporte público associada ao período de férias e à 

necessidade de manter a oferta de transporte público em carreira regular, por forma a não 

comprometer a continuidade das restantes atividades. Contudo, e na eventualidade do 

regime de ensino ser alterado para presencial, a partir do dia 17 de março, ainda que de 

forma parcial, com necessidade de ajustamento na oferta, a sua determinação 
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compreenderá um segundo momento, através de aditamento ao presente ato impositivo. 

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

planeamento para o mês de março, com base nos pressupostos de: i. manutenção da oferta 

de serviço público de transporte do período não escolar, praticada no mês de fevereiro; ii. 

restabelecimento de oferta associada ao período escolar, ou outra que venha a ser 

determinada, na eventualidade de ser alterado o regime de ensino para presencial, ainda 

que de forma parcial, a partir do dia 17 de março, através de aditamento retificativo ao 

presente ato impositivo, após disponibilização de elementos sobre as necessidades dos 

agrupamentos escolares; iii. estabilização 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 março ao operador Arriva Portugal – 

Transportes, Lda, em anexo, pela assunção da compensação financeira, por obrigações de 

serviço público, num valor máximo de €54.000,00, acrescido de IVA à taxa aplicável, com 

cabimento na rubrica 050103, plano 3.3.1.1.105 - Transporte público - Outras 

compensações por obrigações de serviço público. Apesar da despesa máxima estimada com 

a oferta importar o valor apresentado no quadro I do Anexo 2, €64.652,60, 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 
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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 2) 

DELIBERADO 

 

 

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

MÊS DE MARÇO DE 2021 – RODOVIÁRIA D´ENTRE DOURO E MINHO S.A. – RATIFICAÇÃO 

– Presente, para ratificação, o despacho do Presidente da Câmara, datado de 26 de 

fevereiro de 2021, que determinou o ato de imposição de serviços mínimos de transporte 

durante o mês de março ao operador Rodoviária D´Entre Douro e Minho S.A., pela assunção 

da compensação financeira, por obrigações de serviço público, num valor máximo de 

€8.500,00, acrescido de IVA à taxa aplicável, de acordo com a seguinte informação dos 

Serviços da Divisão de Mobilidade e Transportes: “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 

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, 
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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 mês de novembro, 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 sendo sucessivamente renovado, até 7 de janeiro 

de 2021, através do Decreto do Presidente da República n.º 59-A/2020, de 20 de novembro, 

do Decreto do Presidente da República n.º 61-A/2020, de 4 de dezembro, e, por fim, pelo 

Decreto do Presidente da República n.º 66-A/2020, de 17 de dezembro. No mês de janeiro, 

a situação de calamidade pública provocada pela pandemia COVID-19 acentuou-se muito 

seriamente, implicando a renovação do estado de emergência, até 30 de janeiro, através 
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do Decreto do Presidente da República n.º 6-A/2021, de 6 de janeiro e do Decreto do 

Presidente da República n.º 6-B/2021, de 13 de janeiro. No dia 28 de janeiro foi renovada 

a declaração do estado de emergência, até ao dia 14 de fevereiro, através do Decreto do 

Presidente da República n.º 9-A/2021. Considerando a manutenção da situação de 

calamidade pública provocada pela pandemia COVID-19, sem prejuízo de se começar a 

verificar uma redução de novos casos de contaminação, bem como da taxa de transmissão, 

fruto das medidas restritivas adotadas, a incidência continua a ser muito elevada, bem 

como o número dos internamentos e das mortes. Como tal, no dia 11 de fevereiro foi 

renovado o estado de emergência, a partir de 15 de fevereiro, cessando no dia 1 de março, 

através do Decreto do Presidente da República n.º 11-A/2021, tendo sido já decretado pelo 

Presidente da República a sua renovação por mais 15 dias, até 16 de março, através do 

Decreto do Presidente da República n.º 21-A/2021, de 25 de fevereiro. 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. Acresce que, com o agravamento 

significativo da situação pandémica, o Governo, através do Decreto n.º 3-C/2021, de 21 de 

janeiro, procedeu à suspensão das atividades educativas e letivas dos estabelecimentos de 

ensino públicos, particulares e cooperativos e do setor social e solidário, de educação pré-

escolar e dos ensinos básico e secundário, a partir do dia 22 de janeiro e, pelo menos, até 

ao dia 5 de fevereiro de 2021. No dia 28 de janeiro, o Governo determinou, através do 

Decreto n.º 3-D/2021, a retoma do ensino em regime não presencial, a partir do dia 8 de 

fevereiro. Com a renovação do estado de emergência até 1 de março, referida 

anteriormente, o governo procedeu à sua regulamentação, através do Decreto n.º 3-

E/2021, de 12 de fevereiro, mantendo as restrições ao exercício de atividades económicas 

e à mobilidade dos cidadãos semelhantes às de março, designadamente a prorrogação do 

regime de ensino não presencial, até 1 de março, através da prorrogação do Decreto n.º 3 

-D/2021, de 29 de janeiro. Acresce que foi já aprovada a manutenção do regime de ensino 

não presencial a partir de 2 de março, até 16 de março, com a prorrogação do estado de 

emergência. 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 
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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.. Acresce que as medidas de proteção de saúde pública implicaram a 

determinação de imposições de limitação e ajustamentos à operação de transporte público 

de passageiros, com impactos diretos na redução das receitas provenientes de venda de 

serviços de transporte e, ainda que a redução da oferta implique a redução dos custos 

globais de exploração dos operadores de transporte, o ajustamento da oferta foi 

desproporcional à quebra da receita, agravando o défice de exploração dos serviços de 

transporte. 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, com vigência até 31 de dezembro de 2020, 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”. Face à evolução do atual contexto pandémico foi prolongada a 

vigência das regras de atribuição de financiamento e compensações aos operadores de 

transportes essenciais, no âmbito da pandemia COVID-19, até 31 de dezembro de 2021, 

através do Decreto-Lei n.º 6-B/2021 de 15 de janeiro. O mês de março, atendendo à 

manutenção do regime de ensino não presencial e ao período das férias da Páscoa, a partir 

do dia 29 de março, representará a continuidade da oferta do transporte público associada 

ao período de férias e à necessidade de manter a oferta de transporte público em carreira 
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regular, por forma a não comprometer a continuidade das restantes atividades. Contudo, 

e na eventualidade do regime de ensino ser alterado para presencial, a partir do dia 17 de 

março, ainda que de forma parcial, com necessidade de ajustamento na oferta, a sua 

determinação compreenderá um segundo momento, através de aditamento ao presente 

ato impositivo. Para o efeito, o Município, enquanto Autoridade de Transportes 

desenvolveu o seu planeamento para o mês de março, com base nos pressupostos de: i. 

manutenção da oferta de serviço público de transporte do período não escolar, praticada 

no mês de fevereiro; ii. restabelecimento de oferta associada ao período escolar, ou outra 

que venha a ser determinada, na eventualidade de ser alterado o regime de ensino para 

presencial, ainda que de forma parcial, a partir do dia 17 de março, através de aditamento 

retificativo ao presente ato impositivo, após disponibilização de elementos sobre as 

necessidades dos agrupamentos escolares; iii. estabilização 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 março 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 € 8.500,00, acrescido 

de IVA à taxa aplicável, com cabimento na rubrica 050103, plano 3.3.1.1.105 - Transporte 

público - Outras compensações por obrigações de serviço público. Apesar da despesa 

máxima estimada com a oferta importar o valor apresentado no quadro I do Anexo 2, 

€8.711,25, acrescido de IVA à taxa aplicável, decorrente da receita expectável associado à 
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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 3) 

DELIBERADO 

 

 

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

MÊS DE MARÇO DE 2021 – TRANSDEV NORTE, SA. – RATIFICAÇÃO - Presente, para 

ratificação, o despacho do Presidente da Câmara, datado de 26 de fevereiro de 2021, que 

determinou o ato de imposição de serviços mínimos de transporte durante o mês de março 

ao operador Transdev Norte, SA, pela assunção da compensação financeira, por obrigações 

de serviço público, num valor máximo de €98.000,00, acrescido de IVA à taxa aplicável, de 

acordo com a seguinte informação dos Serviços da Divisão de Mobilidade e Transportes: “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 dos passageiros pela porta traseira, assegurar 

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

de novembro, 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 sendo sucessivamente renovado, até 7 de janeiro de 2021, através do 

Decreto do Presidente da República n.º 59-A/2020, de 20 de novembro, do Decreto do 
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Presidente da República n.º 61-A/2020, de 4 de dezembro, e, por fim, pelo Decreto do 

Presidente da República n.º 66-A/2020, de 17 de dezembro. No mês de janeiro, a situação 

de calamidade pública provocada pela pandemia COVID-19 acentuou-se muito seriamente, 

implicando a renovação do estado de emergência, até 30 de janeiro, através do Decreto do 

Presidente da República n.º 6-A/2021, de 6 de janeiro e do Decreto do Presidente da 

República n.º 6-B/2021, de 13 de janeiro. No dia 28 de janeiro foi renovada a declaração do 

estado de emergência, até ao dia 14 de fevereiro, através do Decreto do Presidente da 

República n.º 9-A/2021. Considerando a manutenção da situação de calamidade pública 

provocada pela pandemia COVID-19, sem prejuízo de se começar a verificar uma redução 

de novos casos de contaminação, bem como da taxa de transmissão, fruto das medidas 

restritivas adotadas, a incidência continua a ser muito elevada, bem como o número dos 

internamentos e das mortes. Como tal, no dia 11 de fevereiro foi renovado o estado de 

emergência, a partir de 15 de fevereiro, cessando no dia 1 de março, através do Decreto do 

Presidente da República n.º 11-A/2021, tendo sido já decretado pelo Presidente da 

República a sua renovação por mais 15 dias, até 16 de março, através do Decreto do 

Presidente da República n.º 21-A/2021, de 25 de fevereiro. 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. Acresce que, com o agravamento significativo da situação 

pandémica, o Governo, através do Decreto n.º 3-C/2021, de 21 de janeiro, procedeu à 

suspensão das atividades educativas e letivas dos estabelecimentos de ensino públicos, 

particulares e cooperativos e do setor social e solidário, de educação pré-escolar e dos 

ensinos básico e secundário, a partir do dia 22 de janeiro e, pelo menos, até ao dia 5 de 

fevereiro de 2021. No dia 28 de janeiro, o Governo determinou, através do Decreto n.º 3-

D/2021, a retoma do ensino em regime não presencial, a partir do dia 8 de fevereiro. Com 

a renovação do estado de emergência até 1 de março, referida anteriormente, o governo 

procedeu à sua regulamentação, através do Decreto n.º 3-E/2021, de 12 de fevereiro, 

mantendo as restrições ao exercício de atividades económicas e à mobilidade dos cidadãos 

semelhantes às de março, designadamente a prorrogação do regime de ensino não 

presencial, até 1 de março, através da prorrogação do Decreto n.º 3 -D/2021, de 29 de 
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janeiro. Acresce que foi já aprovada a manutenção do regime de ensino não presencial a 

partir de 2 de março, até 16 de março, com a prorrogação do estado de emergência. 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. Acresce que as medidas de 

proteção de saúde pública implicaram a determinação de imposições de limitação e 

ajustamentos à operação de transporte público de passageiros, com impactos diretos na 

redução das receitas provenientes de venda de serviços de transporte e, ainda que a 

redução da oferta implique a redução dos custos globais de exploração dos operadores de 

transporte, o ajustamento da oferta foi desproporcional à quebra da receita, agravando o 

défice de exploração dos serviços de transporte. 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, com vigência até 31 de dezembro de 2020, 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”. Face à evolução do atual contexto pandémico foi prolongada a 
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vigência das regras de atribuição de financiamento e compensações aos operadores de 

transportes essenciais, no âmbito da pandemia COVID-19, até 31 de dezembro de 2021, 

através do Decreto-Lei n.º 6-B/2021 de 15 de janeiro. O mês de março, atendendo à 

manutenção do regime de ensino não presencial e ao período das férias da Páscoa, a partir 

do dia 29 de março, representará a continuidade da oferta do transporte público associada 

ao período de férias e à necessidade de manter a oferta de transporte público em carreira 

regular, por forma a não comprometer a continuidade das restantes atividades. Contudo, 

e na eventualidade do regime de ensino ser alterado para presencial, a partir do dia 17 de 

março, ainda que de forma parcial, com necessidade de ajustamento na oferta, a sua 

determinação compreenderá um segundo momento, através de aditamento ao presente 

ato impositivo. Para o efeito, o Município, enquanto Autoridade de Transportes 

desenvolveu o seu planeamento para o mês de março, com base nos pressupostos de: i. 

manutenção da oferta de serviço público de transporte do período não escolar, praticada 

no mês de fevereiro; ii. restabelecimento de oferta associada ao período escolar, ou outra 

que venha a ser determinada, na eventualidade de ser alterado o regime de ensino para 

presencial, ainda que de forma parcial, a partir do dia 17 de março, através de aditamento 

retificativo ao presente ato impositivo, após disponibilização de elementos sobre as 

necessidades dos agrupamentos escolares; iii. estabilização 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 março ao operador 
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Transdev Norte, SA, em anexo, pela assunção da compensação financeira, por obrigações 

de serviço público, num valor máximo de €98.000,00, acrescido de IVA à taxa aplicável, com 

cabimento na rubrica 050103, plano 3.3.1.1.105 - Transporte público - Outras 

compensações por obrigações de serviço público. Apesar da despesa máxima estimada com 

a oferta importar o valor apresentado no quadro I do Anexo 2, €108.735,74, 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 4) 

DELIBERADO 

 

 

12. TRÂNSITO – INSTALAÇÃO DE HUB DE CARREGAMENTO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS NA 

RUA TEIXEIRA PASCOAIS - FREGUESIA DE AZURÉM – Presente a seguinte informação: “O 

Governo, através da Resolução do Conselho de Ministros n.º 41/2020, aprovou o Programa 

de Estabilização Económica e Social – “PEES”, o qual preconiza um quadro de intervenções 

que visam garantir uma progressiva estabilização nos planos económico e social para fazer 

face às inúmeras consequências resultantes das medidas excecionais adotadas para 

combater, na vertente sanitária, a pandemia causada pelo vírus SARS-CoV-2. Parte dos 

investimentos previstos no referido programa visam o reforço da rede nacional de 

carregamento de veículos elétricos, com principal enfoque na rapidez do carregamento, a 

realizar através da Mobi.E, designadamente na instalação de 10 parques de postos de 

carregamento de veículos elétricos (hub), num máximo de 1 por município, constituído por 

1 posto de carregamento ultrarrápido (150 KW), 3 postos de carregamento rápido (50 KW) 

e 5 postos de carregamento normais (22 KW). O Município de Guimarães, decorrente da 
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análise às características populacionais e ao perfil de uso da mobilidade elétrica no 

território nacional, integra o conjunto dos municípios selecionados. Considerando a 

determinação do Município na descarbonização da economia, designadamente através de 

promoção de uma mobilidade sustentável, baseada na utilização de transportes com baixo 

impacto ambiental, manifestou já o seu interesse junto do Secretario de Estado da 

Mobilidade. A operacionalização deste projeto para a instalação e exploração do hub de 

carregamento de veículos elétricos passa assinatura pela assinatura do “Protocolo de 

Parceria à Instalação e Exploração de um Hub de Carregamento de Veículos Elétricos”, entre 

a Mobi.E e o Município de Guimarães, em anexo. A Mobi.E suportará os custos com a 

instalação do parque de postos de carregamento de veículos elétricos e o lançamento de 

concurso público, tendo por fim a concessão da sua exploração, pelo prazo de 10 anos, por 

operador de pontos de carregamento (OPC), nos termos do referido Protocolo. Ao 

Município caberá a indicação da localização para a instalação do hub de carregamento de 

veículos elétricos, de acordo com o conjunto de requisitos constantes do Protocolo, e a 

atribuição de licença de utilização privativa do domínio público dos 18 lugares de 

estacionamento associados e infraestruturas de apoio. Com base nas caraterísticas que 

norteiam a instalação do hub de carregamento de veículos elétricos, a seguir elencadas: 

Localização: local que desincentive atos de vandalismo e transmita segurança aos 

utilizadores; Integração: integrado numa zona de comércio ou de serviços; Tráfego: zona 

com elevado tráfego circundante e acessível; Dimensão: capacidade para comportar 18 

(dezoito) lugares de estacionamento à superfície, com uma área mínima de 400 m2 

(considerando 20 m2/por lugar estacionamento + 40 m2 para área técnica); Ligação à rede 

elétrica: privilegiam-se espaços onde haja 670 kVA de potência disponível nas imediações; 

Terrapleno: deverá estar terraplanado; Condições do terreno: pavimentado e com 

infraestrutura de iluminação; Acessibilidades: de fácil acesso; Licenciamento: licenciado 

para o efeito. foi escolhida a sua instalação na Rua Teixeira Pascoais, freguesia de Azurém, 

de acordo com a localização inscrita na imagem em anexo. A atribuição de licença de 

utilização privativa do domínio público associado a postos de carregamento de veículos 

elétricos encontram-se prevista no REGULAMENTO MUNICIPAL DE TAXAS E OUTRAS 

RECEITAS MUNICIPAIS, assim como as taxas a pagar por lugar de estacionamento, aplicáveis 
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ao Operador de Ponto de Carregamento se encontram definidas na TABELA DE TAXAS E 

OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS. No entanto, para o caso, a utilização privativa do domínio 

público para a instalação de postos de carregamento de veículos elétricos não se enquadra 

no n.º 1, do Artigo 33-Bº, do Regulamento Municipal de Taxas e Outras Receitas Municipais, 

já que os postos a instalar não integram o âmbito da rede piloto para a Mobilidade Elétrica 

– MOBI.E, nem a concessão será realizada pelo Município. Face ao exposto, e considerando 

que se trata de uma ação que visa o aumento da rede de pontos de carregamento de 

veículos elétricos no Concelho, bem como o objetivo estratégico do Município no fomento 

da Mobilidade Elétrica, será de submeter à aprovação do executivo camarário a futura 

atribuição de licença de utilização privativa do domínio público do hub ao operador de 

pontos de carregamento a quem Mobi.E atribua a sua concessão, por concurso público, 

pelo prazo de 10 anos, através da celebração do Protocolo cuja minuta se junta em anexo 

(doc. 1).” (Anexo 5) 

DELIBERADO 

 

 

13. TRÂNSITO – ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE TAXAS ASSOCIADAS AOS LUGARES DE 

ESTACIONAMENTO ASSOCIADOS A PONTOS DE CARREGAMENTO DE VEÍCULOS 

ELÉTRICOS EM DOMÍNIO PÚBLICO, EXPLORADOS PELO OPERADOR KILOMETER LOW 

COST, SA – Presente a seguinte informação: “A Mobi.E, através de concurso público, 

promoveu a concessão dos postos de carregamento de veículos elétricos que integraram, 

no caso do Município de Guimarães, a rede piloto para a mobilidade elétrica. O 

procedimento previa um conjunto alargado de lotes para o universo de postos instalados a 

nível nacional, instalados e explorados pela Mobi.E, cabendo aos adjudicatários a obtenção 

das respetivas licenças de utilização privativa do domínio público. O Município de 

Guimarães, por deliberação de 20 de julho de 2020, e a Assembleia Municipal, em sua 

sessão de 28 de setembro de 2020, aprovaram a “Alteração ao Regulamento Municipal de 

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

lugares de estacionamento em domínio público ou privado do município”, designadamente 

para a instalação de postos de carregamento de veículos elétricos instalados no âmbito da 
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rede piloto para a Mobilidade Elétrica – MOBI.E, ou a concessionar pelo Município, por 

forma a estabelecer o regime de atribuição de licenças de utilização privativa do domínio 

público, associados aos lugares de estacionamento, equipamentos e infraestruturas, 

associadas aos pontos de carregamento. As alterações introduzidas ao Regulamento 

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

Municipais visaram, deram continuidade a diferentes medidas para o fomento da 

mobilidade elétrica, das quais a isenção do pagamento das taxas associadas às Zonas de 

Estacionamento de Duração Limitada será a mais impactante, e a atualização tecnológica 

dos equipamentos instalados no território, pela redução do valor das taxas a aplicar, em 

função da potência do posto de carregamento elétrico. A empresa Kilometer Low Cost, SA, 

no âmbito do concurso público realizado pela Mobi.E, é o concessionário dos postos de 

carregamento de veículos elétricos que integram os lotes 6 e 10, que, no caso do Município 

de Guimarães, integram os seguintes locais, respetivamente: GMR-00003 Largo A. L. de 

Carvalho (3,7 kW) – 2 tomadas; GMR-00012 Alameda Dr. Mariano Felgueiras (3,7 kW) – 2 

tomadas. Considerando o cumprimento dos diferentes requisitos legais, o Município atribui 

ao operador de pontos de carregamento as respetivas licenças de utilização privativa do 

domínio público, associadas aos quatro lugares de estacionamento, dois por posto, num 

total de 1.560,96, acrescido de IVA, à taxa legal aplicável. A referida empresa requer agora, 

conforme exposição anexa, a isenção do pagamento das taxas inerentes, alegando a 

reduzida receita arrecadada e as obrigações inerentes à atividade de exploração dos postos 

de carregamento de veículos elétricos, elencados na legislação aplicável e em regulamento 

municipal, propondo-se promover a atualização tecnológica dos equipamentos instalados, 

designadamente da potência instalada. Para o efeito, preconiza a emissão das licenças de 

utilização privativa do domínio público, pelo período da concessão atribuída pela MOBI.E – 

10 anos, com isenção do pagamento no período inicial de 2 anos, período durante o qual 

se compromete a substituir os equipamentos instalados, tendo como objetivo que a 

potência por tomada seja de 22 kVA. Face ao exposto, e considerando o objetivo estratégico 

do Município no fomento da Mobilidade Elétrica para a descarbonização da economia, 

designadamente através de promoção de uma mobilidade sustentável, baseada na 

utilização de transportes com baixo impacto ambiental, coloca-se à consideração superior 



 

 

27 

Mod. 229-A/SQ 0 

 

GUIMA
S

AER

CÂMARA MUNICIPAL DE GUIMARÃES

a submissão de proposta a aprovar pelo executivo camarário que confira à Kilometer Low 

Cost, SA, a isenção do pagamento das taxas aplicáveis aos lugar de estacionamento ao 

Operador de Ponto de Carregamento, previstas no Artigo 29-Bº da Tabela de Taxas e Outras 

Receitas Municipais, num total de €3.121,92, para os dois anos de isenção, conforme 

quadro seguinte: ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

LOCAL ID do POSTO Potência por 

tomada (kVA) 

# lugares 

associados 

Valor taxa 

aplicável (ano) 

Largo A. L. de Carvalho GMR-00003 3,7 2 780,48 

Alameda Dr. Mariano 

Felgueiras 

GMR-00012 3,7 2 780,48 

Mais se informa que, em caso de incumprimento da obrigação de substituição dos 

equipamentos atualmente instalados por outros com capacidade de 22 kVA de potência 

por tomada, o operador dos postos de carregamento ficará obrigado a promover a 

liquidação das taxas respetivas.” (Anexo 6) 

DELIBERADO 

 

 

14. AMBIENTE – ATRIBUIÇÃO DE BOLSA DE EMPREENDEDORISMO, NO ÂMBITO DA 

INCUBADORA DE BASE RURAL DE GUIMARÃES – Presente a seguinte proposta: 

“Considerando: a) Que a Câmara Municipal de Guimarães, por deliberação de 8 de 

Fevereiro de 2018 e a Assembleia Municipal, na sua sessão de 23 de fevereiro de 2018, 

aprovaram o Regulamento do Sistema de Incentivos previstos no Regulamento da 

Incubadora de Base rural; b) Que, nos termos do art.º 6º daquele regulamento, o sistema 

de incentivos é atribuído sob a concessão de ajudas técnicas e/ou pecuniárias para apoio e 

acompanhamento do processo de elaboração de implementação do plano e negócios; c) 

Que constitui ajuda pecuniária a atribuição de bolsa de empreendedorismo de montante 

fixo, paga diretamente ao promotor, com periodicidade mensal durante um máximo de 9 

meses, e que se destina a garantir condições mínimas de sustentabilidade ao promotor, ao 

longo de cada processo de incubação; d) Que o valor do apoio pecuniário é definido 

anualmente; e) Que foi já elaborada ata final dos candidatos admitidos - 2ª Fase do 
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Programa de Incubação da Incubadora de Base Rural, Elaboração do Plano de Negócios, 

Sistema de Incentivos; Propõe-se, o pagamento da bolsa de empreendedorismo, pela 

rúbrica 2.4.6.32 - INCUBADORA DE BASE RURAL, ao candidato elencada no quadro abaixo 

indicado, a ser paga mensalmente, num total de 3 meses, a decorrer de 4 de janeiro a 5 de 

abril de 2021. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Quadro I 

 NOME   

RESIDENCIA 
N. FISCAL 

VALOR 
MENSAL  

VALOR TOTAL  

1 Joel Alexandre Ruas 
Sarrato 
 

Rua 1ºde Maio, nº690, 
freguesia Infantas, 4810-
588 Guimarães 

216 019 893 
750,00€ 2.250,00€ 

 TOTAL    2.250,00€ 

DELIBERADO 

 

 

15. AMBIENTE – ADESÃO À “NETWORK OF HISTORIC CITIES AGAINST PLASTIC WASTE” – 

Presente a seguinte proposta: “A "Rede de Cidades Históricas contra os Resíduos de 

Plástico" (HISCAP) foi criada pela BIO-PLASTICS EUROPE, e tem como foco principal a 

relação entre as cidades reconhecidas pelo seu património cultural, cujos edifícios e 

infraestruturas urbanas detêm um valor histórico e arquitetónico, tornando-as 

especialmente vulneráveis aos inúmeros problemas causados pela poluição do plástico. A 

Rede promove a partilha de conhecimento das Melhores Práticas entre as cidades e aborda 

a problemática que os plásticos representam, com o objetivo específico de encontrar o uso 

de alternativas de plástico de base biológica, alcançar uma economia circular e melhorar a 

cadeia de valor dos plásticos existentes. A Rede das Cidades Históricas contra Resíduos de 

Plástico transfere a 'Estratégia Europeia para Plásticos numa Economia Circular', produzida 

pela Comissão Europeia, que é um esforço concreto para tornar o sistema europeu de 

plásticos mais eficiente em termos de recursos e conduzir a mudança de um sistema linear 

para um sistema circular. A Rede pretende ainda a agregação de esforços de modo a reduzir 

a poluição e o desperdício dos resíduos de plástico, com vista à informação e sensibilização 
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dos cidadãos na promoção da sua participação ativa. Neste contexto, e considerando que 

o Centro Histórico de Guimarães é Património Cultural da Humanidade, reconhecido pela 

Unesco desde 2001, e o trabalho já desenvolvido com vista à redução do uso de plástico, é 

fundamental que Guimarães adira a esta Rede. Assim, submete-se à consideração superior 

a adesão do Município de Guimarães à “Network of Historic Cities Against Plastic Waste", 

através da assinatura do documento em anexo. A adesão a esta Rede não configura uma 

participação, nem para a constituição, nem para a estrutura associativa de qualquer 

entidade, proporcionando tão-somente ao Município um intercâmbio de valores nas 

diversas áreas de ação, com um aproveitamento de recursos no âmbito internacional, bem 

como assunção de compromissos nas suas políticas. A deliberação a tomar pela Câmara 

Municipal tem enquadramento na alínea aaa) do nº 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 

11 de setembro, na sua redação atual, nos termos da qual compete a este Órgão Executivo 

deliberar sobre a participação do Município em projetos e ações de cooperação 

descentralizada.” (Anexo 7) 

DELIBERADO 

 

 

16. ATIVIDADES ECONÓMICAS – APROVAÇÃO DE CANDIDATURA PARA CONCESSÃO DE 

BENEFÍCIOS TRIBUTÁRIOS MUNICIPAIS - APROVAÇÃO DA MINUTA DO CONTRATO A 

CELEBRAR - HYDUSTENT, S.A. – Presente a seguinte informação: “Nos termos do n.º 1 do 

art.º 9.º do Regulamento de Projetos Económicos de Interesse Municipal — RPEIM, o 

Município de Guimarães procede à avaliação da candidatura apresentada a PEIM, 

considerando a análise aos elementos instrutórios submetidos, os estudos económico-

financeiros e de viabilidade económica apresentados, assim como o estudo prévio relativo 

a operações urbanísticas sempre que ao projeto de investimento tal pretensão lhe esteja 

subjacente. A candidatura a PEIM consubstancia a análise do projeto de investimento, com 

vista à concessão de benefícios fiscais e/ou de taxas municipais e o executivo camarário 

desde o resultado da avaliação da candidatura, à concessão dos benefícios solicitados com 

base no art.º 3.º do regulamento, após parecer dos competentes serviços municipais, 

devendo o parecer expressara percentagem dos benefícios a conceder. A 
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HYDRUSTENT,S.A., apresentou uma candidatura, que foi analisada pelos serviços 

municipais da Divisão de Desenvolvimento Económico, tendo concluído que a mesma se 

enquadra nos pressupostos do RPEIM e determinado a percentagem de 69% como 

benefício fiscal aplicável ao projeto de investimento em apreço, de acordo com o somatório 

das classificações obtidas nos termos do art.º 12.º daquele Regulamento. Desta análise 

resulta ainda que, ao abrigo do art.º 14.º do Regulamento, o projeto PEIM aprovado 

beneficia ainda de uma redução de 50% das taxas devidas pelo licenciamento de operações 

urbanísticas enunciadas no art.º 32.º. O RPEIM prevê, no n.º 6 do art.º 9.º e no art.º 10.º, 

que os benefícios fiscais e a redução das taxas municipais são concedidos pelo órgão 

executivo municipal no estrito cumprimento dos critérios definidos naquele Regulamento 

e mediante a outorga de contrato de concessão de benefícios tributários municipais. 

Propõe-se assim, a provação da candidatura a PEIM a presentada pela empresa 

HYDRUSTENT, S.A., nos termos da informação dos serviços municipais da Divisão de 

Desenvolvimento Económico, conforme documentos em anexo (doc. 1), bem como a 

aprovação da minuta do contrato de concessão de benefícios tributários municipais, que 

igualmente se junta em anexo como doc. 2.” (Anexo 8) 

DELIBERADO 

 

 

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

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

do processo de monitorização das dívidas relativas à prestação de serviços de fornecimento 

de refeições, e em articulação com os Agrupamentos de Escolas verificou-se a existência de 

situações de incumprimento no pagamento daqueles serviços, em resultado da grande 

vulnerabilidade económica e social. Neste sentido, e dado que não estão reunidas as 

necessárias condições para a regularização dos valores em dívida por parte dos respetivos 

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

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

Proteção de Dados, a anulação das dívidas no valor de €501,67, respeitantes a cinco alunos. 

DELIBERADO 
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18. EDUCAÇÃO – DESIGNAÇÃO DE DOIS REPRESENTANTES DO MUNICÍPIO NO CONSELHO 

GERAL DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SANTOS SIMÕES – Presente a seguinte 

proposta: “O Conselho Geral do Agrupamento de Escolas de Santos Simões encontra-se em 

fase de reconstituição para o exercício de um novo mandato de 4 anos, tendo já sido 

desencadeados os procedimentos inerentes à eleição dos representantes do pessoal 

docente, não docente, e alunos, bem como a designação dos representantes dos pais e 

encarregados de educação. Neste sentido, e de modo a dar cumprimento ao estipulado na 

legislação em vigor, o Agrupamento de Escolas Santos Simões vem solicitar a designação 

de dois representantes do Município para integrarem o Conselho Geral daquele 

estabelecimento de ensino. Assim, nos termos no n.º 4, do artigo 14.º, do Decreto-Lei n.º 

75/2008, de 22 de abril, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 137/2012, de 2 de 

julho, proponho, que sejam designados em representação do Município: Dra. Adelina Paula 

Pinto, Vereadora da Educação; Dra. Clara Soares - Técnica Superior da Divisão de Educação. 

Proponho ainda que a votação dos dois representantes do Município para aquele Conselho 

Geral seja feita em conjunto.” 

DELIBERADO 

 

 

19. SAÚDE – TESTES DE ANTIGÉNIO – RATIFICAÇÃO – Presente a seguinte informação: 

“Considerando: - O número crescente de infetados no concelho de Guimarães; - A 

dificuldade crescente da Autoridade de Saúde Pública em dar resposta em tempo útil ao 

atual surto epidemiológico; - As solicitações expressas pela Autoridade de Saúde Pública no 

sentido do recurso urgente aos testes rápidos, designadamente na comunidade escolar ou 

sempre que se declare um surto; - As orientações gerais da DGS para aumentar o número 

de testes realizados; - As competências municipais em matéria de salvaguarda da saúde dos 

seus trabalhadores, mormente das centenas que trabalham em contextos escolares; - As 

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

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

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

proceder à contratação de serviços de testagem rápida (Testes de deteção de antigénio do 
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SARS-CoV-2), a realizar em articulação entre a Câmara Municipal, a Autoridade de Saúde 

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

aquisição de serviços adjudicado em 2020 para realização de até 10.000 testes de antigénio, 

os cidadãos ou grupos de cidadãos a testar serão indicados pelo Município de Guimarães, 

mediante deliberação municipal ou aconselhamento expresso da Autoridade de Saúde. Não 

se afigurando viável que a Câmara Municipal delibere aprovar os testes previamente à sua 

realização, submete-se, para ratificação, a lista dos testes realizados durante o mês de 

fevereiro de 2021: ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

FEVEREIRO DE 2021 Testes (nº) Data 
Freguesia de Ponte 1 03/fev 
Casa do Povo de Creixomil 2 05/fev 
CMG (bolsa de voluntariado COVID-19) 27 24/fev 
CMG (agentes da Polícia Municipal/equipas multidisciplinares) 25 25/fev 
Sub-total fevereiro 2021 55   
  
Realizados até fevereiro de 2021 1 290   

TOTAL 1 345   
DELIBERADO 

 

 

20. SAÚDE – SERVIÇOS DIGITAIS E DE TELESSAÚDE AO CIDADÃO (SNS24 BALCÃO) NO 

ÂMBITO DA CIRCUNSCRIÇÃO TERRITORIAL DAS FREGUESIAS DE CANDOSO S. MARTINHO, 

INFANTAS, POLVOREIRA, SANDE S. LOURENÇO/BALAZAR E TABUADELO/S. FAUSTINO - 

CELEBRAÇÃO DE PROTOCOLOS – Presente a seguinte proposta: “Considerando que: 1. A 

SERVIÇOS PARTILHADOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, EPE, nos termos dos seus Estatutos, 

aprovados em anexo ao Decreto-Lei n.º 19/2010, de 22 de março, na redação atual, tem 

como atribuições a prestação de serviços partilhados específicos da área da saúde em 

matéria de sistemas e tecnologias de informação e comunicação aos estabelecimentos e 

serviços do Serviço Nacional de Saúde (SNS), independentemente da sua natureza jurídica, 

bem como aos órgãos e serviços do Ministério da Saúde (MS) e a quaisquer outras 

entidades, quando executem atividades específicas da área da saúde. 2. A ADMINISTRAÇÃO 

REGIONAL DE SAÚDE DO NORTE, IP, nos termos da sua orgânica, aprovada pelo Decreto-
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Lei n.º 22/2012, de 30 de janeiro, tem por missão garantir à população da área geográfica 

de intervenção o acesso a cuidados de saúde de qualidade adequando os recursos 

disponíveis às necessidades em saúde. 3. Os agrupamentos de centros de saúde, nos 

termos do disposto no Decreto-Lei n.º 28/2008, de 22 de fevereiro, têm por missão garantir 

a prestação de cuidados de saúde primários à população de determinada área geográfica, 

participando, com vista a esse desiderato, na formação de diversos grupos profissionais. 4. 

Os municípios e as freguesias, no desempenho da sua missão, promovem a prestação de 

serviços de apoio social com vista à promoção do desenvolvimento social, através da 

dinamização e cooperação institucional, considerando o disposto na alínea e) do art.º 7.º, 

nas alíneas m), n), v) do n.º 1, do art.º 16.º na alínea g), do n.º 2, do art.º 23.º e nas alíneas 

r), u) e bbb), do n.º 1, do art.º 33.º, todos da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua 

redação atual. 5. Os benefícios que poderão resultar do estabelecimento de uma parceria 

interinstitucional que, no respeito pelas atribuições da cada uma das entidades, permita 

assegurar e otimizar a prestação de cuidados de saúde de proximidade à população da 

respetiva área geográfica, numa ótica de eficiência e qualidade desses cuidados. Proponho 

que a Câmara Municipal delibere aprovar a celebração de Protocolos com a SERVIÇOS 

PARTILHADOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, EPE (SPMS, EPE), a ADMINISTRAÇÃO REGIONAL 

DE SAÚDE DO NORTE, IP (ARS Norte, IP) o AGRUPAMENTO DE CENTROS DE SAÚDE DO ALTO 

AVE (ACES AA) e as FREGUESIAS DE CANDOSO S. MARTINHO, INFANTAS, POLBOREIRA, 

SANDE S. LOURENÇO/BALAZAR E TABUADELO/S. FAUSTINO (FREGUESIAS), tendo em vista 

regular os termos de disponibilização de um espaço naquelas Freguesias para acesso e 

prestação de serviços digitais e de telessaúde ao cidadão (SNS24 Balcão), no âmbito da 

circunscrição territorial daquelas Freguesias, nas seguintes modalidades: Acesso facilitado 

— fornecimento ao cidadão de condições e apoio para acesso aos serviços digitais e de 

telessaúde, quando o mesmo não disponha de conhecimentos elou recursos necessários 

para o efeito; e Acesso mediado — acesso aos serviços digitais e de telessaúde 

intermediado por profissional do SNS24 Balcão, quando o cidadão não disponha de 

condições necessárias para efetuar a sua credenciação. Através deste Protocolo, o 

Município de Guimarães compromete-se a: a) Garantir o cumprimento dos procedimentos 

e regras para o funcionamento do espaço SNS24 Balcão, definidos em articulação com a 
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SPMS, EPE, a ARSN, IP, o ACES e as FREGUESIAS; b) Promover a troca de informação entre 

as partes outorgantes nas áreas consideradas necessárias para a execução dos Protocolos, 

dentro dos limites legais em matéria de confidencialidade e proteção de dados; c) Assumir 

a responsabilidade por todos os atos praticados pelos seus profissionais ao abrigo da 

execução dos Protocolos, bem como pelos prejuízos que lhes sejam imputáveis; d) 

Assegurar o cumprimento de todos os pressupostos legais elou regulamentares para a 

disponibilização dos serviços digitais e de telessaúde ao cidadão; e) Garantir, em articulação 

com as Freguesias, que os espaços destinados ao SNS24 Balcão cumprem todos os 

requisitos materiais e legais necessários ao seu funcionamento, realizando vistorias para o 

efeito. Importa referir que as responsabilidades assumidas pelo Município em sede destes 

Protocolos estarão sujeitas a monitorização e avaliação permanentes, com vista a um 

possível alargamento a mais Freguesias do Concelho, com o objetivo de contribuir para 

otimizar a prestação de cuidados de saúde de proximidade à população e a promover, em 

regime de continuidade, o recurso à telemedicina, nos casos em que tal se afigurar 

medicamente adequado. Finalmente, aproveitando a oportunidade de ter sido marcada, 

para o próximo dia 26 de fevereiro, uma sessão por videoconferência, com a presença de 

um representante da Autoridade de Saúde Nacional, e dos restantes outorgantes, 

proponho, ao abrigo do n.º 3, do art.º 35.º da referida Lei n.º 75/2013, a aprovação, 

mediante ratificação na próxima reunião de Câmara, dos aludidos Protocolos, assim 

permitindo a sua assinatura nessa data.” (Anexo 9) 

DELIBERADO 

 

 

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

MANEIO – FEVEREIRO DE 2021 - Presente a seguinte informação: “Por deliberação de 21 

de dezembro de 2020 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 
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os apoios entretanto concedidos por conta deste Fundo de Maneio, conforme constam do 

mapa que se anexa.” (Anexo 10) 

DELIBERADO 

 

 

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

AO ARRENDAMENTO – APROVAÇÃO DE 8 CANDIDATURAS - Presente um ofício da CASFIG, 

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

aprovação de 3 candidaturas ao Subsídio Municipal ao Arrendamento, aprovada pelo 

respetivo Conselho de Gestão em sua reunião ordinária de 26 de fevereiro de 2021. (Anexo 

11) 

DELIBERADO 

 

 

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

OCUPAÇÃO DE UMA HABITAÇÃO NA MODALIDADE DE ALOJAMENTO CONVENCIONAL E 

OCUPAÇÃO DE TRÊS VAGAS EM RESIDÊNCIA PARTILHADA - Presente um ofício da CASFIG, 

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

de ocupação de uma habitação na modalidade de alojamento convencional e ocupação de 

três vagas em residência partilhada, aprovada pelo respetivo Conselho de Gestão em sua 

reunião ordinária de 26 de fevereiro de 2021. (Anexo 12) 

DELIBERADO 

 

 

24. CULTURA – OFERTAS REALIZADAS PELA BIBLIOTECA MUNICIPAL RAUL BRANDÃO, 

DURANTE O ANO DE 2020 – Presente a seguinte informação: “Para devidos efeitos, 

remete-se à Reunião de Câmara levantamento de publicações oferecidas pela Biblioteca 

Municipal, a várias entidades, durante o ano 2020, constantes da listagem em anexo. 

Informa-se que às ofertas que não possuem o valor real, foram atribuídos os seguintes 

valores: Livro €20,00; Audio-Livro €15,00; DVD €15,00; CD €15,00. Ande de 2020 - 4032 
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documentos - Valor estimado (tendo por referência o valor de mercado) €27.999,80.” 

(Anexo 13) 

DELIBERADO 

 

 

25. CULTURA – SOL NO MIRAL ASSOCIAÇÃO CULTURAL - FESTA DE CARNAVAL 2021 - 

ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO – Presente a seguinte proposta: “Com o intuito de preservar a 

tradição e suscitar a participação da comunidade, a Sol no Miral Associação Cultural 

promoveu uma edição digital com a qual assinalou o Carnaval 2021 nos dias 13, 14, 15 e 16 

de fevereiro último, iniciativa que contou com o apoio da Freguesia de S. Jorge de Selho e 

a colaboração das principais entidades culturais da Vila de Pevidém. Considerando o 

interesse em manter a celebração desta festividade tradicional, ainda que em moldes 

adaptados à pandemia, pela participação que suscita e pela mobilização de cidadãos e 

associações a que deu origem, proponho a atribuição, à Sol no Miral Associação Cultural, 

de um subsídio de €1.500,00, destinado a comparticipar nos custos de organização da 

edição digital do Carnaval 2021.” 

DELIBERADO 

 

 

26. DESPORTO – >CONTRATO PROGRAMA COM A ASSOCIAÇÃO DE ATLETISMO DE BRAGA 

– Presente a seguinte proposta: “Nestes últimos anos, o Atletismo tem tido um aumento 

de praticantes, com alguns clubes a reativarem as suas seções da modalidade, bem como, 

o surgimento de novas provas de estrada em muitas das nossas Freguesias. Guimarães tem 

com um grande passado desportivo nesta modalidade desportiva, em que a formação dos 

mais jovens foi sempre um dos seus principais vetores ao longo de mais de cinquenta anos, 

por vários clubes Vimaranenses. Neste sentido, o Município de Guimarães pretende 

renovar o contrato programa de desenvolvimento desportivo com a Associação de 

Atletismo de Braga (AAB) para reforçar as áreas da formação, fomento e sensibilização para 

a modalidade no concelho de Guimarães e colaborar com as associações Vimaranenses que 

solicitem os serviços da MB. Além deste aspeto, a AAB pretende novamente realizar vários 
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eventos desportivos na Pista de Atletismo Gémeos Castro, bem como, no Parque de Lazer 

da Cidade Desportiva e no Complexo Desportivo de Souto Sta. Maria, onde possam 

participar atletas desde os escalões de benjamins até aos veteranos, em número nunca 

inferior a 10 eventos por época desportiva. Assim, ao abrigo do n.º 6 do art.º 2.º e do art.º 

6.º do Regulamento de atribuição de apoios às associações desportivas de Guimarães, 

proponho a atribuição de um subsídio à MB, no valor de €10.000,00, correspondendo a 

€5.000,00 por cada época desportiva (2020/2021 e 2021/2022) celebrando-se, para o 

efeito, um contrato programa cujo prazo de duração é de dois anos, com início a partir da 

data da sua assinatura.” 

DELIBERADO 

 

 

27. APROVAÇÃO DA ATA EM MINUTA 

DELIBERADO 

 

 

 

A REUNIÃO TERMINOU ÀS ________ HORAS 

ASSINATURAS: 

 

 

PRESIDENTE: 

______________________________ 

 

 

 

SECRETÁRIA: 

_______________________________ 

 

 


