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REUNIÃO ORDINÁRIA DE 22 DE MARÇO DE 2021 

 

 

INICIADA A REUNIÃO ÀS ________ HORAS 

 

PRESENÇAS: 

 

 

 

 

 

 

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

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

1. Do despacho do Presidente da Câmara, datado de 8 de março de 2021, que aprovou a 

decisão do júri do procedimento relativa à aprovação da resposta aos pedidos de 

esclarecimentos bem como da lista de erros e omissões aceites no âmbito do procedimento 

de Reabilitação dos Fornos da Cruz de Pedra – Creixomil. ------------------------------------------ 

2. Do despacho do Presidente da Câmara, datado de 16 de março de 2021, que concordou 

com a informação dos serviços do Departamento de Obras Municipais relativa à não 

adjudicação da empreitada designada por Reabilitação dos Fornos da Cruz de Pedra – 

Creixomil, ao abrigo da alínea a) do n.º 1 do art.º 79.º do Código dos Contratos Públicos. 

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

3. Do despacho do Presidente da Câmara, datado de 9 de março de 2021, que aprovou a 

decisão do júri do procedimento relativa à aprovação da resposta aos pedidos de 

esclarecimentos bem como da lista de erros e omissões aceites no âmbito do procedimento 

da Ecovia de Guimarães – 2.ª Fase. ------------------------------------------------------------------------ 

4. Do despacho do Vereador Ricardo Costa, datado de 24 de fevereiro de 2021, que 

concordou com a aquisição, a Alexandre Manuel Costa Lima, de uma parcela de terreno 

com a área de 23 m2, que pertence ao lote 19 do Alvará de Loteamento n.º 6/98, sita na 
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Av.ª Rio de Janeiro, freguesia de Mesão Frio, destinada a integrar o domínio público 

municipal (passeios), pelo valor de €4.000,00. ----------------------------------------------------------- 

5. Do relatório relativo aos apoios concedidos em 2020 ao abrigo do Regulamento 

Municipal para Atribuição de Apoios a Pessoas em Situação de Vulnerabilidade (Anexo 2).  

6. Do relatório dos apoios concedidos em 2020 ao abrigo do Regulamento de Apoio às 

Instituições de Solidariedade Social (Anexo 3). ---------------------------------------------------------- 

7. Do Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas 2021, que se anexa. 

(Anexo 4) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

8. Do Relatório de Acompanhamento do Plano de Riscos e Infrações Conexas, que se anexa. 

(Anexo 5) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

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

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

REALIZADA EM 8 DE MARÇO DE 2021. 

DELIBERADO 

 

 

10. CÂMARA – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO ESTATUTO DO DIREITO 

DE OPOSIÇÃO - ANO DE 2020 – Presente a seguinte proposta: “1. Introdução - O Estatuto 

do Direito de Oposição, aprovado pela Lei n.º 24/98, de 26 de maio, pretende assegurar o 

funcionamento democrático dos órgãos eleitos, garantindo às minorias o direito de 

constituir e exercer uma oposição democrática ao Governo e aos órgãos executivos das 

regiões autónomas e das autarquias locais, com a licitude que lhes é provida pela 

constituição e pela lei. Por oposição entende-se o acompanhamento, a fiscalização e a 

crítica das orientações políticas do Governo ou dos órgãos executivos das regiões 
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autónomas e das autarquias locais de natureza representativa, em moldes mais eficazes, 

dotando a oposição de direitos de participação em áreas fundamentais. De acordo com o 

n.º 1 do artigo 10.º da referida Lei n.º 24/98, os órgãos executivos das autarquias locais 

devem elaborar, até ao final do mês de março do ano subsequente àquele a que se refiram, 

relatórios de avaliação do grau de observância do respeito pelos direitos e garantias, 

expondo as atividades que deram origem e que contribuíram para o pleno cumprimento 

dos direitos, poderes e prerrogativas dos titulares autárquicos do direito de oposição. Estes 

relatórios deverão ser remetidos aos titulares do direito de oposição para que sobre eles 

se pronunciem. De conformidade com a alínea yy), do n.º 1, do artigo 33.º, do Anexo 1 da 

Lei n.º 75/2013, de 18 de setembro, é competência da Câmara Municipal dar cumprimento 

ao Estatuto do Direito de Oposição. No Município de Guimarães esta competência foi 

delegada no Presidente da Câmara, por deliberação do órgão Executivo de 19 de outubro 

de 2017, de acordo com o previsto no artigo 34.º do mesmo diploma legal. 2 - Titulares do 

direito de oposição - No caso das autarquias locais e nos termos do artigo 3.º do Estatuto 

do Direito de Oposição, são titulares do direito de oposição os partidos políticos 

representados nos órgãos deliberativos das autarquias locais e que não estejam 

representados no correspondente órgão executivo e ainda aqueles que, estando 

representados nos órgãos executivos, nenhum dos seus representantes assuma pelouros, 

poderes delegados ou outras formas de responsabilidade direta e imediata pelo exercício 

de funções executivas, bem como os grupos de cidadãos eleitores que, como tal, estejam 

representados em qualquer órgão autárquico. 3 - Cumprimento do direito de oposição no 

Município de Guimarães - No Município de Guimarães o Partido Socialista é o único partido 

político que detém pelouros e poderes delegados. Assim, nos termos do n.º 2 do artigo 3.º 

da aludida Lei n.º 24/98, são titulares do direito de oposição no Mandato 2017/2021, que 

iniciou em 19 de outubro de 2017: - A Coligação Juntos por Guimarães, composta pelos 

partidos políticos PPD/PSD, CDS-PP, MPT, PPM e PPV/CDC, está representada na Câmara 

Municipal por cinco vereadores (quatro vereadores do PPD/PSD e um do CDS-PP). Na 

Assembleia Municipal, a Coligação Juntos por Guimarães, tem a seguinte representação: a) 

No período compreendido entre 1 de janeiro de 2020e 29 de junho de 2020: Dezanove 

eleitos (treze do PPD/PSD, quatro do CDS-PP, um do MPT e um Independente) e doze 
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Presidentes de Junta, tendo constituído, neste órgão deliberativo, três grupos 

parlamentares municipais (PSD, CDS-PP e MPT); b) No período compreendido entre 30 de 

junho de 2020 e 31 de dezembro de 2020: Dezanove eleitos (treze do PPD/PSD, quatro do 

CDS-PP e dois independentes) e doze Presidentes de Junta, tendo mantido, neste órgão 

deliberativo, dois dos três grupos parlamentares municipais: PSD e CDS-PP, uma vez que o 

membro que representava o MPT passou a exercer o Mandato como independente. A 

Coligação Democrática Unitária, composta pelos partidos políticos PCP e PEV, está 

representada na Assembleia Municipal por três eleitos, tendo constituído, neste órgão 

deliberativo, um grupo parlamentar municipal; O Bloco de Esquerda está representado na 

Assembleia Municipal por um eleito. De acordo com o Estatuto do Direito de Oposição e 

para cumprimento do disposto na alínea yy) do n.º 1 do artigo 33.º e na alínea u) do art.º 

35.º, ambos do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, de seguida relatam-se, 

genericamente, as atividades que deram origem e contribuíram para o pleno cumprimento 

dos direitos, poderes e prerrogativas dos titulares autárquicos do direito de oposição: 3.1 

Direito à informação - No decorrer do ano de 2020, os titulares do direito de oposição do 

Município de Guimarães foram regularmente informados pelo órgão Executivo e pelo 

Presidente da Câmara, tanto de forma expressa como verbal, da atividade municipal, da 

tramitação dos principais assuntos de interesse público e da informação financeira do 

Município. Assim, aos titulares do direito de oposição foram comunicadas informações no 

âmbito das alíneas s), t), u), x), e y) do n.º 1 do artigo 35.º e do n.º 4 do mesmo artigo da 

referida Lei n.º 75/2013, a saber: Informação sobre o andamento dos assuntos de interesse 

público relacionados com a atividade da Câmara, a qual foi enviada a todos os membros da 

Assembleia Municipal antes de cada sessão ordinária daquele órgão; Resposta a todos os 

pedidos de informação apresentados pelos vereadores; Resposta a todos os pedidos de 

informação comunicados pela mesa da Assembleia Municipal; Resposta, em geral, às 

questões colocadas, formal ou informalmente, sobre o andamento dos principais assuntos 

do Município; Promoção da publicação das decisões e deliberações dos órgãos autárquicos 

e dos respetivos titulares destinadas a ter eficácia externa; Remessa à Assembleia 

Municipal das minutas das atas das reuniões do Executivo Municipal após a sua realização 

e das atas das reuniões deste mesmo órgão, após aprovação; A Câmara Municipal de 
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Guimarães mantém atualizados os mecanismos de informação permanente sobre a gestão 

municipal, onde se inclui a página da internet, facilitando o acompanhamento e a 

fiscalização da atividade dos órgãos municipais. 3.2 Direito de consulta prévia - De acordo 

com o disposto no n.º 3 do artigo 5.º do Estatuto do Direito de Oposição, foram facultados 

aos vereadores e aos representantes dos partidos políticos e grupos de cidadãos na 

Assembleia Municipal, propostas dos Planos e Orçamentos Municipais, resultando a sua 

aprovação dentro dos prazos legais. Foram facultadas, com a antecedência prevista na lei, 

por Plataforma Eletrónica (Portal do Executivo e da Assembleia), as ordens de trabalho das 

reuniões do órgão Executivo e das sessões do órgão Deliberativo e disponibilizados, para 

consulta, todos os documentos necessários à tomada de decisão. Foi fornecida cópia desses 

documentos, sempre que solicitada, com meios humanos e materiais da Autarquia. 3.3 

Direito de participação - No ano de 2020 0 Executivo Municipal procedeu, atempadamente, 

ao envio de informações pertinentes aos vereadores da oposição. Foram igualmente 

dirigidos os convites aos membros eleitos da Câmara e da Assembleia Municipal, a fim de 

assegurar que estes pudessem estar presentes e/ou participar em atos e eventos oficiais 

relevantes para o engrandecimento e desenvolvimento do Concelho de Guimarães, 

organizados ou apoiados pela Câmara Municipal. Foi, ainda, garantida a distribuição de 

toda a correspondência remetida à Autarquia e destinada aos vereadores ou aos membros 

da Assembleia Municipal. Aos titulares do direito de oposição foi assegurado o direito de 

se pronunciarem e intervirem, pelos meios constitucionais e legais, tendo as propostas, 

pedidos de informação, requerimentos, declarações políticas e esclarecimentos sido 

tramitados nos termos legais. Foram tornadas públicas integralmente, por transcrição nas 

respetivas atas ou inclusão como anexo, todas as declarações de voto apresentadas. Direito 

de Depor - Durante o ano de 2020 os titulares do direito de oposição não intervieram em 

qualquer comissão para efeitos da aplicação do direito consagrado no artigo 8.º do Estatuto 

do Direito de Oposição, dado que não foi constituída qualquer comissão para a realização 

de livros brancos, relatórios, inquéritos, inspeções ou sindicâncias. 4. Direito de pronúncia 

sobre o relatório de avaliação - De acordo com o disposto no n.º 3 do artigo 10.º do 

Estatuto do Direito de Oposição, os titulares do direito de oposição dispõem do direito de 

se pronunciarem sobre o relatório de avaliação do grau de observância do respeito pelos 
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direitos e garantias constantes no referido estatuto e, a pedido de qualquer desses 

titulares, pode o respetivo relatório ser objeto de discussão pública na Assembleia 

Municipal. 5. Conclusão - Em face do exposto, foram asseguradas, pela Câmara Municipal 

de Guimarães, as condições adequadas ao cumprimento do estatuto do direito de oposição 

durante o ano de 2020, considerando como relevante o papel desempenhado pelo 

Executivo Municipal como garante dos direitos dos eleitos locais da oposição. Nestes 

termos, e em cumprimento do art.º 3.º e do n.º 2 do artigo 10.º do Estatuto do Direito da 

Oposição, deve este relatório ser submetido ao órgão Executivo e, posteriormente, enviado 

ao Presidente da Assembleia Municipal de Guimarães e aos representantes dos partidos 

políticos titulares do direito de oposição na Assembleia Municipal. Deve, ainda, este 

relatório ser publicado na página oficial da internet do Município.” 

DELIBERADO 

 

 

11. OBRAS PÚBLICAS – VIA DE LIGAÇÃO DO REBOTO A MOURIL – SILVARES – CONTA FINAL 

– Presente a seguinte informação: “1. Por deliberação da Câmara Municipal de Guimarães, 

datada de 23-12-2019, foi a empreitada em título adjudicada à empresa Cândido José 

Rodrigues, S.A. pelo valor de €1.022.933,69 + IVA. 2. O valor final dos trabalhos, 

correspondente à soma de todos os autos de medição efetuados, é de €1.010.056,32 + IVA. 

3. Existem trabalhos a menos no valor de €12.877,37 + IVA, por não se executarem as 

quantidades de trabalho previstas no mapa de quantidades, correspondendo a 1,26% do 

valor da adjudicação. 4. Todos os preços dos vários trabalhos que compõem a presente 

empreitada estão contratualizados. 5. Se for caso disso, poderão estes montantes ser 

objeto de revisão, nos termos do art.º IP do DL n%/2004, de 6 de janeiro, logo que se 

encontrem publicados no Diário da República os respetivos índices definitivos de revisão 

de preços. Neste momento não se pode efetuar a Revisão de Preços definitiva, pois ainda 

não foram publicados os índices definitivos. O valor da revisão de Preços com índice 

provisório é de €17.334,59 + IVA. 6. Assim, fica à consideração superior a aprovação desta 

conta final no valor de €1.027.390,91 + IVA e do Auto final no valor de €44.959,39 + IVA e 

do auto de Revisão de Preços provisória no valor de €17.334,59 + IVA. 7. Para cumprimento 
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do disposto no artigo 3992 do CCP foi elaborada a Conta Final dentro do prazo nele 

estabelecido. 8. De acordo com o n.º 1 do artigo 401.º do mesmo diploma, será enviada a 

Conta Final ao adjudicatário, tendo este um prazo de 15 dias para a assinar ou deduzir sua 

reclamação fundamentada.” 

DELIBERADO 

 

 

12. OBRAS PÚBLICAS - REQUALIFICAÇÃO DO TARDOZ DO CENTRO COMERCIAL VILA - 

PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS/ERROS E OMISSÕES – RATIFICAÇÃO – Presente, para 

ratificação, o despacho do Presidente da Câmara, datado de 5 de março de 2021, que que 

concordou com a análise e pronúncia sobre os pedidos de esclarecimentos e de erros e 

omissões do júri do concurso público supra identificado, de acordo com a seguinte 

informação: “Os pedidos de esclarecimentos/erros e omissões, necessários à boa 

compreensão e interpretação das peças do procedimento referido em epígrafe, foram 

apresentados pelos interessados (anexo 1) tendo os mesmos sido objeto de análise por 

parte da Divisão de Estudos e Projetos (DEP). Neste sentido foi elaborada a resposta aos 

pedidos de esclarecimentos (anexo 2), bem como a lista de erros e omissões aceites (anexo 

3). Dado que a resposta aos pedidos de esclarecimentos/erros e omissões não foi 

disponibilizada no prazo estipulado, conforme determinam as alíneas a) e b) do n.º 5 do 

artigo 50º do Código dos Contratos Públicos (CCP), deverá ser prorrogado o prazo para a 

entrega das propostas, por um período de 142 dias, equivalente ao atraso verificado, nos 

termos do n.º 1 do artigo 64º do CCP. Assim, submete-se à consideração do dono da obra, 

representado pelo Sr. Presidente da Câmara, Dr. Domingos Bragança, para posterior 

aprovação, mediante ratificação, pela Câmara Municipal: - a aprovação da resposta aos 

pedidos de esclarecimentos bem como a aprovação da lista de erros e omissões aceites, 

devendo as mesmas serem publicitadas na plataforma eletrónica acingov; - a prorrogação 

de prazo concedido aos interessados, para apresentação de propostas, por um período de 

142 dias, a contar da data de envio do Aviso de Prorrogação de Prazo em Diário da 

República.” (Anexo 6) 

DELIBERADO 



 

 

9 

Mod. 229-A/SQ 0 

 

GUIMA
S

AER

CÂMARA MUNICIPAL DE GUIMARÃES

13. FREGUESIAS – FREGUESIA DE RONFE – DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS - ALTERAÇÃO 

DA DELIBERAÇÃO - ANO DE 2019 – Presente a seguinte proposta: “A Assembleia Municipal 

de Guimarães, em sessão realizada em 03 de maio de 2019, sancionou a deliberação da 

Câmara Municipal de Guimarães datada de 11 de abril de 2019, que aprovou a celebração 

de um Contrato interadministrativo de Delegação de Competências com a Freguesia de 

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

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

informou não ter sido possível concluir as obras, solicitando assim a alteração do prazo do 

respetivo Contrato, de forma a concluí-la durante o ano de 2021. Assim, submete-se à 

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

ao Contrato, alterando-se o prazo, ficando essa cláusula da seguinte forma: “O presente 

contrato tem início na data da sua assinatura e termina em 31 de dezembro de 2021”.” 

DELIBERADO 

 

 

14. FREGUESIAS – FREGUESIA RONFE – ATRIBUIÇÃO DE APOIO - ALTERAÇÃO DA 

DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 1 DE JUNHO DE 2020 – Presente a seguinte 

proposta: “A Assembleia Municipal de Guimarães, em sessão realizada em 30 de junho de 

2020, sancionou a deliberação da Câmara Municipal de Guimarães datada de 01 de junho 

de 2020, que aprovou a celebração de um Contrato de subsídio com a Freguesia de RONFE, 

para execução das obras na Travessa da Bica, Travessa Aldeia Nova, Travessa junto à rua da 

Cruz, Travessa junto à rua do Soutinho e rua Cidade de Guimarães, com uma verba no valor 

de €28.813,35. A Presidente da Junta da Freguesia informou não ter sido possível concluir 

as obras, solicitando assim a alteração do prazo do respetivo Contrato, de forma a concluí-

la durante o ano de 2021, sendo que, em 2020 executou parte das obras, correspondendo-

lhe o valor de €20.500,00, faltando o remanescente no valor de €8.313,35. Assim, nos 

termos da cláusula 10ª do Contrato de Atribuição de Subsídio, celebrado em 19 de agosto 

de 2020, submete-se à consideração do executivo camarário, para posterior aprovação pelo 

órgão deliberativo, a aprovação de uma revisão àquele contrato, passando a cláusula 6ª a 

ter a seguinte redação: “O presente contrato tem início na data da sua assinatura e termina 
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em 31 de dezembro de 2021”. A verba será paga mediante apresentação da fatura e autos 

de medição a elaborar pelo departamento de obras municipais.” 

DELIBERADO 

 

 

15. FREGUESIAS - FREGUESIA DE RONFE - ATRIBUIÇÃO DE APOIO – ALTERAÇÃO DA 

DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 18 DE JUNHO DE 2020 – Presente a seguinte 

proposta: “A Assembleia Municipal de Guimarães, em sessão realizada em 30 de junho de 

2020, sancionou a deliberação da Câmara Municipal de Guimarães datada de 18 de junho 

de 2020, que aprovou a celebração de um Contrato de atribuição de subsídio com a 

Freguesia de RONFE, para execução de obras de Construção de Balneários no Espaço Arte 

e Cultura, com uma verba no valor de €108.087,18. A Presidente da Junta da Freguesia 

informou não ter sido possível concluir as obras, solicitando assim a alteração do prazo do 

respetivo Contrato, de forma a concluí-la durante o ano de 2021. Assim, submete-se à 

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

ao Contrato, alterando-se o prazo, ficando essa cláusula da seguinte forma: “O presente 

contrato tem início na data da sua assinatura e termina em 31 de dezembro de 2021”.” 

DELIBERADO 

 

 

16. FREGUESIAS – FREGUESIA DE POLVOREIRA – ATRIBUIÇÃO DE APOIO PARA 

ELETRIFICAÇÃO DA AVENIDA PADRE ISAC ARAÚJO E SILVA – Presente a seguinte proposta: 

“A Freguesia de Polvoreira solicitou o apoio desta Câmara Municipal para realização dos 

trabalhos de eletrificação da Avenida Padre Isac Araújo e Silva, tendo, para o efeito, 

apresentado o respetivo orçamento, validado pelo Departamento de Obras Municipais, no 

valor total de €69.789,12, a que acresce o valor do IVA, totalizando €73.976,47. Assim, 

tendo em conta o interesse público de que a obra se reveste, submete-se à aprovação da 

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

Polvoreira, mediante a atribuição de uma verba no valor de €73.976,47 (setenta e três mil, 

novecentos e setenta e seis euros e quarenta e sete cêntimos), ao abrigo do disposto na 
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alínea ccc), do nº 1, do artigo 33º, e da alínea j), do nº 1, do artigo 25º, ambos da Lei nº 

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

de medição do Departamento de Obras Municipais e apresentação da respetiva fatura.” 

DELIBERADO 

 

17. FREGUESIAS – FREGUESIA DE GONÇA – DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS - ANO 2018 – 

ALTERAÇÃO DA DELIBERAÇÃO – Presente a seguinte proposta: “Em reunião realizada em 

10 fevereiro de 2020, a Câmara Municipal deliberou revogar a sua deliberação de 12 de 

abril de 2018 e submeter à Assembleia Municipal de 21 de fevereiro de 2020, a revogação 

da sua deliberação de 30 de abril de 2018, na parte respeitante à celebração de um contrato 

de atribuição de subsidio com a freguesia de Gonça para execução do projeto de 

requalificação do complexo desportivo do Atlético Clube de Gonça e construção de muro 

suporte na rua Francisco Ferreira, com uma verba no valor de €17.227,72. Nesta sequência, 

em sua sessão realizada em 21 de fevereiro de 2020, a Assembleia Municipal deliberou 

revogar a sua deliberação de 30 de abril de 2018, bem como aprovar a delegação de 

competências na Freguesia de Gonça para a execução de obras na rua 10 de junho, até final 

do ano de 2020, mediante transferência da mesma verba. O Presidente da Junta da 

Freguesia informou não ter sido possível concluir as obras, solicitando assim a alteração do 

prazo do respetivo Contrato, de forma a concluí-la durante o ano de 2021. Assim, submete-

se à consideração do executivo camarário e do órgão deliberativo, a aprovação de uma 

revisão ao Contrato, alterando-se o prazo, ficando essa cláusula da seguinte forma: “O 

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

2021”.” 

DELIBERADO 

 

18. FREGUESIAS – FREGUESIA DE GONÇA – DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS - ANO DE 2019 

– ALTERAÇÃO DA DELIBERAÇÃO – Presente a seguinte proposta: “Em reunião realizada em 

10 fevereiro de 2020, a Câmara Municipal deliberou revogar a sua deliberação de 11 de 

abril de 2019 e submeter à Assembleia Municipal de 21 de fevereiro de 2020, a revogação 

da sua deliberação de 3 de maio de 2019, na parte respeitante à celebração de um contrato 
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interadministrativo de delegação de competências com a freguesia de Gonça para 

execução das obras na rua 10 de Junho, com uma verba no valor de €17.227,72. Nesta 

sequência, foi deliberado aprovar a celebração de um contrato de delegação de 

competências com a freguesia de Gonça, para execução da mesma obra acima mencionada, 

até ao final do ano de 2020, mediante a transferência da mesma verba. O Presidente da 

Junta da Freguesia informou não ter sido possível concluir as obras, solicitando assim a 

alteração do prazo do respetivo Contrato, de forma a concluí-la durante o ano de 2021. 

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

aprovação de uma revisão ao Contrato, alterando-se o prazo, ficando essa cláusula da 

seguinte forma: “O presente contrato tem início na data da sua assinatura e termina em 31 

de dezembro de 2021”.” 

DELIBERADO 

 

19. FREGUESIAS – FREGUESIA DE GONÇA – DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS - ANO DE 2020 

– ALTERAÇÃO DA DELIBERAÇÃO – Presente a seguinte proposta: “A Assembleia Municipal 

de Guimarães, em sessão realizada em 30 de junho de 2020, sancionou a deliberação da 

Câmara Municipal de Guimarães datada de 1 de junho de 2020, que aprovou a celebração 

de um Contrato interadministrativo de Delegação de Competências com a Freguesia de 

GONÇA, para execução de obras na rua 10 de Junho, com uma verba no valor de 

€17.227,72. O Presidente da Junta da Freguesia informou não ter sido possível concluir as 

obras, solicitando assim a alteração do prazo do respetivo Contrato, de forma a concluí-la 

durante o ano de 2021. Assim, submete-se à consideração do executivo camarário e do 

órgão deliberativo, a aprovação de uma revisão ao Contrato, alterando-se o prazo, ficando 

essa cláusula da seguinte forma: “O presente contrato tem início na data da sua assinatura 

e termina em 31 de dezembro de 2021”.” 

DELIBERADO 

 

 

20. FREGUESIAS – FREGUESIA DE BARCO - ATRIBUIÇÃO DE APOIO - ALTERAÇÃO DA 

DELIBERAÇÃO - ANO DE 2020 – Presente a seguinte proposta: “A Assembleia Municipal de 
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Guimarães, em sessão realizada em 30 de junho de 2020, sancionou a deliberação da 

Câmara Municipal de Guimarães datada de 1 de junho de 2020, que aprovou a celebração 

de um Contrato de Atribuição de Subsídio com a Freguesia de BARCO, para execução de 

obras nas ruas do Muro, da Bouça Nova, das Cruzes e do Barqueiro, com uma verba no 

valor de €12.200,60. O Presidente da Junta da Freguesia informou não ter sido possível 

concluir as obras, solicitando assim a alteração do prazo do respetivo Contrato, de forma a 

concluí-la durante o ano de 2021. Assim, submete-se à consideração do executivo 

camarário e do órgão deliberativo, a aprovação de uma revisão ao Contrato, alterando-se 

o prazo, ficando essa cláusula da seguinte forma: “O presente contrato tem início na data 

da sua assinatura e termina em 31 de dezembro de 2021”.” 

DELIBERADO 

 

 

21. FREGUESIAS – FREGUESIA DE SILVARES – DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS - 

ALTERAÇÃO DA DELIBERAÇÃO - ANO DE 2020 – Presente a seguinte proposta: “A 

Assembleia Municipal de Guimarães, em sessão realizada em 30 de junho de 2020, 

sancionou a deliberação da Câmara Municipal de Guimarães datada de 18 de junho de 

2020, que aprovou a celebração de um Contrato interadministrativo de Delegação de 

Competências com a Freguesia de SILVARES, para execução de obras nos arruamentos do 

loteamento da Gandra, com uma verba no valor de €54.199,44. O Presidente da Junta da 

Freguesia informou não ter sido possível concluir as obras, solicitando assim a alteração do 

prazo do respetivo Contrato, de forma a concluí-la durante o ano de 2021. Assim, submete-

se à consideração do executivo camarário e do órgão deliberativo, a aprovação de uma 

revisão ao Contrato, alterando-se o prazo, ficando essa cláusula da seguinte forma: “O 

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

2021”.” 

DELIBERADO 

 

22. FREGUESIAS – FREGUESIA DE SILVARES – ATRIBUIÇÃO DE APOIO – ALTERAÇÃO DA 

DELIBERAÇÃO - ANO DE 2020 – Presente a seguinte proposta: “A Assembleia Municipal de 
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Guimarães, em sessão realizada em 30 de junho de 2020, sancionou a deliberação da 

Câmara Municipal de Guimarães datada de 18 de junho de 2020, que aprovou a celebração 

de um Contrato de Atribuição de Subsídio com a Freguesia de SILVARES, para execução de 

obras nos arruamentos do bairro de Santa Maria, com uma verba no valor de €31.801,70. 

O Presidente da Junta da Freguesia informou não ter sido possível concluir as obras, 

solicitando assim a alteração do prazo do respetivo Contrato, de forma a concluí-la durante 

o ano de 2021. Assim, submete-se à consideração do executivo camarário e do órgão 

deliberativo, a aprovação de uma revisão ao Contrato, alterando-se o prazo, ficando essa 

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

termina em 31 de dezembro de 2021”.” 

DELIBERADO 

 

23. FREGUESIAS - UNIÃO DAS FREGUESIAS DE BRITEIROS SANTO ESTÊVÃO E DONIM – 

ATRIBUIÇÃO DE APOIO - ALTERAÇÃO DA DELIBERAÇÃO - ANO DE 2020 – Presente a 

seguinte proposta: “A Assembleia Municipal de Guimarães, em sessão realizada em 30 de 

junho de 2020, sancionou a deliberação da Câmara Municipal de Guimarães datada de 1 de 

junho de 2020, que aprovou a celebração de um Contrato de Atribuição de Subsídio com a 

União de Freguesias de Briteiros Santo Estêvão e Donim, para execução de obras na rua 

(Largo) da Deveza em Donim, com uma verba no valor de €21.423,05. O Presidente da Junta 

informou não ter sido possível concluir as obras, solicitando assim a alteração do prazo do 

respetivo Contrato, de forma a concluí-la durante o ano de 2021. Assim, submete-se à 

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

ao Contrato, alterando-se o prazo, ficando essa cláusula da seguinte forma: “O presente 

contrato tem início na data da sua assinatura e termina em 31 de dezembro de 2021”.” 

DELIBERADO 

 

 

24. FREGUESIAS – FREGUESIA DE PONTE - CEDÊNCIA DE DIREITO DE SUPERFÍCIE DA 

ESCOLA EB1 DE IGREJA E DE PARCELA DE TERRENO CONTÍGUA AO EDIFÍCIO ESCOLAR – 

Presente a seguinte proposta: “A Junta de Freguesia de Ponte solicitou a cedência, em 
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regime de direito de superfície por um período de 40 anos, do edifício da antiga escola EB 

1 da Igreja, da freguesia de Ponte, sito na Rua Reitor Francisco José Ribeiro, n.º 596, 

atualmente destinado à sede da Freguesia, bem como de uma parcela de terreno contígua 

àquele edifício, cujo acesso se faz pelo logradouro do antigo estabelecimento escolar, 

atualmente ocupado pelo Horto da Brigada Verde de Ponte. A cedência do direito de 

superfície do antigo edifício escolar e da parcela de terreno fundamenta-se pela 

inexistência de outras instalações próprias que possam destinar-se à sede da Freguesia, que 

não seja a utilização do antigo estabelecimento escolar e, por outro lado, a Freguesia tem 

utilizado o imóvel para várias valências em prol dos interesses da comunidade, como por 

exemplo a Loja Social de Ponte, Grupo Folclórico da Vila de Ponte, Ex-combatentes da 

Guerra de Ultramar, sede da Plataforma Teresa Madre Calcutá (Cercigui), bem como futura 

Biblioteca pública, Universidade Sénior e de um Centro Convívio para pessoas com mais de 

65 anos. Defende ainda a Freguesia que o atual edifício e o terreno que lhe é contíguo, onde 

funciona o Horto da Brigada Verde, funcionam como um núcleo da Freguesia, como uma 

casa de todos os habitantes de Ponte, um espaço de lazer, aprendizagem, crescimento, 

convívio, ajuda e apoio. Quanto ao solicitado, cumpre-me informar o seguinte: O edifício 

da antiga escola EB1 da Igreja - Ponte pertence ao domínio privado do Município, tem a 

área total de 4.490m² e foi cedido à Freguesia, em regime de comodato através de contrato 

celebrado em 12/04/2012, para funcionamento da sua sede de Junta. A parcela de terreno 

com a área total de 767m², é propriedade privada do Município, tendo sido cedida no 

âmbito do processo de construção nº665/15, para futuro estaleiro da freguesia. Sobre esta 

parcela de terreno existe uma servidão de água e de aqueduto a favor do prédio confinante 

descrito na Conservatória sob o n.º 552/19900423, para acesso a um poço existente no 

terreno municipal. Nos termos do parecer emitido pela Senhora Vereadora do pelouro da 

Educação, não se verifica inconveniência na cedência, em regime de direito de superfície, 

do edifício da antiga escola EB1 da igreja, da freguesia de Ponte. Por outro lado, e conforme 

informação prestada pela Divisão de Gestão Urbanística, a parcela de terreno municipal 

com a área de 767 m² foi cedida com o intuito de ampliar o logradouro do prédio municipal 

e futuro estaleiro da Junta de Freguesia, não se vislumbrando, sob o ponto de vista 

urbanístico, inconveniência na cedência da parcela de terreno à Freguesia para estaleiro e 
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horto da Brigada Verde. Assim, em caso de aceitação superior, propõe-se que a Câmara 

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

artigo 25º do Anexo I da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, delibere submeter à aprovação 

da Assembleia Municipal, a cedência do direito de superfície, pelo período de 40 anos, 

prorrogável por períodos de 5 anos caso não seja denunciado, por nenhuma das partes, 

com uma  antecedência mínima de  120 dias antes do término do contrato,  dos prédios a 

seguir descritos: Antigo estabelecimento escolar – EB1 Igreja, Ponte, com a área total de 

4.490m², descrito na Conservatória dos Registos Predial, Comercial e Automóveis de 

Guimarães sob o n.º 541/201189 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 1692º, da 

freguesia de Ponte, com o valor atribuído de €722.251,87, que corresponde ao valor 

patrimonial tributário atualizado. Ao direito de superfície é atribuído o valor de 

€577.801,50, nos termos das alíneas h) e i), do artigo 13º, do Código do Imposto sobre as 

Transmissões Onerosas de Imóveis (CIMT), destinando-se à sede da Freguesia e de outras 

valências do interesse da comunidade. Parcela de terreno com a área total de 767m², 

descrita na Conservatória dos Registos Predial, Comercial e Automóveis de Guimarães sob 

o n.º 3908/20201124 e inscrita na matriz predial urbana sob o artigo 4665º, da freguesia 

de Ponte, com o valor atribuído de €6.350,76. Ao direito de superfície é atribuído o valor 

de €5.080,61 nos termos das alíneas h) e i), do artigo 13º, do Código do Imposto sobre as 

Transmissões Onerosas de Imóveis (CIMT), destinando-se a estaleiro e horto da Brigada 

Verde da Freguesia. Deverá manter-se o ónus relativo à servidão de água e de aqueduto 

registada neste terreno, a favor do prédio confinante descrito na conservatória sob o n.º 

552/19900423. No entanto, a merecer concordância superior, devem ser salvaguardadas 

as seguintes cláusulas: Dar-se-á, o direito de reversão dos referidos imóveis, com todas as 

benfeitorias neles 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 à Junta de Freguesia de Ponte a 

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

DELIBERADO 
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25. FREGUESIAS - FREGUESIA DE CREIXOMIL - OFERTA DE DUAS BANDEIRAS – Presente a 

seguinte proposta: “Vem a Freguesia de Creixomil solicitar a disponibilização de duas 

bandeiras de Guimarães, destinadas a serem hasteadas em instalações pertencentes à 

respetiva Junta. Informa-se que existem nos Serviços bandeiras do Município disponíveis 

para este efeito, cujo custo unitário se cifrou em €19,50 + IVA. Nesta conformidade, 

proponho a oferta de duas bandeiras de Guimarães à Freguesia de Creixomil.” 

DELIBERADO 

 

 

26. PROTOCOLOS/CONTRATOS-PROGRAMA - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE EM 

MOREIRA DE CÓNEGOS – APROVAÇÃO DE CONTRATO-PROGRAMA, REVOGAÇÃO DAS 

DELIBERAÇÕES DE CÂMARA E ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE 5 E 18 DE JULHO DE 2018 – 

Presente a seguinte proposta: “A Assembleia Municipal, em sessão de 20 de julho de 2018, 

sob proposta da Câmara Municipal aprovada em reunião de 5 de julho de 2018, deliberou 

celebrar um Protocolo tripartido – Município de Guimarães, Administração Regional e 

Saúde do Norte, IP, e Hospital Senhora da Oliveira, Guimarães, EPE - a homologar pelo 

Ministro da Saúde, integrando a comparticipação municipal ao Hospital, EPE, para as obras 

de adaptação e requalificação da Urgência daquele Hospital, até ao montante de 

€1.150.000,00, bem como a assunção da construção da nova unidade de saúde de Moreira 

de Cónegos pelo Ministério da Saúde, a promover pela ARS NORTE, IP, em terrenos 

propriedade municipal, com uma área total de 11644m2 (uma parcela com 7540 m2 e outra 

com 4104 m2), que seriam cedidos em direito de superfície, nos termos e condições 

constantes da minuta do Protocolo que foi anexa àquela proposta. Entretanto, no decorrer 

do processo, a ARS Norte considerou ser necessário reavaliar os termos da colaboração ali 

encetada e os instrumentos legais a mobilizar para a sua concretização, não tendo aquele 

Protocolo chegado a ser assinado. Nesta sequência, reconhecendo ser da maior 

importância uma nova Unidade de Saúde em Moreira de Cónegos, veio agora a ARS Norte 

propor, em alternativa àquele Protocolo, a celebração de um contrato-programa visando a 

construção daquela Unidade de Saúde. Considerando: a) Que a Administração Regional de 

Saúde do Norte, I.P. (ARS Norte) tem por missão garantir à população da respetiva área 
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geográfica de intervenção, o acesso à prestação de cuidados de saúde de qualidade, 

adequando os recursos disponíveis às necessidades em saúde, b) A importância do 

estabelecimento de parcerias funcionais, de alianças e de redes fortes para a promoção da 

saúde, que incluam os sectores público, privado e outros grupos da sociedade civil, para 

além dos tradicionalmente envolvidos, num esforço conjunto de construção de uma 

sociedade verdadeiramente promotora da saúde, c) A publicação, em 22 de janeiro de 

2021, do Aviso n.º NORTE-42-2021-14 pela Autoridade de Gestão do Programa Operacional 

Regional do Norte (NORTE 2020) para apresentação de candidaturas para investimento em 

infraestruturas na saúde que contribuam para o desenvolvimento nacional, regional e local, 

enquadrado no Domínio Inclusão Social e Emprego, nos termos dos números 6 e 7 do artigo 

16º.do Decreto-Lei n.º 159/2014, de 27 de outubro, na sua redação atual, e da 

regulamentação específica aplicável ‒ Regulamento Específico do Domínio da Inclusão 

Social e do Emprego, publicado através da Portaria n.º 97-A/2015, de 30 de março e 

respetivas alterações, direcionado para operações constantes do Anexo VIII do Aviso, que 

inclui uma intervenção localizada no Município de Guimarães, e que estabelece como 

beneficiários elegíveis “as entidades públicas que prestam serviços de saúde ou outras 

entidades públicas mediante protocolo com os serviços e organismos do ministério 

responsável pela área da saúde”, d) Que o esforço conjunto das partes outorgantes insere-

se na prossecução dos seus fins: pela ARS Norte, enquanto responsável pela saúde da 

população da sua área geodemográfica e administradora do Serviço Nacional de Saúde na 

região norte, ao abrigo das Bases 1, 4, 8, 9 e 22, do artigo 19º do Decreto-Lei nº 124/2011, 

de 29/12, e do artigo 3º do Decreto-Lei nº22/2012, de 30/01, e, na sua relação com outras 

entidades, ao abrigo do nº 3 do artigo 3º do Decreto-lei nº 22/2012, de 30/01; pelo 

Município de Guimarães enquanto parceira na ação comum a favor da saúde coletiva e dos 

indivíduos da sua área de circunscrição, ao abrigo das Bases 8 e 9 da Lei de Bases da Saúde 

e do artigo 7º e da alínea r) do nº1 do artigo 33º da Lei nº75/2013, de 12/09. Proponho: 1 

– Que a Câmara Municipal delibere revogar a supracitada deliberação de 5 de julho de 2018 

e proponha à Assembleia Municipal a revogação da referida deliberação de 20 de julho de 

2018, que aprovaram a celebração do Protocolo tripartido acima mencionado. 2 – Que a 

Câmara Municipal delibere aprovar a celebração de um contrato-programa entre a 
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Administração Regional de Saúde do Norte, IP e o Município de Guimarães, conforme 

minuta que se anexa (Doc. 1), cujo objeto consiste na cooperação entre as partes para a 

realização de obras de construção da Unidade de Saúde de Moreira de Cónegos (doravante 

Unidade de Saúde) e a aquisição de equipamentos, competindo ao Município, 

designadamente: - Disponibilizar os terrenos, propriedade municipal, com a área total de 

11644 m2 , a seguir identificados, para a construção do edifício onde será instalada uma 

unidade de prestação de cuidados de saúde (Anexo I do contrato-programa): a) Terreno 

com a área de 7540 m2, situado no Lugar de Aviascos, da Freguesia de Moreira de Cónegos, 

do concelho de Guimarães, descrito na CRPG sob o nº 539 e inscrito na respetiva matriz 

rústica sob o artigo 730, com o valor patrimonial de €3.120,00. b) Terreno com a área de 

4104 m2, situado no Lugar da Lage, da Freguesia de Moreira de Cónegos, do concelho de 

Guimarães, descrito na CRPG sob o nº 891 e inscrito na respetiva matriz rústica sob o artigo 

358, com o valor patrimonial de 2.643,63. - Elaborar o projeto de execução da obra de 

construção da unidade de prestação de cuidados de saúde nos terrenos acima 

identificados, de acordo com o programa funcional em anexo (Doc. 2), suportando as 

respetivas despesas, que se estimam em €40.000,00 + IVA; - Promover, suportando as 

respetivas despesas, a execução da empreitada de construção da unidade de prestação de 

cuidados de saúde, de acordo com o projeto aprovado, que se estima em €1.200.000,00 + 

IVA; - Equipar a Unidade de Saúde com o equipamento constante da lista previsional de 

equipamentos em anexo (Anexo II do contrato-programa), com as especificações técnicas 

a fornecer pela ARS Norte, no valor estimado de €57.280,40 + IVA; - Assegurar que as 

ligações de água e esgotos às respetivas redes públicas se encontram a funcionar 

corretamente, realizando, a suas expensas, os necessários procedimentos.” (Anexo 7) 

DELIBERADO 

 

 

27. REGULAMENTOS - REGULAMENTO MUNICIPAL - INÍCIO DE PROCEDIMENTO PARA 

APROVAÇÃO DE UM REGULAMENTO DE EXPLORAÇÃO DE MODALIDADES AFINS DOS 

JOGOS DE FORTUNA OU AZAR DO MUNICÍPIO DE GUIMARÃES – Presente a seguinte 

informação: “Os serviços municipais da Divisão de Serviços Urbanos pretendem dar início a 
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procedimentos tendente à aprovação de um Regulamento de Exploração de Modalidades 

Afins dos Jogos de Fortuna ou Azar do Município de Guimarães, para estabelecer os 

procedimentos de autorização e as condições à exploração dessas modalidades, bem como 

a criação das respetivas taxas a cobrar, uma vez que a Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto, que 

aprovou a Lei-quadro de transferência de competências para as autarquias locais, e 

posteriormente o Decreto-lei n.º 98/2018, de 27 de novembro, transferiram para as 

autarquias locais a competência para a autorização da exploração das modalidades afins de 

jogos de fortuna e azar e outras formas de jogo. 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 elaboração do 

Regulamento supra referido, e posterior aprovação pelos órgãos do Município. A 

publicitação da iniciativa procedimental será efetuada no sítio institucional do Município, 

sendo que os interessados deverão constituir-se como tal, no procedimento, no prazo 10 

dias úteis, a contar da data da publicitação de aviso no “site” deste Município, com vista a 

apresentar os seus contributos para a elaboração do mencionado Regulamento. A 

apresentação do contributo para a elaboração do Regulamento deve ser formalizada por 

escrito em requerimento dirigido ao Presidente da Câmara.” 

DELIBERADO 

 

 

28. REGULAMENTOS - REVISÃO DO IMPACTA - INVESTIMENTO MUNICIPAL EM PROJETOS 

E ATIVIDADES CULTURAIS, TERRITORIAIS E ARTÍSTICAS – APROVAÇÃO – Presente a 

seguinte proposta: “O tecido associativo do território vimaranense assume uma 

importância superlativa na dinâmica cultural existente, resultante de uma tradição com 

várias décadas de dinamização do setor e uma crescente adaptação às exigências dos 

tempos correntes no que à criação, apresentação e programação diz respeito. 

Paralelamente, resultante deste importante fator e de uma aposta forte e determinada do 

Município, com especial enfoque nas duas últimas décadas e com um marco crucial na 
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Capital Europeia da Cultura em 2012, o concelho de Guimarães viu multiplicarem-se as 

estruturas, profissionais e artistas locais, criadores nas mais diversas áreas artísticas. O 

Município tem, hoje, mais do que nunca, a especial obrigação de olhar de forma 

abrangente, estruturada e integrada para estas realidades, ajudando a criar as condições 

ideais para que deste pensamento coletivo surja uma programação do território 

concertada, espaços de apresentação regulares ou pontuais, e criadores que apresentam 

os seus trabalhos no território nacional e internacional. O Regulamento IMPACTA, surgiu, 

assim, da necessidade de valorização da importância do associativismo no contexto 

cultural, com um pensamento transversal sobre as atividades culturais no território, 

abrangendo o concelho, abrindo ainda uma janela de apoio para dotar as associações e 

instituições no apoio ao investimento e à criação no sentido de garantir que a cultura em 

Guimarães seja cada vez mais diversificada e qualificada. Por outro lado, e como forma de 

tornar homogéneos e de mais fácil perceção os diversos apoios atualmente existentes, 

optou-se por fundir todos esses apoios num único regulamento. A avaliação da experiência 

adquirida com a sua aplicação ditou a necessidade de introduzir diversas alterações, com 

as quais se procurou clarificar as formas e canais de submissão de candidaturas, exigir toda 

a documentação necessária aquando da submissão de candidaturas, evitando assim o 

pedido de documentação após a deliberação, fazer aprovar pelos órgãos do Município 

alguns modelos de documentação exigida aos candidatos,  agilizar pagamentos, 

considerando as dificuldades sentidas por parte de muitos beneficiários em realizarem 

despesa comprovável antes de receberem o subsídio e corrigir lapsos detetados, 

designadamente no que tange a certas remissões. O número de alterações introduzidas e 

as alterações estruturais que estas ditaram aconselham a revogação do anterior 

Regulamento por força da aprovação da presente revisão. A Câmara Municipal de 

Guimarães deliberou, em sua reunião 31 de janeiro de 2019, dar início ao procedimento 

tendente à aprovação da presente revisão, nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 98.º 

do Código do Procedimento Administrativo (CPA). No decurso do prazo estabelecido para 

o efeito nenhum interessado se apresentou no processo nem foram apresentados 

contributos para a elaboração do Regulamento, tendo, assim, sido dispensada a sua 

consulta pública, nos termos do que dispõe o art.º 101.º do CPA, uma vez que se entendeu 
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que, não tendo comparecido nenhum interessado que devesse ser ouvido em audiência 

dos interessados, e não justificando a natureza da matéria regulada neste Regulamento 

uma consulta pública, porque não afeta de modo direto e imediato direitos ou interesses 

legalmente protegidos dos cidadãos, antes confere direitos a potenciais interessados, a 

situação não tinha enquadramento legal na obrigatoriedade prevista naquele art.º 101.º. 

No uso do poder regulamentar conferido às autarquias locais pelo art.º 241.º da 

Constituição da República Portuguesa, nos termos do disposto na alínea k), o) e u) do n.º 1 

do art.º 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e tendo em vista o 

estabelecido na alínea e) do n.º 2 do art.º 23.º do mesmo diploma legal, elaborou-se o 

presente Regulamento, que proponho que a Câmara Municipal delibere submeter à 

aprovação da Assembleia Municipal de Guimarães, nos termos da alínea k) do n.º 1 do art.º 

33.º do referido Anexo I da Lei n.º 75/2013, e para os efeitos constantes da alínea g) do n.º 

1 do art.º 25.º do mesmo diploma legal.” (Anexo 8) 

DELIBERADO 

 

 

29. PATRIMÓNIO – DESAFETAÇÃO DO DOMÍNIO PÚBLICO DE PARCELA DE TERRENO COM 

A ÁREA DE 56,00M2, SITUADA NA RUA DO ASSENTO, ABAÇÃO – Presente a seguinte 

proposta: “A Sociedade Amplitudexemplar, Lda., solicitou informação sobre a possibilidade 

de adquirir uma parcela de terreno com a área de 56,00m², situada na rua do Assento, da 

União das Freguesias de Abação e Gémeos, para anexar ao seu lote 1, integrado no 

loteamento aprovado pelo Alvará nº 15/2016. A parcela em apreço é parte da área de 

316,50m² cedida ao domínio público, para faixa mista (estacionamento/percurso pedonal), 

no âmbito do mencionado Alvará de Loteamento. De acordo com parecer emitido em 

24/09/2020 pela Divisão de Planeamento Urbanístico (DPU), o terreno em questão está 

classificado no Plano Diretor Municipal como solo rural – espaços agrícolas – integrado em 

Reserva Agrícola Nacional, e, em “consulta do processo de loteamento nº 287/14, verifica-

se que a área inicialmente cedida não teve um desenvolvimento in situ idêntico ao desenho 

aprovado relativo ao alvará de loteamento nº 15/16. Esta realidade, já efetivada no local, 

traduz-se num perfil afunilado da faixa mista (estacionamento/percurso pedonal), ao longo 
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da rua da Liberdade.” Nos termos do mesmo parecer da DPU, entende-se que a proposta 

de integração da parcela de 56,00m² no referido lote, é passível de viabilização visto tratar-

se da regularização de uma realidade já existente no local. Assim, o Município promoveu à 

alteração ao referido loteamento através do processo nº 1248/20, tendo merecido 

pareceres favoráveis emitidos em 05/01/2021 e, dentro do prazo de discussão pública, não 

foi apresentada contestação dos interessados a esta proposta de alteração. Para sequência 

do processo, deverá proceder-se à desafetação daquele terreno do domínio público, 

mediante aprovação da Assembleia Municipal sob proposta da Câmara, nos termos do 

disposto na alínea ccc), nº 1 do artigo 33º, conjugado com a alínea q), nº 1 do artigo 25º do 

Anexo I da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro. Deste modo, e se for esse o entendimento 

superior, deverá a Câmara apresentar proposta à Assembleia Municipal no sentido de 

aprovação da desafetação do domínio público da parcela de terreno, assinalada na planta 

anexa (Doc. 1), e a seguir melhor identificada: Parcela de terreno com a área de 56,00m², 

situada na rua do Assento, da União das Freguesias de Abação e Gémeos (anterior freguesia 

de Abação), a confrontar do norte com terreno do domínio público (faixa mista), do sul com 

lote 1 do Alvará de Loteamento nº 15/2016, do nascente em ponta aguda com arruamento 

público (rua da Liberdade) e do poente em ponta aguda com terreno do domínio público 

(faixa mista). À consideração superior.” (Anexo 9) 

DELIBERADO 

 

 

30. RECURSOS HUMANOS – RECRUTAMENTO PARA CARGO DIRIGENTE - DESIGNAÇÃO DE 

JÚRI E AUTORIZAÇÃO DE ABERTURA – Presente a seguinte proposta: “Considerada a 

necessidade de assegurar as funções de coordenação da Divisão de Fiscalização, por 

despacho do Sr. Presidente de 23 de fevereiro de 2021, foi designado, em regime de 

substituição, o chefe da Divisão de Fiscalização, nos termos do art.º 27.º da Lei n.º 2/2004, 

de 15 de janeiro, adaptada à administração local pela Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, 

ambas na redação atualizada, designação esta que cessa passados 90 dias sobre a data da 

vacatura do lugar, salvo se estiver em curso procedimento concursal tendente à designação 

de novo titular. Nestes termos, submete-se à aprovação da Câmara Municipal, ao abrigo 
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do artigo 4.º do Decreto-Lei nº 209/2009, de 3 de setembro, conjugado com o disposto no 

artigo 12.º da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, e com o artigo 20.º da Lei n.º 2/2004, de 15 

de janeiro, a autorização de abertura de procedimento de recrutamento para o cargo de 

chefe da Divisão de Fiscalização. De acordo com o disposto no artigo 13.º da referida Lei 

n.º 49/2012, a designação do júri de recrutamento é da competência da assembleia 

municipal, e é composto por um presidente e dois vogais, sendo: a) O presidente designado 

de entre personalidades de reconhecidos mérito profissional, credibilidade e integridade 

pessoal; b) Os vogais designados de entre personalidades de reconhecidos mérito 

profissional, credibilidade e integridade pessoal, cuja atividade seja ou tenha sido exercida 

preferencialmente na área dos recursos humanos ou da administração local autárquica. 

Assim, propõe-se que seja submetida a aprovação da Assembleia Municipal, nos termos 

do disposto no mencionado artigo 13.º da Lei n.º 49/2012, a seguinte composição do júri: 

Presidente: Rui Vasco Gonçalves Fernandes, diretor do Departamento de Polícia Municipal, 

em substituição. Vogais efetivos: Daniel Gonçalves Oliveira, chefe da Divisão Operacional 

de Polícia Municipal e Elisabete Cruz Fernandes, chefe da Divisão de Gestão de Recursos 

Humanos. Vogais suplentes: Elsa Maria Ferreira Cordeiro Almeida, chefe da Divisão 

Jurídica e Maria Inês de Figueiredo Dias de Sousa Ribeiro, diretora do Departamento de 

Recursos Humanos. O posto de trabalho está previsto no mapa de pessoal e a respetiva 

despesa encontra-se inscrita no orçamento para o ano 2021, encontrando-se cabimentada 

pela proposta de cabimento nº 390, correspondendo-lhe a requisição externa de despesa 

com o compromisso nº 130.” 

DELIBERADO 

 

31. ENTIDADES PARTICIPADAS – ADESÃO DO MUNICÍPIO À ASSOCIAÇÃO DE TURISMO DO 

PORTO E NORTE – Presente a seguinte proposta: “A Associação de Turismo do Porto e 

Norte, A.R. – Porto Convention & Visitors Bureau (ATP) é uma organização sem fins 

lucrativos, fundada em 1995 por um conjunto de instituições com interesse no 

desenvolvimento da atividade turística no Porto e Norte de Portugal. É formada por um 

conjunto de instituições públicas e privadas que partilham o objetivo de contribuir para o 

aumento da notoriedade do Porto e do Norte de Portugal, por forma a afirmar-se como 
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destino turístico de qualidade junto dos diversos mercados. A ATP encontra-se certificada 

pelo Turismo de Portugal como a única Agência Regional de Promoção Turística para a 

Região do Porto e Norte de Portugal e pela Confederação do Turismo de Portugal, como a 

entidade representativa dos agentes económicos do setor do Turismo desta região. Tendo 

por fim desenvolver e promover externamente o Porto e o Norte de Portugal como destino 

turístico, a sua ação é considerada como catalisador da imagem de prestígio e notoriedade 

junto dos diversos mercados internacionais. Congregando um número muito significativo 

de Municípios da região norte, entre os quais se contam os do Porto, Braga, Matosinhos, 

Espinho e Gondomar, o Presidente da Entidade Regional Turismo do Porto e Norte assume 

atualmente a Presidência da Direção. Também os principais agentes económicos públicos 

e privados do Porto e Norte de Portugal são associados da ATP, destacando-se a ANA 

Aeroportos, o Instituto dos Vinhos do Douro e Porto, a Universidade do Porto, a AEP, a 

APHORT, a APAVT, a AMTC – Associação para o Museu dos Transportes e Comunicações, a 

Associação Geoparque de Arouca, a Fundação de Serralves, a Rota do Românico do Vale do 

Sousa, e os principais operadores económicos da região (hotéis, agências de viagens, 

organizadores profissionais de congressos, centros de congressos, transportadoras de 

turismo, quintas, caves de Vinho do porto, restaurantes, empresas de audiovisuais, etc.). A 

atual Direção da ATP estabeleceu como prioridades para o triénio 2021-2023: 1. Potenciar 

a internacionalização pela digitalização da oferta - Novos canais de promoção e venda - 

Novas ferramentas de planeamento viagem - Simplificação dos processos de reserva - 

Novos serviços de apoio ao turista no destino - Novos instrumentos de avaliação satisfação. 

2. Acelerar a estruturação de produtos da nova procura - Enoturismo / Enogastronomia - 

Património UNESCO/ Itinerários Culturais - Natureza / Ecoturismo/ Ativo - 3. Maximizar a 

promoção e venda do destino no Top 10 dos mercados internacionais - Espanha, França, 

Brasil, Alemanha, Holanda, Reino Unido, E.U.A., Itália, Bélgica e Irlanda. Por outro lado, a 

Associação concretiza, anualmente, um plano de marketing que contempla: - Ações com a 

Imprensa; - Ações com agentes do sector (workshops, roadshows, Fam Trips, captação e 

apoio de congressos internacionais); - Presença em feiras e certames internacionais; - 

Publicidade online e offline; - Canais online; - Apoio a Rotas Aéreas. A eventual adesão do 

Município de Guimarães à ATP permitir-lhe-ia beneficiar das seguintes contrapartidas: - 
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Presença no diretório de Associados do website, onde é disponibilizado um espaço para a 

promoção do Associado (www.portocvb.com); - Participação em ações de networking 

promovidas pela ATP onde os Associados terão oportunidade de desenvolver a sua rede de 

networking junto de outros Associados, representantes do setor e outras entidades 

externas (durante 2019, foram desenvolvidas 14 ações networking entre associados e 

agentes do setor). - Acesso a planos e informação detalhada sobre o mercado e setor 

(estatísticas, newsletters, estudos de mercado, bases de dados, entre outros). - Beneficiar 

das oportunidades de negócio (leads) geradas através dos contactos estabelecidos nas 

feiras nacionais e internacionais onde a ATP se encontra representada; - Possibilidade de 

utilização da marca “ATP” em todos os suportes comunicacionais do Associado; - 

Recomendação dos serviços e produtos prestados pelo Associado nos canais de promoção 

presenciais e não presenciais, tais como, Postos de Turismo, live chat dos sites oficiais, 

atendimento telefónico e e-mail (363 dias/ano) com uma equipa de atendimento ao cliente 

dedicada em exclusivo para receber e esclarecer quem nos contacte; - Beneficiar de uma 

equipa de Marketing e Comunicação dedicada a promover as ações, produtos e serviços 

dos seus Associados junto de entidades externas e nos seus próprios canais de 

comunicação. Adicionalmente a estes benefícios gerais, o Associado pode optar por três 

modalidades de filiação, propondo-se, no caso de Guimarães, a opção pela Promoção 

Externa: - Promoção em feiras nacionais e internacionais, workshops e fóruns nas diversas 

ações efetuadas pela ATP ao longo do ano (21 feiras e 21 workshops em 2019); - Acesso a 

um Plano de Comercialização e Venda - um apoio financeiro para incentivar e apoiar a 

realização de ações de internacionalização do Associado (Ex: participação em feiras, 

viagens, material promocional, website, etc); - Possibilidade de participação em Fam Trips, 

Press Trips, viagens de incentivo, workshops, mostras, feiras no segmento de leisure e MICE 

(Meetings, incentives, conferencing, exhibitions) e outras iniciativas. (56 Fam Trips com a 

participação de 838 profissionais do setor, 161 Press Trips com a participação de 511 

jornalistas e 102 eventos apoiados diretamente pela ATP em 2019.). A ATP e o Município 

de Guimarães vêm mantendo uma relação de colaboração profícua e próxima nos últimos 

anos, através da divulgação do destino Guimarães e dos seus principais eventos culturais 

nas plataformas digitais da ATP e nas publi-reportagens por esta patrocinadas, da inclusão 



 

 

27 

Mod. 229-A/SQ 0 

 

GUIMA
S

AER

CÂMARA MUNICIPAL DE GUIMARÃES

de Guimarães nos seus vídeos promocionais da região ou da deslocação, a Guimarães, de 

diversas Fam Trips e Press Trips promovidas por esta estrutura regional, pelo que uma 

possível adesão do Município permitiria aprofundar substancialmente e diversificar uma 

relação já existente, com resultados proveitosos. Assim, considerando: - Que os propósitos 

e ação da ATP se harmonizam com a visão e os objetivos definidos no âmbito da 

implementação da “Estratégia Turística Guimarães 2019-2029”, bem como com os projetos 

em curso e os que estão previstos desenvolver, pelo que considero de inequívoco interesse 

público, pela sua importância estratégica de longo prazo, a aceitação do convite agora 

dirigido ao Município de Guimarães para adesão à ATP – Associação de Turismo do Porto 

na modalidade de filiação na promoção externa, para a classe de Associados Equiparados – 

Municípios; - Que o Município de Guimarães, enquanto autarquia local, dispõe de 

atribuições no domínio da promoção do desenvolvimento, conforme prevê a alínea m) do 

n.º 2 do art.º 23.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e que, para prosseguir 

esta atribuição, a Câmara Municipal, enquanto órgão executivo, dispõe das competências 

previstas nas alíneas u) e ff) do n.º 1 do art.º 33.º do mesmo diploma legal, competências 

que lhe permitem apoiar atividades de natureza social, cultural, educativa e outras de 

interesse para o município e promover e apoiar o desenvolvimento de atividades e a 

realização de eventos relacionados com a atividade económica de interesse municipal. 

Propõe-se que a Câmara Municipal aprove submeter à Assembleia Municipal, nos termos 

do art.º 53.º, por remissão do n.º 3 do art.º 56.º e do art.º 59.º, todos da Lei n.º 50/2012, 

de 31 de agosto, a adesão do Município de Guimarães à Associação de Turismo do Porto e 

Norte, A.R. – Porto Convention & Visitors Bureau, que implica a assunção de uma quota 

semestral, calculada em função da capacidade de alojamento turístico do Município, no 

montante de €12.500,00, considerando-se que,  em razão do lapso de tempo que decorrerá 

até à eventual obtenção do visto do Tribunal de Contas, a adesão apenas se torne efetiva 

no segundo semestre do corrente ano. Juntam-se, em anexo, os estatutos da Associação, 

bem como os Relatórios de Atividades e Contas relativos aos três últimos exercícios, que 

demonstram a viabilidade e sustentabilidade económica e financeira da Associação.” 

(Anexo 10) 

DELIBERADO 
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32. TRÂNSITO - PART – PROGRAMA DE APOIO À REDUÇÃO TARIFÁRIA NOS TRANSPORTES 

PÚBLICOS - CONTINUIDADE DAS AÇÕES IMPLEMENTADAS EM 2020 – PERÍODO DE 

AGOSTO A DEZEMBRO 2021 - PROPOSTA DE NOVAS MEDIDAS A IMPLEMENTAR PARA 

2021 – Presente a seguinte proposta: “O Programa de Apoio à Redução Tarifária nos 

Transportes Públicos (PART), iniciado e implementado em 2019, ao abrigo do Despacho n.º 

1234-A/2019, de 4 de fevereiro, teve a sua continuidade para o ano de 2020, em 

conformidade com o Decreto-Lei n.º 1-A/2020, de 3 de janeiro. Este decreto revogou o 

referido despacho, estabelecendo ainda o regime jurídico aplicável ao PART nos transportes 

públicos coletivos de passageiros para os anos seguintes, prevendo o incremento da 

comparticipação mínima dos Municípios, dos 10% verificada em 2020, para os 20% da verba 

a transferir pelo Estado em 2021. Para 2021, a Lei n.º 75-B/2020, de 31 de dezembro, que 

aprova o Orçamento de Estado, determinou uma verba de €198.600.000,00 para 

financiamento do PART nos transportes públicos, a nível nacional, representando um 

incremento de €60.000.000,00, relativamente ao estabelecido no ano de 2020. No início do 

ano em curso, apesar de não estarem ainda determinadas as dotações do PART 2021 para 

o Município de Guimarães, o executivo deliberou, em reunião realizada em 25 de janeiro 

de 2021, a manutenção das ações implementadas em 2020, a seguir elencadas, por forma 

a garantir a sua continuidade em 2021: 1. Comparticipação de 50% dos passes de alunos do 

ensino básico e secundário, que residam a uma distância inferior a 3 quilómetros do 

estabelecimento de ensino, desde que matriculados no estabelecimento de ensino da área 

de residência, por forma a promover o acesso ao transporte escolar, independentemente 

da distância entre o local de residência e o estabelecimento de ensino. Considerando a 

despesa máxima mensal verificada no presente ano letivo 2020/2021 (setembro a 

dezembro), de cada operador, acrescida de um incremento da procura de 10%, bem como 

um valor relativo a dois passes por mês para os operadores que até ao momento não 

tiveram qualquer pedido, esta ação implica uma despesa de €3.665,13 (com iva incluído), 

correspondente aos meses de janeiro a julho, do ano letivo 2020/2021. 2. Comparticipação 

do passe da Linha Cidade (TUG) aos assinantes do passe da CP – Comboios de Portugal, com 

origem / destino em Guimarães, no montante de €7,10, à semelhança do ocorrido em 2020, 

por forma a promover o transporte público, designadamente na intermodalidade com o 
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modo ferroviário. Esta ação mantém o alcance supramunicipal, atento o serviço do 

comboio aos concelhos limítrofes, Vizela e Santo Tirso, bem como dos demais da Área 

Metropolitana do Porto, perseguindo o objetivo de migrar os utilizadores do transporte 

individual para o transporte coletivo. Atendendo a que esta ação obteve, em 2020, uma 

taxa de execução reduzida, cerca de 9%, considerou-se como estimativa para 2021 o valor 

considerado em 2020, baseado na comparticipação ocorrida em 2019 acrescida de um 

incremento da procura de 10%. Como tal, considerando uma despesa mensal aproximada 

de €92,40, e, para o período de janeiro a julho de 2021 – 7 meses, esta ação implica uma 

despesa total de €646,80 (com iva incluído). A referida deliberação, aplicável ao período de 

janeiro a julho do ano em curso, implica a atribuição de um subsídio aos utentes do 

transporte público regular rodoviário, numa despesa total estimada de €4.311,93, cabendo 

ao Município uma comparticipação mínima de 20%, em conformidade com o Decreto-Lei 

n.º 1-A/2020, de 3 de janeiro. Entretanto, no seguimento da publicação do Despacho n.º 

1824-A/2021 de 17 de fevereiro, o Fundo Ambiental (FA) comunicou às Comunidades 

Intermunicipais e às Áreas Metropolitanas os valores estimados para a dotação do 

Programa de Apoio à Redução Tarifária, para 2021, em conformidade com o Anexo I, 

cabendo à CIM do Ave uma dotação do Fundo Ambiental de €2.294.603,00, constituindo 

um aumento de €492.892,00 face a 2020, ao qual acresce a comparticipação mínima de 

20% dos municípios (em 2020 era de 10%), perfazendo uma dotação total do PART 2021 de 

€2.753.523,60. Em reunião do Conselho Intermunicipal da CIM do Ave, de 16 de março, foi 

aprovada a distribuição da dotação do Fundo Ambiental, no âmbito do Programa de Apoio 

à Redução Tarifária de 2021, pelos diferentes municípios, mediante a manutenção da 

metodologia aprovada em 2020, designadamente a distribuição das verbas utilizando os 

critérios dos lugares quilómetros para as linhas municipais, em função do seu peso 

específico atribuído e, do “FEF” para as linhas intermunicipais e inter-regionais, e a 

cativação do montante de €900.000,00 para a manutenção das medidas transversais 

aplicáveis ao território da CIM do Ave, relativas à redução tarifária de 50% de todos os 

passes mensais não bonificados de residentes dos municípios que integram a comunidade 

intermunicipal 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 
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destino noutra Comunidade Intermunicipal ou Área Metropolitana), bem como ao 

desconto de “50% dos Précomprados”, este último, apenas aplicável nos concelhos de 

Cabeceiras de Basto, Mondim de Basto e Viera do Minho, implementadas em 2020. Resulta 

assim, que a dotação do Programa de Apoio à Redução Tarifária de 2021 afeta ao Município 

de Guimarães ascende a €609.588,37, correspondendo a €507.990,31 provenientes do 

Fundo Ambiental e €101.598,06 à comparticipação privada do Município (20%), 

constituindo um incremento de €194.489,92, mais 47%, relativamente à verba atribuída 

em 2020. Foi ainda aprovada a comparticipação mínima de 20% do Município relativa à 

verba afeta à CIM do Ave para a implementação das medidas transversais descritas acima, 

num total de €65.565,80. Importa agora, determinar as medidas adicionais a implementar 

pelo Município de Guimarães no âmbito do Programa de Apoio à Redução Tarifária de 2021, 

visando a aplicação da referida dotação, sem prejuízo das medidas em curso, aprovadas até 

julho de 2021, relativas à continuidade das ações implementadas em 2020. De salientar 

que, atendendo que o Concurso Público 4/2020 – Concessão de Serviço Público de 

Transporte Rodoviário de Passageiros – se encontra em processo de fiscalização prévia pelo 

Tribunal de Contas, não se afigura expectável que o concessionário, GUIMABUS – EMPRESA 

TRANSPORTES DE GUIMARÃES, UNIPESSOAL, LDA, inicie a operação no ano em curso, pelo 

que a realidade atual, caracterizada pela coexistência de vários operadores de transporte 

público a operarem no concelho de Guimarães, deverá manter-se até 31 de dezembro de 

2021. Face ao exposto e com o intuito de fomentar a utilização do transporte público, em 

detrimento do transporte individual, contribuindo para a formação de hábitos futuros, 

submete-se à consideração superior a deliberação em reunião do executivo de aprovação 

das ações a seguir elencadas, a implementar no decorrer de 2021: 1. Comparticipação de 

50% do passe em transporte público regular para crianças ou jovens, até aos 18 anos - 

“Passe Sub-18”, para o mês de agosto, período de férias escolares não abrangido pelo passe 

escolar, por forma a garantir a mobilidade e promover a sua capacidade de deslocação em 

transporte público, no concelho de Guimarães. Considerando que esta ação obteve, em 

2020, uma taxa de execução reduzida, cerca de 21%, considerou-se como estimativa para 

2021 o valor considerado em 2020, baseado na comparticipação ocorrida em 2019 
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acrescida de um incremento da procura de 100%. Como tal, a ação implicará uma despesa 

total de €1.509,70, para o mês de agosto. ---------------------------------------------------------------- 

Contribuinte Operador Valor 2020 nº 
meses 

Valor estimado 
para 2021 

504426974 Arriva Portugal - Transportes, Lda. 278,50 €  1 278,50 € 
500038538 Auto-Viação Landim, Lda. 141,00 €  1 141,00 € 
500036365 Transdev Norte, S.A. 282,00 €  1 282,00 € 
500884358 Transurbanos de Guimarães - Transportes públicos, Lda. 808,20 €  1 808,20 € 

TOTAL       1 509,70 € 

2. Comparticipação do passe da Linha Cidade (TUG) aos assinantes do passe da CP – 

Comboios de Portugal, com origem / destino em Guimarães, no montante de €7,10, no 

período de agosto a dezembro, à semelhança do ocorrido em 2020, e já aprovado para o 

período de janeiro a julho, por forma a promover o transporte público, designadamente na 

intermodalidade com o modo ferroviário. Esta ação mantém o alcance supramunicipal, 

atento o serviço do comboio aos concelhos limítrofes, Vizela e Santo Tirso, bem como dos 

demais da Área Metropolitana do Porto, perseguindo o objetivo de migrar os utilizadores 

do transporte indvidual para o transporte coletivo. Atendendo a que esta ação obteve, em 

2020, uma taxa de execução reduzida, cerca de 9%, considerou-se como estimativa para 

2021 o valor considerado em 2020, baseado na comparticipação ocorrida em 2019, 

acrescida de um incremento da procura de 10%. Como tal, considerando uma despesa 

mensal aproximada de €92,40€, e, para o período de agosto a dezembro de 2021 – 5 meses, 

esta ação implica uma despesa total de €462,00. ------------------------------------------------------- 

Contribuinte Operador 
Valor máximo / 

mês, 2019 
Valor estimado / 

mês para 2021 
nº 

meses 
Valor estimado 
total para 2021 

500884358 Transurbanos de Guimarães - 
Transportes públicos, Lda. 

84,00 € 92,40 € 5 462,00 € 

3. Comparticipação de 100% dos passes de alunos do ensino básico e secundário, que 

residam a uma distância inferior a 3 quilómetros do estabelecimento de ensino, desde que 

matriculados no estabelecimento de ensino da área de residência, no ano letivo 2021/2022, 

por forma a promover a sua gratuitidade e acesso ao transporte escolar, 

independentemente da distância entre o local de residência e o estabelecimento de ensino. 

Considerando 5% dos alunos não abrangidos pelo transporte escolar, num total de 213 

alunos, e um valor médio de passe de €28,10, esta ação implica uma despesa de 

€23.941,20, correspondente aos meses de setembro a dezembro, do ano letivo 2021/2022. 

Contribuinte Operador Nº passes Valor estimado 
mensal passe 

nº 
meses 

Valor estimado 
total para 2021 
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504426974 Arriva Portugal - Transportes, Lda. 57 28,10 € 4 6 406,80 € 
500038538 Auto-Viação Landim, Lda. 11 28,10 € 4 1 236,40 € 

502594381 
REDM - Rodoviaria D´Entre Douro e 

Minho, S.A. 38 28,10 € 4 4 271,20 € 

500036365 Transdev Norte, S.A. 11 28,10 € 4 1 236,40 € 

500884358 Transurbanos de Guimarães - 
Transportes públicos, Lda. 96 28,10 € 4 10 790,40 € 

TOTAL  213   23 941,20 € 

4. Comparticipação adicional de 50%, para pessoas com um grau de incapacidade igual ou 

superior a 60%, sobre o valor de um passe comparticipado em 50% no âmbito da medida 

implementada pela CIM do Ave no abrigo do PART, perfazendo uma comparticipação de 

75% do valor do passe. Atualmente, as pessoas com um grau de incapacidade igual ou 

superior a 60% e detentores de passe dos Transurbanos de Guimarães – Transportes 

públicos, Lda. (TUG), usufruem de um desconto de 75%, correspondendo a 50% de redução 

do valor do passe praticado pelo operador ao abrigo do contrato atualmente em vigor, e a 

uma comparticipação adicional de 50%, dos serviços da Divisão da Ação Social, sobre esse 

valor. Com esta medida pretende-se que os utilizadores de outros operadores de 

transporte, com um grau de incapacidade igual ou superior a 60%, que estão neste 

momento a operar, possam, igualmente, usufruir dos mesmos descontos. Considerando 

uma estimativa de 100 passes e um valor médio de €87,21, esta medida implica uma 

despesa de €15.261,75, para o período de junho a dezembro; ------------------------------------- 

Contribuinte Operador 
Nº 

passes p/ 
mês 

Valor 
estimado 

passe 

nº 
meses 

Valor estimado total para 
2021 (25% do preço de 

venda do passe) 

504426974 Arriva Portugal - Transportes, 
Lda. 25 87,21 € 7 3 815,44 € 

500038538 Auto-Viação Landim, Lda. 25 87,21 € 7 3 815,44 € 

502594381 
REDM - Rodoviaria D´Entre 

Douro e Minho, S.A. 25 87,21 € 7 3 815,44 € 

500036365 Transdev Norte, S.A. 25 87,21 € 7 3 815,44 € 
TOTAL  100   15 261,75 € 

5. Comparticipação de 100% dos passes de alunos do ensino básico e secundário residentes 

em Guimarães e que frequentem estabelecimentos de ensino particular no concelho de 

Guimarães, independentemente da distância entre o estabelecimento de ensino e da 

residência, no próximo ano letivo 2021/2022. Com esta medida pretende-se promover a 

utilização do transporte público não só pelos estudantes do ensino público, como também 

pelos do ensino privado, contribuindo para a mudança de comportamentos no que respeita 

à mobilidade dos futuros adultos. Considerando 5% do nº de alunos residentes no concelho 
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de Guimarães e matriculados nos 1º, 2º e 3º Ciclo, bem como Ensino Secundário, no ano 

letivo 2019/2020, nas instituições de ensino particular do Município de Guimarães, num 

total de 42 alunos, e um valor médio de passe de €50,00, esta ação implica uma despesa 

de €8.400,00, para o período de setembro a dezembro do próximo ano letivo 2021/2022. 

Contribuinte Operador Nº 
passes 

Valor estimado 
mensal passe nº meses Valor estimado total 

para 2021 

500884358 Transurbanos de Guimarães - 
Transportes públicos, Lda. 

42 50,00 € 4 8 400,00 € 

6. Comparticipação adicional de 100% sobre o passe social da CIM Ave, com desconto de 

50%, perfazendo uma comparticipação de 100% do valor do passe, para os estudantes 

residentes no concelho de Guimarães e que frequentam instituições de ensino superior do 

concelho de Guimarães, no próximo ano letivo de 2021/2022. À semelhança da ação 

anterior pretende-se a mudança de comportamentos na forma de deslocação dos 

estudantes, promovendo a utilização do transporte público em detrimento do transporte 

individual. Atendendo que não se dispõe, de dados do número de alunos do ensino 

superior, com residência no concelho de Guimarães e a frequentar instituições de ensino 

superior no concelho de Guimarães, optou-se por se considerar um valor máximo de 

comparticipação de €10.000,00 distribuído equitativamente pelos operadores que operam 

atualmente no Município de Guimarães. ------------------------------------------------------------------ 

Contribuinte Operador Valor estimado total para 2021 
504426974 Arriva Portugal - Transportes, Lda. 2 000,00 € 
500038538 Auto-Viação Landim, Lda. 2 000,00 € 
502594381 REDM - Rodoviaria D´Entre Douro e Minho, S.A. 2 000,00 € 
500036365 Transdev Norte, S.A. 2 000,00 € 
500884358 Transurbanos de Guimarães - Transportes públicos, Lda. 2 000,00 € 

TOTAL  10 000,00 € 

7. Comparticipação do passe da Linha Cidade (TUG), no montante de €7,10, à semelhança 

do que acontece aos assinantes do passe da CP – Comboios de Portugal, com origem / 

destino em Guimarães. Esta ação pretende fomentar a utilização da Linha da Cidade, 

essencialmente por residentes do centro urbano, contribuindo para o 

descongestionamento no centro da cidade. Como tal, considerando a média do nº de 

assinantes verificados no período de setembro a novembro, num total de 60 assinantes, e, 

para o período de junho a dezembro de 2021 – 7 meses, esta ação implica uma despesa 

total de €2.982,00€. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Contribuinte Operador Nº 
passes 

Valor 
comparticipado 

nº 
meses 

Valor estimado total 
para 2021 

500884358 
Transurbanos de Guimarães - Transportes 

públicos, Lda. 60 7,10 € 7 2 982,00 € 

8. Comparticipação dos Serviços Essenciais - Atos impositivos, atendendo à manutenção da 

situação pandémica e da necessidade de determinação de serviços mínimos e essenciais 

aos operadores com serviço público no concelho, designadamente ARRIVA Portugal – 

Transportes, Lda., TRANSDEV Norte, S.A. e REDM Rodoviário D´Entre Douro e Minho, S.A. 

Para esta ação prevê-se a verba remanescente do PART, estimado em €542.719,79. A 

aprovação destas ações até final do ano em curso implica a atribuição de um subsídio aos 

utentes do transporte público regular rodoviário ou a obrigações de serviço público aos 

operadores de transporte, numa despesa total estimada de €605.276,44, cabendo ao 

Município uma comparticipação mínima de 20% no âmbito do PART, em conformidade com 

o Decreto-Lei n.º 1-A/2020, de 3 de janeiro. Acrescem ainda as ações já aprovadas na 

reunião do executivo de 25 de janeiro, num total de €4.311,93, perfazendo uma despesa 

total equivalente à dotação atribuída ao Município de Guimarães, de €609.588.37. Às 

medidas de âmbito municipal acresce ainda a continuidade da medida implementada no 

seio da CIM do Ave em 2020, pela redução tarifária de 50% de todos os passes mensais não 

bonificados, aplicável aos residentes dos municípios que integram a comunidade 

intermunicipal 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). Face ao exposto, 

submete-se à consideração superior: 1. a aprovação das ações acima referidas totalizando 

uma despesa estimada €605.276,44, com cabimento na rubrica 3.3.1.1.103 PART - 

Programa de Apoio à Redução Tarifária, exceto a verba destinada aos atos impositivos 

associados à determinação dos serviços essenciais de transporte público rodoviário de 

passageiros no Município de Guimarães, €542.719,79, cujo cabimento é efetuado 

mensalmente; 2. a aprovação da comparticipação privada de 20%, num total de 

€65.565,80, com cabimento na rubrica 3.3.1.1.103 PART - Programa de Apoio à Redução 

Tarifária, que caberá ao Município de Guimarães relativo à verba proveniente do Fundo 

Ambiental e que ficará afeta à CIM do Ave, €900.000,00, para a implementação das 
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medidas transversais descritas acima, aprovada em Conselho Intermunicipal da CIM do Ave, 

em 16 de março.” 

DELIBERADO 

 

 

33. EDUCAÇÃO - DESIGNAÇÃO DOS REPRESENTANTES DO MUNICÍPIO NO CONSELHO 

GERAL DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS VIRGÍNIA MOURA – Presente a seguinte proposta: 

“O Conselho Geral do Agrupamento de Escolas de Virgínia Moura 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 Virgínia Moura vem solicitar a designação 

de três representantes do Município para integrarem o Conselho Geral daquele 

estabelecimento de ensino. Assim, nos termos no n. 2 4, do artigo 14.2, do Decreto-Lei n. 2 

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

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

- Vereadora da Educação; Dra. Helena Pinto — Chefe de Divisão de Educação; Dra. Ana 

Catarina Teixeira - Técnica Superior da Divisão de Educação. Proponho ainda que a votação 

dos três representantes do Município para aquele Conselho Geral seja feita em conjunto” 

DELIBERADO 

 

 

34. AÇÃO SOCIAL - REFORÇO DO FUNDO DE MANEIO DA DIVISÃO DE AÇÃO SOCIAL (2021) 

– Presente a seguinte informação: “Nos últimos meses constatou-se que o fundo de maneio 

destinado a acorrer ao pagamento de apoios com caráter de urgência, conforme previsto 

na alínea a) do artigo 2º do Regulamento Municipal para Atribuição de Apoios a Pessoas 

em Situação de Vulnerabilidade, fundo este reforçado, por deliberação de 16 de março de 

2017, para o valor de €3.000,00 (três mil euros), e mais recentemente, por deliberação de 

4 de maio, para o valor de €5.000,00 (cinco mil euros), se revela insuficiente para responder 
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às situações emergentes de carência económica com que nos defrontamos diariamente na 

Divisão de Ação Social. O aumento substancial de candidaturas a apoios decorre, 

tendencialmente, da situação de Pandemia pelo COVID-19, que tem acentuado as 

desigualdades sociais e agravado a condição económica dos agregados familiares mais 

vulneráveis. Assim, considerando que o atual estado pandémico constitui uma ameaça 

comum e global que exige de todas as entidades a máxima responsabilidade e 

solidariedade, afigura-se prioritária a tomada de medidas excecionais para apoiar as 

famílias em situação de particular vulnerabilidade, pelo que submeto, para aprovação, um 

reforço mensal no valor de €1.500,00 (mil e quinhentos euros) ao atual fundo de maneio, 

de modo a perfazer um total mensal de €6.500,00 (seis mil e quinhentos euros), com efeitos 

a partir de abril e até dezembro de 2021, correspondendo a um acréscimo de €13.500,00 

(treze mil e quinhentos euros) ao atual valor com o compromisso nº 26/2021.” 

DELIBERADO 

 

 

35. 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, demolição e substituição de azulejos e loiças 

degradados, substituição de banheira e melhoria do sistema de ventilação. 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 

Comparticipação Subsídio a 
Atribuir 

 219863270/20             Sande Vila Nova 211,19€ 75% 8.546,25€ 

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 
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à requerente, no valor de €8.546,25 (oito mil quinhentos e quarenta e seis euros e vinte e 

cinco cêntimos), ao abrigo da alínea g) do art.º 2º do referido Regulamento.” 

DELIBERADO 

 

 

36. AÇÃO SOCIAL - ATRIBUIÇÃO DE UM SUBSÍDIO A UMA CRIANÇA COM DEFICIÊNCIA 

PARA FREQUÊNCIA DE ATIVIDADES OCUPACIONAIS – Presente a seguinte informação: “Em 

dezembro de 2020 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 

181039150/21 Feminino €241,26 

Considerando as problemáticas referidas afigurou-se premente, na altura, que esta criança 

usufruísse de um conjunto de atividades ocupacionais de foro terapêutico, que 

minimizassem o impacto destas dificuldades e promovessem o seu desenvolvimento 

cognitivo e social e o seu bem-estar global. Neste contexto, foi atribuído um subsídio para 

a frequência de um plano de intervenção terapêutica que integrou sessões semanais de 

Terapia da Fala, de Motricidade, de Estimulação e de Integração Sensorial, de Apoio ao 

Percurso Académico, de Kidcoaching, de Psicoterapia e de Psicologia, e que decorreu 

durante o primeiro trimestre do ano em curso. Avaliados os efeitos e o impacto da 

intervenção terapêutica entretanto realizada junto da criança, conclui-se que estes são 

notoriamente positivos, em conformidade com os relatórios clínicos elaborados a este 

respeito, denotando-se motivação e aceitação destas sessões, por parte da criança e 

familiares responsáveis por ela. Desta feita, considera-se pertinente a continuidade da 

frequência das atividades ocupacionais em cima descritas, de abril a setembro de 2021, 
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altura em que será efetuada nova avaliação deste processo. 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 

setembro de 2021, cujo valor se estima em €5.750,00 (cinco mil setecentos e cinquenta 

euros).” 

DELIBERADO 

 

 

37. AÇÃO SOCIAL - SUBSÍDIO PARA A AQUISIÇÃO DE UM ELETRODOMÉSTICO – Presente 

a seguinte informação: “Foi rececionada na Divisão de Ação Social uma candidatura para 

apoio na aquisição de um micro-ondas. Após análise desta candidatura e subsequente 

estudo efetuado pelos nossos serviços apresentam-se de seguida os dados da 

caracterização socioeconómica do agregado familiar, bem como o valor respetivo da 

comparticipação a atribuir: ----------------------------------------------------------------------------------- 

Nº Processo Freguesia Rendimento 
P/ Capita 

Subsídio a atribuir 

245029079/21 Mesão Frio R. D. Negativo €49,50 

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

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

enquadra no consignado na alínea v) do artigo 33.º da Lei 75/2013 de 12 de setembro, a 

concessão deste subsídio à requerente, num valor total de €49,50 (quarenta e nove euros 

e cinquenta cêntimos). Por forma a garantir que o subsídio atribuído é efetivamente 

utilizado na aquisição do equipamento em cima identificado, deve o pagamento ser 

efetuado diretamente pela Câmara Municipal ao fornecedor do mesmo, mediante a 

apresentação da respetiva fatura comprovativa.” 

DELIBERADO 
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38. AÇÃO SOCIAL - LIGA PORTUGUESA CONTRA O CANCRO - NÚCLEO REGIONAL DO 

NORTE - CEDÊNCIA DE AUTOCARRO – Presente a seguinte proposta: “A Liga Portuguesa 

Contra o Cancro – Núcleo Regional Norte solicitou, a colaboração do município através da 

cedência de autocarro, para efetuar o transporte de senhoras, de forma a realizar consulta 

de aferição do cancro da mama, no dia 25 de março, ao Porto. Considerando que, se trata 

de uma deslocação que visa o rastreio do cancro da mama promovido pela Liga Portuguesa 

Contra o Cancro e, não havendo inconveniente para os serviços a disponibilização da 

viatura em causa, por despacho datado de 9 de março de 2021, foi proposto deferir o 

pedido. Sendo uma competência da Câmara Municipal de Guimarães, a atribuição deste 

tipo de apoios, submete-se à aprovação do Executivo Camarário o transporte solicitado.” 

DELIBERADO 

 

 

39. CULTURA – CASA DO POVO DE RONFE - ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO PARA OBRAS NO 

EDIFÍCIO SEDE – Presente a seguinte proposta: “Inaugurado em 1 de maio de 1939, o 

edifício sede da Casa do Povo de Ronfe é um imóvel classificado como de interesse público, 

sendo emblemático da Vila de Ronfe. Atendendo à sua urgência, considerando que as 

infiltrações que ocorriam sempre que chove causavam graves prejuízos ao recheio do 

edifício e à sua estrutura, a Direção da Casa do Povo decidiu, no início de 2020, avançar 

com as obras de recuperação do telhado, que complementam as beneficiações operadas 

no edifício em 2016. Sucede que, em razão da drástica redução de receitas que se verificou 

a partir de março de 2020, com o encerramento do bar e a substancial quebra de faturação 

dos Jogos da Santa Casa, a Casa do Povo se defronta com dificuldades para assegurar o 

pagamento remanescente da referida obra, razão pela qual solicita o apoio financeiro do 

Município. Assim, considerando a urgência na execução da obra de reabilitação do telhado 

do edifício sede da Casa do Povo de Ronfe, classificado como imóvel de interesse público, 

e atendendo às dificuldades financeiras em que se traduziu a pandemia de Covid-19 e ao 

conjunto de atividades ali desenvolvidas pela Casa do Povo, designadamente nas áreas da 

cultura, do desporto e das parcerias em curso com associações locais, proponho, nos 

termos da al) o do n.º 1 do art.º 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na 
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sua atual redação, a atribuição, à Casa do Povo de Ronfe, se um subsídio de €15.000,00, 

destinado a comparticipar nos custos da referida reabilitação.” 

DELIBERADO 

 

 

40. CULTURA - CASA DO POVO DE FERMENTÕES- ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO PARA OBRAS 

NO EDIFÍCIO DO MUSEU DE AGRICULTURA – Presente a seguinte proposta: “Em virtude da 

forte pluviosidade ocorrida em fevereiro último, Museu da Agricultura da Casa do Povo de 

Fermentões sofreu inundações que se teme que venham a repetir-se, colocando em risco, 

inúmeras peças da sua coleção. Deste modo, a Casa do Povo solicita apoio urgente da 

Câmara Municipal que lhe possibilite realizar uma intervenção urgente no telhado do 

imóvel que alberga o Museu de Agricultura, propriedade do Município, com vista à 

substituição de telhas partidas e à substituição de rufos e caleiros que apresentam um 

estado de detioração muito avançado, com um orçamento estimado em €7.550,00+IVA. 

Assim, considerando a urgência na execução da obra de reabilitação do telhado do edifício 

do Museu de Agricultura de Fermentões, imóvel propriedade do Município, e atendendo 

relevante interesse público da sua atividade e da coleção ali instalada, proponho, nos 

termos da al) o do n.º 1 do art.º 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na 

sua atual redação, a atribuição, à Casa do Povo de Fermentões, de um subsídio de €8.000,00 

destinado a custear o pagamento da referida reabilitação.” 

DELIBERADO 

 

 

41. DIVERSOS - MEDIDAS DE EXECUÇÃO DA DECLARAÇÃO DO ESTADO DE EMERGÊNCIA - 

MEDIDAS DE CONFINAMENTO NO ÂMBITO DO COMBATE À PANDEMIA DA DOENÇA 

COVID-19 - FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS E DOS EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS – 

RATIFICAÇÃO - Presente, para ratificação, o seguinte despacho do Presidente da Câmara, 

datado de 14 de março de 2021: “Foi publicado, no passado dia 13 de março, o Decreto n.º 

4/2021, que regulamenta o estado de emergência decretado pelo Presidente da República 

através do Decreto n.º 25 -A/2021, de 11 de março. Refere-se naquela regulamentação que 
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"a redução que tem vindo a ocorrer no que concerne ao número de novos casos diários de 

contaminação da doença COVID -19, bem como da sua taxa de transmissão, fruto das 

medidas que têm vindo a ser adotadas, permite dar início a um levantamento gradual e 

faseado das medidas restritivas impostas. No entanto, não é recomendável que se verifique 

uma redução drástica daquelas medidas: é e essencial que se mantenha a tendência de 

diminuição do número de contágios diários, sendo, para o efeito, necessário que continue 

em vigor a maioria das regras que têm vindo a ser aplicáveis", sendo fixadas várias fases de 

levantamento das medidas aplicáveis, cuja concretização fica dependente da evolução da 

situação epidemiológica. No mesmo dia foi publicada a Resolução do Conselho de Ministros 

n.º 19/2021, que estabelece uma estratégia de levantamento de medidas de confinamento 

no âmbito do combate à pandemia da doença COVID-19, e que define um período de 15 

dias entre cada fase de desconfinamento para que sejam avaliados os impactos das 

medidas na evolução da pandemia, bem como os critérios epidemiológicos. Nesta 

conformidade, e com vista à aplicação, no Município de Guimarães, do Decreto n.º 4/2021, 

de 13 de março, e da estratégia de levantamento de medidas de confinamento previstas 

na Resolução do Conselho de Ministros n.º 19/2021, concretamente das medidas aplicáveis 

aos equipamentos municipais estabelecidas no n.º 2 do artigo 1.º do citado decreto, 

determino: 1) A manutenção do encerramento do atendimento presencial em todos os 

serviços municipais, privilegiando-se o atendimento telefónico e online, mantendo-se o 

atendimento presencial por marcação. 2) A manutenção da atividade do mercado 

municipal, com a abertura do estabelecimento de restauração e bebidas (bar) nele 

instalado, a operar no mesmo regime em que funcionam os restantes serviços de 

restauração e bebidas (em regime de takeaway); 3) A reabertura, ao público, do Cemitério 

Municipal da Atouguia e do Cemitério Municipai de Monchique, mantendo-se o limite 

máximo de 20 pessoas para a realização de funerais nestes dois cemitérios, para efeitos do 

disposto no art.º 319; 4) A reabertura dos parques, jardins, espaços verdes, espaços de 

lazer, bancos de jardim e similares, com exceção dos parques de diversões e parques 

recreativos e similares para crianças e outros locais destinados a práticas desportivas neles 

instalados; 5) O levantamento da suspensão do pagamento das taxas correspondentes à 

utilização das Zonas de Estacionamento de Duração Limitada (parcómetros) exploradas 
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diretamente pelo Município ou pela empresa municipal VITRUS Ambiente, EIM, SA, e o 

correspondente levantamento da suspensão da aplicação do art.º 7.º do Regulamento das 

Zonas de Estacionamento de Duração Limitada, que prevê o pagamento em parcómetros; 

6) A reabertura dos serviços municipais da Biblioteca Municipal Raul Brandão e do Arquivo 

Municipal Alfredo Pimenta. Quanto às restantes medidas de desconfinamento já 

apresentadas pelo Governo através da referida Resolução do Conselho de Ministros n.º 

19/2021, elas serão observadas, no Município de Guimarães, à medida da sua entrada em 

vigor, em função dos critérios definidos nos pontos 3 e 4 desta Resolução, como 

acontecerá, por exemplo, com a reabertura das Feiras Retalhistas de Guimarães, de acordo 

com o Plano de Contingência a implementar pelas entidades gestoras, a partir do próximo 

dia 5 de abril. Recomenda-se às Juntas de Freguesia a adaptação das medidas constantes 

do presente Despacho à sua realidade. Sublinha-se que, sem prejuízo do levantamento de 

restrições atrás enunciado, permanece imperativa a necessidade, por razões de saúde 

pública, de se observarem regras de lotação, de utilização de equipamentos de proteção 

individual, de distanciamento físico, de higienização regular dos espaços, das mãos e a 

etiqueta respiratória, bem como o cumprimento do dever de recolhimento domiciliário, 

nos termos definidos pela Direção-Geral da Saúde.” 

DELIBERADO 

 

42. APROVAÇÃO DA ATA EM MINUTA 

DELIBERADO 

 

A REUNIÃO TERMINOU ÀS ________ HORAS 

ASSINATURAS: 

 

PRESIDENTE: 

______________________________ 

 

SECRETÁRIA: 

_______________________________ 


