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REUNIÃO ORDINÁRIA DE 5 DE ABRIL DE 2021 

 

 

INICIADA A REUNIÃO ÀS ________ HORAS 

 

PRESENÇAS: 

 

 

 

 

 

 

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

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

1. Do despacho do Presidente da Câmara, datado de 11 de março de 2021, que aprovou a 

decisão do júri do procedimento relativo à Reabilitação dos Fornos de Olaria da Cruz de 

Pedra – Creixomil, indeferindo o pedido de prorrogação do prazo estabelecido para 

apresentação de propostas requerido por um dos interessados no procedimento. ----------- 

2. Do despacho do Presidente da Câmara, datado de 17 de março de 2021, que concordou 

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

abertura de procedimento para execução da obra de Reperfilamento da rua de acesso à 

Igreja de Pinheiro – 1ª fase – Pinheiro: “1- Atenta a necessidade de executar a obra de: 

Reperfilamento da rua de acesso à Igreja de Pinheiro 1.ª fase - Pinheiro, submete-se à 

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

informação datada de 25/2/2021 da Divisão de Estudos e Projetos com despacho do Sr. 

Presidente da Câmara de 27/2/2021. 2. Para efeitos de prévia cabimentação da despesa 

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

exceder €724.063,80 + IVA, a satisfazer pela dotação 3.3.1.1.86 do Plano Plurianual de 

Investimentos. 3. Para cumprimento do artigo 17.º e n.º 3 do artigo 47.º do CCP, 

fundamenta-se a fixação do valor estimado do contrato conforme informação prestada 
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pelo Arq. Carlos Coutinho. 4- Nos termos da regra geral de escolha do procedimento 

(prevista no artigo 18.º do CCP) -e do valor máximo do benefício económico que pode ser 

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

um concurso público, ao abrigo da alínea b) do artigo 19.º do CCP. 5. Face ao disposto do 

n.º 2 do artigo 46.º-A do CCP e atendendo que os vários projetos das especialidades que 

constituem a empreitada se encontram numa relação de grande dependência, 

necessitando de coordenação permanente na sua execução; Considerando que a separação 

dos projetos das especialidades poderá causar graves inconvenientes para a entidade 

adjudicante, bem como tornar excessivamente difícil alocar as responsabilidades 

individuais por incumprimento contratual e responsabilidades no âmbito de garantias de 

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

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

seria impraticável tanto para vários empreiteiros adjudicatários executarem os respetivos 

trabalhos, como para a montagem de estaleiros individuais para cada adjudicatário; 

Considerando que a existência de vários empreiteiros no espaço iria tornar o trânsito local 

e residencial, assim como o trânsito de passagem impraticável. Ante o exposto, e 

considerando o processo construtivo da obra objeto do presente procedimento, verifica-se 

que a possibilidade de faseamento dos trabalhos definidos no projeto de execução, por 

entre várias equipas de empreiteiros, comprometeria seriamente a execução do contrato, 

bem como a tornaria tecnicamente impraticável. Deste modo as prestações que abrangem 

o objeto do contrato são técnica e funcionalmente incindíveis pelo que de acordo com a 

alínea a) do n.º 2 do artigo 46.º-A do CCP não deverá ser efetuada a contratação por lotes. 

6- Na presente empreitada, a realização de trabalhos de variadíssimas especialidades, cada 

uma com os seus métodos e especificidades, é tão grande que só com uma análise conjunta 

do preço e da valia técnica é que se poderá aferir da real vantagem económica de uma 

proposta. Entendeu-se, por isso, que o critério de adjudicação da melhor relação 

qualidade/preço, de acordo com o estipulado na alínea a) do n.º 1 do artigo 74.º do CCP, é 

o que melhor defende os interesses da entidade adjudicante para este contrato. Desta 

forma, dentro da valia técnica, os fatores de avaliação que melhor se coadunam com o 

objeto do presente concurso são: a Memória Descritiva do modo de execução da obra, o 
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Plano de Trabalhos apresentado, o Sistema de Controlo de qualidade, Sistema de Gestão 

de Segurança e Sistema de Acompanhamento Ambiental. Só uma avaliação destes fatores, 

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

cumprimento das normas e princípios que norteiam a contratação pública. 7. De acordo 

com o n.º 1 do artigo 290.º-A do CCP, é designado a técnica Ana Teresa Oliveira como 

gestora do contrato para o presente procedimento. 8. Propõe-se ainda a aprovação das 

peças do procedimento em anexo, das quais se destaca no Programa de Procedimento: 

Fixação do preço base em €724.063,80 + IVA; Fixação de um prazo de vigência do contrato 

a celebrar de 300 dias; Opção pelo critério de adjudicação da proposta economicamente 

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

júri: Efetivos: a) - Presidente: Gilberto Fortunato Costa Fernandes — Técnico Superior da 

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

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

jurídica. Suplentes – a) Vogal: Ana Filipa Delca Santos - Técnica Superior da divisão de 

empreitadas; b) Vogal: Ana Margarida Tavares Pereira - Técnica Superior da divisão de 

empreitadas.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

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

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

REALIZADA EM 22 DE MARÇO DE 2021. 

DELIBERADO 

 

 

4. FREGUESIAS – DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NAS FREGUESIAS EM MATÉRIA DE 

LIMPEZA DAS VIAS E ESPAÇOS PÚBLICOS, SARJETAS E SUMIDOUROS E DE REALIZAÇÃO DE 
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PEQUENAS REPARAÇÕES NOS ESTABELECIMENTOS DE EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR E DO 1.º 

CICLO DO ENSINO BÁSICO – ANO DE 2021 - Presente a seguinte proposta: “Desde a entrada 

em vigor da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, o Município tem aprovado, anualmente, 

acordos de execução, a celebrar com as Freguesias, ao abrigo do n.º 1 do art.º 133.º, para 

transferir competências que, nos termos do art.º 132.º do mesmo diploma legal, se 

consideravam delegadas nas juntas de freguesia, nomeadamente as referidas em epígrafe, 

que até à entrada em vigor daquela lei pertenciam às câmaras municipais. Entretanto, a Lei 

n.º 50/2018, de 16 de agosto, Lei-quadro da transferência de competências para as 

autarquias locais e para as entidades intermunicipais, veio revogar expressamente os art.ºs 

132.º a 136.º da referida Lei n.º 75/2013, conforme prevê o n.º 1 do seu art.º 41.º, 

salvaguardando apenas a manutenção dos acordos de execução celebrados ao seu abrigo 

previamente à entrada em vigor da presente lei (n.º 2 do mesmo artigo). Entretanto, foi 

publicado o Decreto-Lei n.º 57/2019, de 30 de abril, diploma que concretiza a transferência 

de competências dos municípios para os órgãos das freguesias, ao abrigo do n.º 2 do artigo 

38.º da Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto. O procedimento de transferência de recursos dos 

municípios para as freguesias previsto neste diploma legal ainda se encontra em curso, no 

entanto as necessidades das freguesias, em matéria de limpeza das vias e espaços públicos, 

sarjetas e sumidouros e de realização de pequenas reparações nos estabelecimentos de 

educação pré-escolar e do 1º ciclo do ensino básico, mantém-se e é necessário assegurar 

que essas competências continuem a ser assumidas como tem ocorrido até à presente data. 

Considerando a importância de uma prestação de serviços orientada pela qualidade e 

eficiência e configurada na ótica dos principais utilizadores – cidadãos, empresas e 

instituições -, bem como a necessária consolidação de um trabalho em rede entre a Câmara 

Municipal e as Freguesias, norteado pela preocupação em servir os Munícipes com um 

maior grau de eficiência nas diversas áreas de atuação, justifica-se a manutenção daquelas 

competências nas Freguesias. Assim, propõe-se transferir, desde já, as competências em 

matéria de limpeza das vias e espaços públicos, sarjetas e sumidouros e de realização de 

pequenas reparações nos estabelecimentos de educação pré-escolar e do 1º ciclo do ensino 

básico, propõe-se, nos termos da alínea k), nº 1, do art.º 25.º, da alínea m), do n.º 1, do 

art.º 33º, alínea g), do n.º 1, do art.º 9.º e alínea i), do n.º 1, do art.º 16.º, da Lei n.º 75/2013, 
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de 12 de setembro, submetendo-se à aprovação da Câmara Municipal, para ulterior 

submissão à Assembleia Municipal, a transferência, para o ano civil de 2021, das referidas 

competências e respetivas verbas para as 48 Freguesias do Concelho, conforme 

discriminado no mapa em anexo (Doc. 1), cujo valor anual atinge o montante global de 

€600.000,00 (Seiscentos mil euros), celebrando-se, para o efeito, o respetivo instrumento 

contratual.” (Anexo 1) 

DELIBERADO 

 

 

5. FREGUESIAS – FREGUESIA DE SELHO S. CRISTÓVÃO – 3ª REVISÃO DO CONTRATO-

INTERDMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS - OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO 

DOS BALNEÁRIOS DO CAMPO DE FUTEBOL DO PARQUE DE LAZER DO RIO SELHO – 

Presente a seguinte proposta: “A Assembleia Municipal, em sessão realizada em 25 de 

setembro de 2018, sob proposta da Câmara Municipal tomada em sua reunião de 5 de julho 

de 2018, aprovou a celebração de um Contrato Interadministrativo de Delegação de 

Competências com a Freguesia de Selho S. Cristóvão, para execução das obras nos 

balneários do Campo de futebol do Parque de Lazer do Rio Selho, com uma verba no valor 

de €19.650,20. Posteriormente, a Junta de Freguesia solicitou uma prorrogação de prazo 

para conclusão das obras, o que foi deferido por deliberação da Assembleia Municipal de 

25 de novembro de 2019, sob proposta da Câmara Municipal aprovada em 3 de outubro de 

2019., dando lugar à primeira revisão do respetivo contrato. Entretanto, a solicitação da 

Presidente da Junta da Freguesia, a Assembleia Municipal, em sessão de 8 de fevereiro de 

2021, sob proposta da Câmara Municipal Câmara Municipal aprovada em reunião de 25 de 

janeiro de 2021, foi aprovada uma segunda revisão ao contrato que consiste em nova 

prorrogação de prazo, agora até 31 de dezembro de 2021. Entretanto, a Freguesia de Selho 

S. Cristóvão promoveu o procedimento concursal para adjudicação das obras tendo-se 

verificado que o a proposta de valor mais baixo (€24.150,00 + IVA) é superior ao valor 

atribuído pelo Município, pelo que solicita o reforço dessa verba no exato montante da 

diferença, ou seja, no valor de €5.958,34 (IVA incluído), totalizando €25.608,54 (IVA 

incluído). Assim, propõe-se que a Câmara Municipal delibere submeter à Assembleia 
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Municipal a aprovação da terceira revisão do Contrato Interadministrativo de Delegação de 

Competências, nos termos da cláusula 11ª daquele Contrato, alterando-se o n.º 1 da 

cláusula 2ª da seguinte forma: “Para a prossecução do objeto definido na cláusula 1ª e a 

sua execução nos termos previstos na cláusula 8ª, é concedida, pelo MUNICÍPIO à 

FREGUESIA, uma verba até ao limite do valor de €25.608,54”.” 

DELIBERADO 

 

 

6. FREGUESIAS – FREGUESIA PINHEIRO - ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO – ANO 2019 – 

ALTERAÇÃO DA DELIBERAÇÃO – 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 de subsídio com a Freguesia de Pinheiro, para execução das obras de 

“Requalificação da rua de Vila Chã, rua do Marcado e rua dos Penedos Altos”, com uma 

verba no valor de €8.536,65. Em Assembleia Municipal de Guimarães, em sessão realizada 

em 04 de dezembro de 2020, sancionou a deliberação da Câmara Municipal de Guimarães 

datada de 16 de novembro de 2020, que aprovou alteração da anterior deliberação 

transitando para o ano de 2020. No entanto, verificou-se que a rua dos Penedos Altos não 

é vicinal, é municipal, pelo que, o apoio não configura um subsídio, mas sim uma delegação 

de competências. Assim, submete-se à consideração do executivo camarário e do órgão 

deliberativo a revogação das deliberações acima identificadas, bem como a aprovação da 

celebração de um Contrato de Delegação de Competências para a execução da obra de 

“Requalificação da rua dos Penedos Altos”, até ao final do ano de 2021, com uma verba no 

valor de €8.536,65. As referidas verbas serão pagas mediante apresentação da fatura e dos 

autos de medição a elaborar pelo Departamento de Obras Municipais.” 

DELIBERADO 

 

 

7. FREGUESIAS – FREGUESIA DE CANDOSO S. MARTINHO - CONTINUIDADE DO PROJETO 

SOCIAL “CANDOSO ATIVO” (2021/2022) – Presente a seguinte proposta: “O projeto social 



 

 

8 

Mod. 229-A/SQ 0 

 

GUIMA
S

AER

CÂMARA MUNICIPAL DE GUIMARÃES

“Candoso Ativo”, implementado desde 2015 no âmbito do orçamento participativo, tem 

como principal objetivo a promoção do envelhecimento ativo e a prevenção do isolamento 

social de pessoas com idade igual ou superior a 55 anos residentes na Comissão Social 

Interfreguesias Vale do Selho. No contexto atual de pandemia pelo Covid-19, este projeto 

adaptou a sua estratégia de intervenção por forma a responder às necessidades 

emergentes da população idosa desta área geográfica. Neste contexto, a equipa do 

“Candoso Ativo” passou a operacionalizar um conjunto de ações que privilegiam o 

acompanhamento de proximidade em contexto domiciliário, como sendo, apoio na 

realização de compras, no pagamento de contas, na aquisição de medicação, na facilitação 

de contactos com as entidades da saúde e no acompanhamento à vacinação para o Covid-

19. Atualmente encontram-se em acompanhamento 150 idosos, dos quais 27 estão 

integrados no âmbito do Programa “Guimarães 65+”, garantindo o projeto em apreço a 

manutenção de contactos de monitorização permanente para garantir o bem-estar e 

prevenir o agravamento do estado de saúde mental destes idosos. Os resultados 

apresentados comprovam a importância deste projeto para a comunidade envolvente, na 

medida em que o trabalho de proximidade desenvolvido assume grande premência para o 

bem-estar e segurança da população-alvo, pelo que se submete para aprovação da Câmara 

Municipal e, posteriormente, da Assembleia Municipal, a continuidade do projeto 

“Candoso Ativo”, através da transferência, a título de subsídio, do valor de €20.000,00 

(vinte mil euros), correspondente a um período de 12 meses (de 3 de maio de 2021 a 2 de 

maio de 2022), à Junta de Freguesia de Candoso S. Martinho, com repartição plurianual, ao 

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

com as condições e nos termos explanados na Minuta do Protocolo que se anexa. À 

consideração superior.” (Anexo 2) 

DELIBERADO 

 

 

8. FREGUESIAS – FREGUESIA DE PONTE - PROJETO SOCIAL “JUNTA AMIGA” (2021/2022) – 

Presente a seguinte proposta: “A Câmara Municipal de Guimarães tem apoiado inúmeros 

projetos de âmbito social, conformando-se com os objetivos plasmados na Estratégia 
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Nacional para o Envelhecimento Ativo e Saudável (2017-2025) e com as orientações 

presentes no Plano de Desenvolvimento Social para o Crescimento Inclusivo de Guimarães 

(2015-2020), que preveem a necessidade de diversificarem e ajustarem as respostas sociais 

às especificidades do território e dos seus cidadãos. O projeto “Junta Amiga”, 

implementado pela Junta de Freguesia de Ponte, há cerca de 5 anos, visa a promoção do 

bem-estar físico, cognitivo e emocional das pessoas com mais de 55 anos residentes na Vila 

de Ponte, prevenindo a sua solidão e o seu isolamento social e contribuindo para a melhoria 

da sua qualidade de vida. Tendo em conta o contexto atual de pandemia pelo Covid-19 e a 

consequente necessidade de um acompanhamento mais próximo da população em 

situação de vulnerabilidade, este projeto prevê o desenvolvimento de um conjunto de 

ações no âmbito da promoção da participação social e da terapia ocupacional, e também a 

realização de pequenas reparações ao domicílio e o acompanhamento dos idosos 

referenciados ao programa “Guimarães 65+”, contando para isso com a colaboração de um 

recurso humano especializado em intervenção social. Considerando o exposto, submete-se 

à aprovação da Câmara Municipal e, posteriormente, da Assembleia Municipal, a proposta 

de execução deste projeto, através da transferência, a título de subsídio, do valor de 

€30.000,00 (trinta mil euros), correspondente ao período de 3 de maio de 2021 a 2 de maio 

de 2022, com repartição plurianual, ao abrigo da alínea j) do nº 1 do art.º 25º da Lei nº 

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

Minuta do Protocolo que se anexa.” (Anexo 3) 

DELIBERADO 

 

 

9. FREGUESIAS – FREGUESIA DE AZURÉM - CONTINUIDADE DO PROJETO SOCIAL “OFICINA 

DAS LETRAS” (2021/2022) – Presente a seguinte proposta: “De acordo com as orientações 

plasmadas no Plano de Desenvolvimento Social para o Crescimento Inclusivo de Guimarães 

(2015-2020) que pressupõem o alargamento de respostas adequadas às necessidades e 

especificidades da nossa população, o projeto “Oficina das Letras”, implementado em 2017, 

visa promover a reeducação através do treino da expressividade oral e escrita, combatendo 

o analfabetismo e a iliteracia e promovendo o enriquecimento do património cultural das 
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pessoas com mais de 45 anos, com baixa escolaridade, residentes na Comissão Social 

Interfreguesias (CSIF) Comunidade Solidária (que integra as freguesias de Azurém, 

Creixomil, Fermentões, Penselo e Silvares). Para o efeito, este projeto conta com a 

colaboração de um profissional da área da educação. Considerando a atual situação 

epidemiológica provocada pelo COVID-19, procedeu-se a uma redefinição dos objetivos de 

intervenção do projeto, que passou a desenvolver, junto dos seus 94 participantes, um 

conjunto de oficinas de desenvolvimento pessoal no domicílio de cada beneficiário, por 

recurso à elaboração e entrega de sebentas com exercícios de estimulação cognitiva. Por 

outro lado, o “Oficina das Letras” passará a acompanhar e a monitorizar os idosos 

sinalizados no âmbito do programa “Guimarães 65+” na freguesia de Azurém, alargando 

assim o seu âmbito de intervenção, numa lógica de apoio suplementar às necessidades 

decorrentes do contexto pandémico. Reconhecida a importância das estratégias de 

estimulação cognitiva na prevenção e diminuição da incidência de problemas demenciais, 

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

Municipal, a continuidade do Projeto “Oficina das Letras”, que pressupõe a transferência, 

a título de subsídio, do valor de €20.000,00 (vinte mil euros), correspondente ao período 

de 12 meses (de 13 de março de 2021 a 12 de março de 2022), à Junta de Freguesia de 

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

art.º 25º da Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro, de acordo com as condições e nos termos 

explanados na Minuta do Protocolo que se anexa. À consideração superior.” (Anexo 4) 

DELIBERADO 

 

 

10. FREGUESIAS – FREGUESIA DE S. TORCATO - PROJETO SOCIAL “JUNTAR SÃO TORCATO” 

(2021/2022) – Presente a seguinte proposta: “Tendo em linha de conta os objetivos 

plasmados na Estratégia Nacional para o Envelhecimento Ativo e Saudável 2017-2025 e as 

orientações presentes no Plano de Desenvolvimento Social de Guimarães (PDS) 2015-2020, 

que prevêem a necessidade de diversificar e adaptar as respostas sociais às especificidades 

do território e dos cidadãos, a Câmara Municipal de Guimarães tem apoiado a 

implementação, no nosso território, de vários projetos na área social. O projeto “Juntar São 
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Torcato”, executado pela Junta de Freguesia de S. Torcato, visa o desenvolvimento de 

estratégias de intervenção que respondam às situações de vulnerabilidade social desta 

freguesia, privilegiando o contacto de proximidade sobretudo com os mais velhos, por 

forma a garantir uma monitorização frequente do bem-estar global dos mesmos e também 

uma adequada articulação interinstitucional e a dinamização do trabalho em rede. O 

“Juntar São Torcato” persegue o desenvolvimento de um conjunto diversificado de ações 

que integram: a implementação de um “banco de coisas”, cujo foco está na promoção da 

adoção de procedimentos de reciclagem e de reutilização, quer de equipamentos de 

puericultura quer de equipamentos adaptativos; a disponibilização de apoio psicológico à 

comunidade; o reforço de ações de sensibilização no âmbito do combate à pandemia; e a 

monitorização de todos os idosos que se encontrem em situação de isolamento social, por 

forma a responder eficazmente e em tempo útil às suas especificidades, com o intuito 

último de contribuir para processos de envelhecimento saudáveis e ativos e, desta forma, 

retardar eventuais quadros de dependência e de demência. Considerando o exposto, 

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

a proposta de execução deste projeto, através da transferência, a título de subsídio, do 

valor de €15.000,00 (quinze mil euros), correspondente ao período de 3 de maio de 2021 a 

2 de maio de 2022, com repartição plurianual, ao abrigo da alínea j) do nº 1 do art.º 25º da 

Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro, de acordo com as condições e nos termos explanados 

na Minuta do Protocolo que se anexa. À consideração superior.” (Anexo 5) 

DELIBERADO 

 

 

11. REGULAMENTOS - REGULAMENTO DA GALA DO DESPORTO – ALTERAÇÃO – Presente 

a seguinte proposta: “O desporto tem, em Guimarães, uma forte presença na comunidade, 

e o maior exemplo são as instituições que realizam um trabalho ímpar ao nível social e 

formativo na comunidade. É igualmente um forte sinal de afirmação de um território a 

realização de eventos internacionais como a Cidade Europeia do Desporto em 2013, a Liga 

das Nações em 2019, eventos com a Taça do Mundo de Ginástica e outros eventos 

internacionais que projetam Guimarães como uma marca de qualidade ao nível 
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internacional. Acresce a estas iniciativas, a criação de uma rede de infraestruturas de 

qualidade das quais se destacam a rede de piscinas e de pavilhões municipais, o Pavilhão 

Multiusos e a Cidade Desportiva e a Academia de Ginástica. O Desporto é também feito 

pelas pessoas e o reconhecimento do trabalho das mesmas em prol do desporto é algo que 

enobrece a atividade de cada uma das instituições e dos seus membros. É nesse 

enquadramento que foi criada em 2010 a iniciativa da Gala do Desporto, foi nesse ano que 

foram atribuídos os primeiros prémios de reconhecimento de atletas, dirigentes e 

associações desportivas, tendo sido um caminho sustentado e alicerçado no trabalho 

associativo ao longo de 10 edições da Gala do Desporto. A Gala do Desporto de Guimarães 

é um evento anual, organizado conjuntamente pela Câmara Municipal de Guimarães e pela 

Cooperativa Tempo Livre, que tem como objetivo reconhecer publicamente todos os clubes 

e atletas vimaranenses que tenham alcançado resultados desportivos notáveis, assim como 

valorizar os jovens talentos desportivos locais, apoiando-os no seu processo de formação 

desportiva e encorajando-os à permanência no tecido desportivo local, através da 

atribuição de Bolsas de Formação Desportiva. Considerando a necessidade de perceber a 

evolução da realidade e por forma a adaptar as iniciativas de reconhecimento aos novos 

tempos, é proposta uma alteração ao regulamento da Gala do Desporto para que se criem 

as condições de reconhecimento merecido a todos aqueles que fazem do Desporto em 

Guimarães o seu trabalho, transmitindo os valores e a educação que tornam em prol de 

uma sociedade mais justa. Resultado de uma profunda reflexão e aprendizagem durante as 

edições anteriores, é então proposto que sejam realizadas alterações ao Regulamento em 

vigor, nomeadamente: • enquadramento das candidaturas em associações/clubes 

registados no portal do associativismo e/ou integrados em federações com estatuto de 

entidade publica desportiva (Artigo 3º); • Alteração da composição da comissão de 

avaliação em número ímpar (artigo 6º); • A comissão de avaliação pode propor atletas em 

nome individual (artigo 8º); • Criação de categorias de prémios a atribuir (Artigo 15º) • Não 

será permitido a acumulação de bolsas com outros subsídios (artigo 18º). A Câmara 

Municipal de Guimarães deliberou, em sua reunião de 12 de outubro de 2020, dar início ao 

procedimento tendente à alteração deste Regulamento, nos termos do disposto no n.º 1 

do artigo 98.º do Código do Procedimento Administrativo (CPA). No decurso do prazo 
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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 artigo 101.º do CPA, uma 

vez que se entendeu 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 artigo 101.º. Assim, no uso do poder regulamentar conferido às autarquias 

locais pelo artigo 241.º da Constituição da República Portuguesa, e nos termos do disposto 

na alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e 

tendo em vista o estabelecido na alínea f) do n.º 2 do artigo 23.º do mesmo diploma legal, 

procedeu-se à alteração do Regulamento da Gala do Desporto, conforme documento em 

anexo (doc. 1), depois já introduzidas na versão final do Regulamento (doc. 2) que se 

propõe à aprovação da Câmara Municipal, e posterior aprovação da Assembleia Municipal, 

conforme previsto na alínea k), do nº 1, do mesmo art.º 33º, e para os efeitos constantes 

da alínea g) do n.º 1 do artigo 25.º da referida Lei n.º 75/2013.” (Anexo 6) 

DELIBERADO 

 

 

12. REGULAMENTOS - REGULAMENTO MUNICIPAL - INÍCIO DE PROCEDIMENTO PARA 

ELABORAÇÃO DE REGULAMENTO DE APOIO À ECONOMIA LOCAL "RETOMAR 

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

Desenvolvimento Económico pretendem dar início ao procedimento tendente à elaboração 

de um regulamento municipal de apoio à economia local denominado “Retomar 

Guimarães”, que tem por objetivo fomentar a economia de proximidade, com o foco na 

sustentabilidade das micro e pequenas empresas (incluindo os empresários em nome 

individual) mais afetadas pela crise pandémica, bem como na ajuda à manutenção dos 

postos de trabalho. Com este Regulamento pretendem-se definir os critérios de atribuição 

de apoio financeiro às empresas sedeadas e com estabelecimento no concelho de 



 

 

14 

Mod. 229-A/SQ 0 

 

GUIMA
S

AER

CÂMARA MUNICIPAL DE GUIMARÃES

Guimarães, incluindo empresários em nome individual, que viram a sua atividade encerrada 

e/ou suspensa, com vista a combater os efeitos económicos da crise pandémica COVID -19, 

afirmando -se como um complemento e reforço local às medidas de apoio económico 

nacionais, que, de forma reconhecida, são manifestamente insuficientes. Para esse efeito, 

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

139.º a 144.º (quanto à eficácia dos regulamentos) do Código do Procedimento 

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

uma proposta a reunião de Câmara, para que esta delibere a abertura do procedimento 

tendente à aprovação do Regulamento 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 dos contributos para a elaboração do Regulamento deve ser formalizada por 

escrito em requerimento dirigido ao Presidente da Câmara.” 

DELIBERADO 

 

 

13. PRESTAÇÃO/AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS - CONCURSO PÚBLICO N.º 2-21 - AQUISIÇÃO DE 

SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO 1.º CEB - REPARTIÇÃO DE ENCARGOS 

– Presente a seguinte informação: “No âmbito da abertura do procedimento por concurso 

público n.º 2/21 para a aquisição de serviços de transportes escolares de alunos do 1.º CEB, 

propõe-se que a Câmara Municipal delibere submeter à Assembleia Municipal a prévia 

autorização para a repartição dos encargos bem como a autorização prévia para a assunção 

de compromissos plurianuais até um valor máximo de €513.720,64 (quinhentos e treze mil 

e setecentos e vinte euros e sessenta e quatro cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em 

vigor (6%), da seguinte forma: - Ano 2021: setembro a dezembro (84 dias) – €137.867,52 

+IVA (6%); - Ano 2022: janeiro a julho (146 dias) – €239.626,88 + IVA (6%); - Ano 2022: 

setembro a dezembro (83 dias) – €136.226,24 + IVA (6%). A despesa enquadra-se na rubrica 
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orçamental com a classificação económica 02.02.10., a que corresponde a proposta de 

cabimento n.º 1685/21, de 22 de março de 2021. À consideração superior.” 

DELIBERADO 

 

 

14. PRESTAÇÃO/AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS - CONCURSO PÚBLICO Nº 1-21 - AQUISIÇÃO DE 

SERVIÇOS - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EM REFEITÓRIOS ESCOLARES – TRIÉNIO 2022-

2024 - REPARTIÇÃO DE ENCARGOS – Presente a seguinte informação: “No âmbito da 

abertura do procedimento em assunto, propõe-se que a Câmara Municipal delibere 

submeter à Assembleia Municipal a prévia autorização para a repartição dos encargos, bem 

como, a autorização prévia para a assunção de compromissos plurianuais, de acordo com 

o disposto no artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho e nos termos da alínea 

c) do n.º 1 do artigo 6.º da LCPA, até um valor máximo de €10.834.494,00 (dez milhões, 

oitocentos e trinta e quatro mil e quatrocentos e noventa e quatro euros), acrescido de IVA 

à taxa legal em vigor (13%), da seguinte forma: - Ano 2022: €3.611.498,00 +IVA (13%); - Ano 

2023: €3.611.498,00 +IVA (13%); - Ano 2024: €3.611.498,00 +IVA (13%). A despesa 

enquadra-se na rubrica orçamental com a classificação económica 02.01.05., a que 

corresponde a proposta de cabimento n.º 1772/21, de 24 de março de 2021. À 

consideração superior.” 

DELIBERADO 

 

 

15. PRESTAÇÃO/AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS - CONCURSO PÚBLICO Nº 1-21 - AQUISIÇÃO DE 

SERVIÇOS - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EM REFEITÓRIOS ESCOLARES – TRIÉNIO 2022-

2024 - ABERTURA DO PROCEDIMENTO – Presente a seguinte informação: “Submete-se, 

para aprovação superior, a abertura do procedimento identificado em epígrafe, bem como 

o programa de concurso, caderno de encargos e a minuta dos anúncios, anexos, à presente 

informação:1. Objeto: Aquisição de serviços - Fornecimento de refeições em refeitórios 

escolares - Triénio 2022/2024. 2. Período de vigência: 3 anos. 3. Preço base: 

€10.834.494,00 + IVA (13%), calculado em função dos preços atualizados de mercado. 4. 
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Classificação económica: 020105. 5. Plano: 2.1.2.56. 6. Cabimento orçamental: Proposta 

de cabimento n.º 1772/21. 7. Procedimento: Concurso Público, previsto na alínea a), n.º 1, 

artigo 20.º do Código dos Contratos Públicos. 8. Entidade adjudicante: Município de 

Guimarães. 9. Órgão com competência para a decisão de contratar: Câmara Municipal. 10. 

Gestor do contrato: Clara Soares, Técnica Superior na Divisão de Educação. 11. Júri: 

Efetivos: Presidente – Anabela Moreira Lima, Diretora do Departamento Financeiro e de 

Desenvolvimento Económico; Vogais: - Elsa Cordeiro de Almeida, Chefe da Divisão Jurídica; 

- Sónia Gonçalves, Chefe da Divisão de Contratação Pública e Gestão de Financiamentos; 

Suplentes: Presidente - Elsa Cordeiro de Almeida, Chefe da Divisão Jurídica; Vogais: - 

Helena Pinto, Chefe da Divisão de Educação; - Clara Soares, Técnica Superior; - Carla Castro, 

Técnica Superior; - Susana Pereira, Técnica Superior. 12. Repartição de encargos 

Considerando que o contrato implica despesas plurianuais, submeteu-se à Câmara 

Municipal, para ulterior aprovação pela Assembleia Municipal, a correspondente repartição 

de encargos, de acordo com o disposto no artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 197/99 de 8 de 

junho, conjugado com a alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da LCPA, nos seguintes termos: - 

Ano 2022: €3.611.498,00 + IVA (13%); - Ano 2023: €3.611.498,00 + IVA (13%); - Ano 2024: 

€3.611.498,00 + IVA (13%). Propõe-se que os esclarecimentos sejam delegados no Júri do 

concurso. À consideração superior.” (Anexo 7) 

DELIBERADO 

 

16. PATRIMÓNIO - DESAFETAÇÃO DO DOMÍNIO PÚBLICO DE PARCELA DE TERRENO 

SITUADA NA RUA MONTE DA SANTA, FREGUESIA DE SELHO S. JORGE – Presente a seguinte 

informação: “No âmbito do processo de Fiscalização nº 93/2019, foi detetado que o 

proprietário da edificação implantada no lote 43, situado na rua Monte da Santa, da 

freguesia de Selho S. Jorge, integrado no Alvará de Loteamento nº 31/97, ocupa, sem 

autorização de utilização e sem licenciamento de construção, a ampliação que utiliza como 

escritório, levada a efeito no alçado lateral direito do prédio, em terreno do domínio 

público (zona verde). Notificado da infração, vem o proprietário, Sr. António Rui da Silva 

Gomes, informar da sua surpresa quanto ao facto, alegando que quando adquiriu o prédio, 

em 2003, o mesmo já se encontrava tal como se verifica atualmente. No entanto, pretende 
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regularizar a situação, propondo, para o efeito, que lhe seja alienada a área de 146,70m², 

indevidamente apropriada, melhor identificada no registo fotográfico e planta em anexo. 

De acordo com informação da Divisão e Planeamento Urbanístico, datada de 29/11/2019, 

o terreno está classificado no Plano Diretor Municipal, como solo urbano - solo urbanizado 

– espaços residenciais que correspondem às áreas urbanas em expansão, consolidadas ou 

a consolidar, onde é privilegiada a coexistência das funções habitação, comércio, serviços, 

turismo e equipamentos. Conforme o mesmo parecer, entende-se que a proposta de 

integração da parcela de terreno no lote 43, é passível de viabilização por se tratar da 

regularização de uma realidade já perpetuada no local, sendo que a sua aquisição e 

subsequente integração no lote que lhe é confinante compreende-se como pertinente, 

para posterior legalização da ampliação já efetuada. Por sua vez, a Divisão de Espaços 

Verdes, informa em 13/03/2020, que, atendendo à morfologia da urbanização e dada a 

exiguidade da parcela, esta não se enquadra no plano de gestão/manutenção e sua 

sustentabilidade, pelo que poderá ser atendido o pedido. Assim, o Município promoveu à 

alteração ao referido loteamento através do processo nº 1068/20, tendo merecido 

pareceres favoráveis emitidos em 22/01/2021 e 03/03/2021, não tendo sido apresentada, 

dentro do prazo de discussão pública, contestação dos interessados a esta proposta de 

alteração. O domínio público está fora do comércio jurídico, sendo inalienável, pelo que, 

para sequência do processo tendente à legalização da ampliação do prédio, 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 a seguir melhor identificada: Parcela de terreno com 

a área de 146,70m², situada na rua Monte da Santa, da freguesia de Selho S. Jorge, a 

confrontar do norte e do poente com terrenos do domínio público (zonas verdes) do sul 

com arruamento público (rua Monte da Santa) e do nascente com lote 43 do Alvará de 

Loteamento nº 31/97. À consideração superior.” (Anexo 8) 

DELIBERADO 
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17. PATRIMÓNIO – DESAFETAÇÃO DO DOMÍNIO PÚBLICO DE PARCELA DE TERRENO 

SITUADA NA RUA COUTO DE BELMIR, FREGUESIA DE RONFE – Presente a seguinte 

informação: “O Sr. Rui César Dias Mendes solicitou informação sobre a possibilidade de 

aquisição de uma parcela de terreno, com a área de 74,00m², para anexar ao seu prédio 

situado na Rua Couto de Belmir, da freguesia de Ronfe, licenciado ao abrigo do Alvará de 

Obras de Construção nº 149/20. A parcela em questão, destinada a estacionamento e 

passeio, melhor identificada na planta anexa, foi integrada no domínio público no processo 

de destaque caducado que tramitou sob o nº 477/06. Segundo pareceres da Divisão de 

Gestão Urbanística datados de 14/01/2021 e de 18/01/2021, “atendendo ao elevado 

desnível existente entre as duas vias que o arruamento liga à existência de lugares de 

estacionamento suficientes, julga-se não haver necessidade da área de terreno que o 

requerente pretende adquirir”. “A concretização da ligação entre a rua da Polé e a rua Couto 

de Belmir, no local em causa, implicaria a abertura de uma via com inclinação excessiva 

(próxima dos 30%), e que não se traduziria em benefício relevante para a circulação local. 

Assim, não se vê inconveniente na alienação da parcela em causa.” O requerente 

apresentou uma declaração escrita do titular do processo nº 477/06 na qual indica que não 

se opõe nem vê qualquer óbice na alienação da parcela. Atendendo a que o domínio público 

é inalienável, para sequência do processo tendente à eventual transmissão do terreno, 

deverá proceder-se à sua desafetação 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 74,00m², situada na rua Couto de 

Belmir, da freguesia de Ronfe, a confrontar do norte, com caminho público, do sul com 

prédio urbano de Rui César Dias Mendes, do nascente e do poente com terrenos do 

domínio público. À consideração superior.” (Anexo 9) 

DELIBERADO 
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18. PATRIMÓNIO – AFETAÇÃO DE PARCELA DE TERRENO COM A ÁREA DE 170M2 AO 

DOMÍNIO PÚBLICO - RUA ENG.º DUARTE AMARAL - FREGUESIA DE PENCELO – Presente a 

seguinte informação: “Decorrente da obra de reperfilamento da Rua Eng.º Duarte Amaral, 

da freguesia de Pencelo, e conforme informação prestada pela Divisão de Estudos e 

Projetos, torna-se necessário adquirir parte de um talude para permitir o alargamento 

seguro da via e um percurso pedonal com uma largura desejável. Depois de efetuado o 

respetivo levantamento topográfico determinou-se que a área exata a adquirir é de 170 

m2. O terreno é da propriedade da Quinta de Penegache, Lda, e será a desanexar do prédio 

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

o n.º 656/20151028 e do inscrito na matriz predial rústica sob o artigo 152º, da freguesia 

de Pencelo. Nos termos do valor/m2 atribuído no relatório de avaliação do perito da 

Direção-Geral da Administração da Justiça, o justo valor do terreno é de €9.400,60. 

Encetadas as negociações com os representantes da empresa, verificou-se a 

disponibilidade da proprietária na cedência gratuita daquela parcela de terreno, dado o 

interesse público da obra. Atendendo que a parcela de terreno a ceder faz parte de um 

terreno de maiores dimensões, e visto que juridicamente não será possível doar parte de 

um terreno, a cedência de terreno ao domínio público poderá efetivar-se através da sua 

afetação ao domínio público, mediante aprovação pela Assembleia Municipal. Assim, 

submete-se à consideração superior a apresentação da presente proposta à Câmara 

Municipal para, ao abrigo da alínea ccc) do n.º1 do artigo 33.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, 

de 12 de setembro, alterada, conjugada com o disposto na alínea q) do artigo 25.º do 

mesmo diploma legal, aprovar e submeter à apreciação e votação da Assembleia Municipal 

a afetação ao domínio público municipal da parcela de terreno identificada em planta anexa 

e que faz parte integrante desta proposta, com a área de 170 m2, a desanexar do prédio 

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

o n.º 656/20151028 e do inscrito na matriz predial rústica sob o artigo 152º, da freguesia 

de Pencelo, destinada à continuidade do reperfilamento da Rua Eng.º Duarte Amaral. À 

consideração superior.” (Anexo 10) 

DELIBERADO 
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19. PATRIMÓNIO – AFETAÇÃO DE PARCELA DE TERRENO AO DOMÍNIO PÚBLICO 

MUNICIPAL - ARRANJO URBANÍSTICO DA RUA D. JOÃO I – Presente a seguinte informação: 

“Como é do conhecimento público, está em curso a obra de arranjo urbanístico da Rua D. 

João I, desta cidade, tendo sido manifestada a necessidade de intervenção na zona 

envolvente ao Hotel IBIS, para execução de passeios e zonas de estacionamento, prevendo-

se a ocupação de terreno que pertence à propriedade privada do Hotel. Efetuado o 

levantamento da área necessária ao domínio público, algumas já ocupada com passeios 

públicos, verifica-se que a área total necessária a integrar no domínio público é de 232 m2. 

Efetuadas as negociações com a empresa Portas de Guimarães, Lda, proprietária do Hotel 

Ibis, verifica-se a sua disponibilidade para a cedência gratuita daquela parcela de terreno 

ao domínio público municipal, abdicando da sua área privada de estacionamento, com a 

condição de lhes ser afeto o uso exclusivo de seis lugares de estacionamento público, 

destinando-se um deles a viaturas que transportem pessoas com mobilidade reduzida, 

previstos no projeto da empreitada em curso, devendo ser ainda contemplado um outro 

lugar para carregamento de viaturas elétricas, lugar este que não ficará de uso exclusivo da 

unidade hoteleira, mas sim de uso público. Conforme resulta da informação prestada pela 

DMT, no Regulamento Municipal de Taxas e Outras Receitas Municipais, estão previsto um 

máximo de 4 lugares de estacionamento para utilização privativa das unidades de 

alojamento com a classificação de hotel. Nos termos no parecer jurídico emitido, 

atendendo que o número de lugares a afetar ao uso exclusivo do hotel ultrapassa em dois 

o permitido no mencionado Regulamento, e atendendo que a atribuição dos seis lugares 

de estacionamento resulta da negociação acordada entre as partes, sob pena de 

comprometer a qualidade pretendida com o arranjo urbanístico, estando subjacente o 

interesse público, deverá submeter-se à aprovação dos órgãos municipais a afetação 

exclusiva, à unidade hoteleira, dos 6 lugares de estacionamento, sendo que um deles 

destinar-se-á a veículos em que um (ou mais) dos ocupantes seja uma pessoa com 

mobilidade condicionada, ficando isentos do pagamento de taxas, por tempo 

indeterminado, enquanto se mantenha a atividade da unidade hoteleira. Assim, 

considerando: O interesse público na requalificação da Rua D. João I, cuja empreitada se 

encontra em curso; A harmonização urbanística do espaço e o enquadramento com a 



 

 

21 

Mod. 229-A/SQ 0 

 

GUIMA
S

AER

CÂMARA MUNICIPAL DE GUIMARÃES

envolvente do Hotel Ibis; A necessidade de se legitimar toda e qualquer intervenção 

naquele espaço por parte da Câmara Municipal; Submete-se à consideração superior a 

apresentação da presente proposta à Câmara Municipal para, ao abrigo da alínea ccc) do 

n.º1 do artigo 33º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, alterada, conjugada 

com o disposto na alínea q) do n.º1 do artigo 25.º do mesmo diploma legal, aprovar e 

submeter à apreciação e votação da Assembleia Municipal o seguinte: Afetação ao domínio 

público municipal da parcela de terreno caracteriza a cor azul na planta que se anexa à 

presente proposta e da qual faz parte integrante, com a área de 232 m2, a desanexar do 

logradouro do prédio descrito na Conservatória dos Registos Predial, Comercial e 

Automóveis de Guimarães sob o n.º 1004/19940322, e inscrito na matriz predial urbana 

sob o artigo 3125º, da Freguesia de Creixomil, registado em nome de Portas de Guimarães, 

Lda, a confrontar do Norte e Poente com arruamentos públicos, do Sul com o próprio, do 

Nascente com Rua D. João I, destinando-se a integrar o domínio público municipal, 

passando a responsabilidade pela sua gestão, manutenção e conservação a ser da estrita 

competência do Município de Guimarães. Afetação ao uso exclusivo da unidade hoteleira 

de seis lugares de estacionamento previsto no projeto do arranjo urbanístico da Rua D. João 

I, sendo que um deles destinar-se-á ao estacionamento de veículos em que um (ou mais) 

do(s) ocupante(s) possua(m) mobilidade condicionada, ficando isentos do pagamento de 

taxas ao Município por tempo indeterminado, enquanto se mantiver a atividade daquele 

serviço, de acordo com o disposto nos artigos 54º a 56º do referido Regulamento. À 

consideração superior.” (Anexo 11)  

DELIBERADO 

 

 

20. PATRIMÓNIO – IDEGUI – AUTORIZAÇÃO PARA ARRENDAMENTO DE ESPAÇO – BAR DE 

APOIO – Presente a seguinte informação: “O Instituto de Design de Guimarães (IDEGUI) 

vem solicitar autorização para a cedência de parte do imóvel que lhe foi entregue pelo 

Município ao abrigo de um contrato de comodato, para a formalização de um novo 

arrendamento comercial para a instalação de um bar no IDEGUI. No contrato de comodato 

celebrado em 23 de maio de 2013 entre o Município de Guimarães e o IDEGUI, aprovado 
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em reunião de Câmara realizada em 12 de dezembro de 2012, ficou claramente referido no 

seu n.º 2, da cláusula 2ª que o IDEGUI ficaria impedido de sublocar, emprestar ou ceder, 

total ou parcialmente, por qualquer forma ou negócio, os direitos emergentes daquele 

contrato, sem autorização expressa do Município. Já no ano de 2014 foi autorizada, pela 

Câmara Municipal, a cedência de um espaço para a instalação de um bar de apoio, com o 

objetivo de dar apoio à comunidade académica, funcionários e outros utentes do Instituto 

de Design, bem como proporcionar serviços a visitantes de eventos que se realizem 

naquelas instalações. Conforme esclarecimentos prestados pelo IDEGUI, a concessão 

anterior terminou e não estando prevista a renovação foi lançado novo procedimento 

concursal, pretendendo-se agora legitimar o novo arrendamento comercial no mesmo local 

onde funcionou outrora o bar de apoio. Atendendo que o contrato de comodato celebrado 

com o IDEGUI foi aprovado em reunião de Câmara Municipal, deverá o presente pedido de 

autorização de cedência do espaço para funcionamento de um bar, em regime de contrato 

de arrendamento, ser também submetido a deliberação do mesmo órgão, sendo que em 

caso de aceitação, o IDEGUI e o arrendatário deverão responsabilizar-se pelo 

enquadramento legal inerente à instalação e funcionamento do bar. À consideração 

superior.” 

DELIBERADO 

 

21. DOAÇÕES – DOAÇÃO DE EQUIPAMENTO AO GRUPO CULTURAL E RECREATIVO DE 

ALDÃO – Presente a seguinte informação: “O Grupo Cultural e Recreativo de Aldão, com 

sede na rua Padre João Pimenta nº3, da freguesia de Aldão, através de email datado de 

01/03/2021, vem solicitar a cedência de uma marquesa uma vez que a existente nas suas 

instalações já tem bastante uso, sendo assim urgente a sua substituição. No armazém da 

Divisão de Património Municipal existe uma marquesa com as características pretendidas 

que, pese embora o seu bom estado de conservação, já não se adequa às necessidades dos 

diversos serviços municipais. Deste modo, submete-se à consideração superior a decisão 

quanto à doação, àquela entidade, do equipamento melhor identificado na tabela abaixo, 

devendo, em caso de deferimento, o assunto ser aprovado pelo órgão executivo, nos 

termos do disposto na alínea o), nº 1 do artigo 33º do Anexo I da Lei nº 75/2013, de 12 de 
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setembro. Ao referido equipamento foi atribuído o valor de €600,00 (seiscentos euros), 

conforme a seguir se discrimina. ---------------------------------------------------------------------------- 

Descrição Valor Unitário Valor Total 

Marquesa bipartida hidráulica € 600,00 € 600,00 

 Total € 600,00 

DELIBERADO 

 

22. DOAÇÕES – DOAÇÃO DE EQUIPAMENTO AO ESTABELECIMENTO PRISIONAL DE 

GUIMARÃES – Presente a seguinte informação: “O Estabelecimento Prisional de 

Guimarães, através de email datado de 28/01/2021, vem solicitar a cedência de diverso 

mobiliário a fim de colmatar as necessidades de equipamento que se verificam naquele 

estabelecimento. Existe no armazém da Divisão de Património Municipal diverso mobiliário 

que poderá ser disponibilizado, por já não satisfazer aas necessidades dos serviços 

municipais. Desta forma submete-se à consideração superior a decisão quanto à doação, 

àquela entidade, do equipamento melhor identificado na tabela abaixo, devendo, em caso 

de deferimento, o assunto ser aprovado pelo órgão executivo, nos termos do disposto na 

alínea o), nº 1 do artigo 33º do Anexo I da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro. Ao 

equipamento foi atribuído o valor total de €445,00 (quatrocentos e quarenta e cinco euros). 

 

DELIBERADO 

Descrição Valor Unitário Valor Total 

4 Armários cacifo de 2 portas cinza € 25,00 € 100,00 

2 Cadeiras rodadas com braços revestidas a napa 
preta 

€ 20,00 € 40,00 

1 Cadeira rodada sem braços revestida a napa preta €15,00 € 15,00 

Secretária estrutura metálica cinza com 1 bloco de 
gavetas 

€80,00 €80,00 

Armário metálico, cor cinza, metálico, cor cinza, com 
portas em persiana 

€150,00 €150,00 

Armário metálico, cor cinza, com portas em fole €40,00 €40,00 

Televisão Sony CRT €20,00 €20,00 

 Total € 445,00 
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23. ENTIDADES PARTICIPADAS - CURTIR CIÊNCIA - ASSOCIAÇÃO CENTRO DE CIÊNCIA VIVA 

DE GUIMARÃES - DESIGNAÇÃO DO REPRESENTANTE DO MUNICÍPIO NO CONSELHO 

FISCAL – Presente a seguinte proposta: “Por deliberação da Câmara Municipal de 4 de julho 

de 2019 foram designados os representantes do Município de Guimarães que iriam fazer 

parte dos órgãos sociais da associação CURTIR CIÊNCIA - ASSOCIAÇÃO CENTRO DE CIÊNCIA 

VIVA DE GUIMARÃES. Para Presidente do Conselho Fiscal foi designada a Sra. Dra. Olga 

Maria da Silva Abreu, gestora bancária e licenciada em Gestão de Empresas que, no passado 

dia 2 de novembro de 2020 apresentou um pedido de renuncia ao cargo, invocando razões 

de incompatibilidade profissional. Nestes termos, é agora, necessário, aprovar o novo 

representante do Município de Guimarães que irá fazer parte do Conselho Fiscal da 

Associação, como Presidente. Assim, ao abrigo do disposto na alínea oo), do n.º 1, do art.º 

33.º, do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, proponho: Que seja designado para 

Presidente do Conselho Fiscal da Associação, Flávio Romeu de Sousa Freitas, Membro do 

Gabinete de Apoio à Presidência.” 

DELIBERADO 

 

 

24. AÇÃO SOCIAL - RATIFICAÇÃO DOS APOIOS CONCEDIDOS POR CONTA DO FUNDO DE 

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

dezembro de 2020 a Câmara Municipal aprovou a constituição de um Fundo de Maneio 

destinado a acorrer, com oportunidade, ao pagamento com caráter de urgência, dos apoios 

a conceder no âmbito da alínea a) do artigo 2º do Regulamento Municipal para Atribuição 

de Apoios a Pessoas em Situação de Vulnerabilidade. Importa, assim, submeter a ratificação 

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

mapa que se anexa.” (Anexo 12) 

DELIBERADO 

 

 

25. AÇÃO SOCIAL - ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ÀS INSTITUIÇÕES DE SOLIDARIEDADE 

SOCIAL 2021 – Presente a seguinte proposta: “Ao abrigo do Regulamento de Apoio às 
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Instituições de Solidariedade Social - Regulamento n.º 607/2010 de 15 de Julho, 101 

instituições apresentaram candidaturas para o ano de 2021, encontrando-se, para o efeito, 

inscritas no Registo Municipal das Instituições de Solidariedade Social de Guimarães 

(RMISG). Estas candidaturas foram avaliadas de acordo com os critérios previstos nos 

artigos 10º e 11º do referido regulamento, nomeadamente com base: na qualidade e 

interesse dos projetos; na continuidade e qualidade de execuções anteriores; no seu grau 

de criatividade e inovação; na consistência e adequação do orçamento; na capacidade de 

angariar outras fontes de financiamento; no número potencial de beneficiários; na 

consonância entre os objetivos propostos e o plano de desenvolvimento social do 

município; no número de respostas às necessidades da comunidade; no grau de 

intervenção continuada em áreas prioritárias de inserção social e comunitária; no seu 

contributo para a correção de desigualdades de ordem socioeconómica; no seu contributo 

no combate à exclusão social; e no âmbito geográfico da intervenção que levam a cabo. 

Verificados estes critérios de elegibilidade, determinaram-se as classificações dos projetos 

de cada uma das instituições candidatas, às quais correspondem os valores de 

financiamento que a seguir se apresentam: -------------------------------------------------------------- 

N INSTITUIÇÕES Valor a Financiar € 

1 AAUM - Associação Académica da Universidade do Minho 3.000,00 

2 ADDHG - Associação de Defesa dos Direitos Humanos de Guimarães 20.000,00 

3 ADISGUI - Associação para o Desenvolvimento Local 5.000,00 

4 ASPEV - Associação Social de Pevidém Vida a Cores 15.000,00 

5 Associação Adaptar Vidas 5.000,00 

6 Associação CSAR - Centro Social Atães Rendufe 15.000,00 

7 Associação de Apoio à Criança 10.000,00 

8 Associação de Dadores Benévolos de Sangue de Guimarães 18.000,00 

9 Associação de Escoteiros de Portugal - Grupo 25 3.000,00 

10 Associação de Moradores Bairro São Gonçalo 2.160,00 

11 Associação de Moradores da Zona Urbana da Conceição 5.000,00 

12 ANTI – Associação de Narrativa e Teatro de Intervenção 3.500,00 

13 Associação de Paralisia Cerebral de Guimarães 23.990,00 

14 Associação de Reformados de Lordelo 12.900,00 
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15 Associação de Reformados e Pensionistas de Guimarães 30.000,00 

16 Associação de Solidariedade Social dos Professores - Delegação GMR 8.000,00 

17 Associação de Surdos de Guimarães e Vale do Ave 1.500,00 

18 Associação Familiar Vimaranense 10.000,00 

19 Associação para o Desenvolvimento das Comunidades Locais 57.967,10 

20 Associação Puzzlianos - C.J.G. 1.000,00 

21 Associação Social e Cultural de Urgezes 4.000,00 

22 Associação Vencedores do Cancro Unidos pela Vida 15.000,00 

23 Associação White Angels 5.000,00 

24 Because I Care, Associação para Apoiar e Cuidar de Pessoas que 

Cuidam 

5.000,00 

25 Braços D'Afetos Associação de Voluntariado e Apoio de Longos 15.000,00 

26 CAISA - Cooperativa de Arte, Intervenção Social e Animação CRL 25.000,00 

27 Casa da Juventude de Guimarães W Y F 5.000,00 

28 Casa do Povo de Briteiros 20.000,00 

29 Casa do Povo de Creixomil 36.000,00 

30 Casa do Povo de Fermentões 40.000,00 

31 Casa do Povo de Serzedelo 20.000,00 

32 Casa do Povo de Serzedo 7.750,00 

33 Castreja Cooperativa de Apoio Social e Cultural CRL 40.000,00 

34 Centro Comunitário de Solidariedade Integração Social de 

Tabuadelo 

11.000,00 

35 Centro Comunitário, Desporto e Cultura de Gandarela 58.000,00 

36 Centro de Cultura e Desporto dos Trabalhadores do Municipio de 

Guimarães 

20.000,00 

37 Centro Infantil de Pevidém - Sta. Casa Misericórdia de Riba de Ave 12.000,00 

38 Centro Juvenil de S.José 15.000,00 

39 Centro Paroquial de Moreira de Cónegos 15.000,00 

40 Centro Pastoral D.António Bento Martins Junior 16.690,00 

41 Centro Social Cultural Desportivo e Recreativo de Vila Nova de Sande 30.000,00 

42 Centro Social D.Manuel Monteiro de Castro 11.640,00 

43 Centro Social da Irmandade de S.Torcato 16.000,00 
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44 Centro Social da Paroquia de Fermentões 20.000,00 

45 Centro Social da Paroquia de Penselo 40.000,00 

46 Centro Social da Paróquia de Polvoreira 16.000,00 

47 Centro Social da Paróquia de Santa Eulália de Nespereira 30.000,00 

48 Centro Social de Brito 25.000,00 

49 Centro Social de Guardizela 25.000,00 

50 Centro Social e Paroquial de Donim 15.000,00 

51 Centro Social e Paroquial de Ronfe 15.000,00 

52 Centro Social e Paroquial de S.João de Ponte 30.000,00 

53 Centro Social e Paroquial de S.Martinho de Sande 16.000,00 

54 Centro Social Nossa Senhora do Carmo 30.000,00 

55 Centro Social Padre Adelino Silva 30.000,00 

56 Centro Social Padre Manuel Joaquim de Sousa 15.000,00 

57 Centro Social Paroquial de Gondar 15.000,00 

58 Centro Social Paroquial de Mascotelos/Santiago  19.000,00 

59 Centro Social Paroquial de S. Cristovão de Selho 13.000,00 

60 Centro Social Paroquial de Santa Cristina de Cerzedelo 13.000,00 

61 Centro Social Paroquial de Santa Marinha da Costa 30.000,00 

62 Centro Social Paroquial de São Dâmaso 7.500,00 

63 Centro Social Paroquial de Vila Nova de Sande 30.000,00 

64 Centro Social Paroquial Nossa Senhora da Conceição 11.000,00 

65 Centro Social Paroquial S.Martinho de Candoso 15.000,00 

66 Centro Social Recreativo e Cultural de Campelos 20.000,00 

67 Centro Social S.Pedro de Azurém 20.000,00 

68 Centro Social, Cultural e Desportivo de Silvares 30.000,00 

69 Centro Sócio Cultural e Desportivo de Sande S. Clemente 20.000,00 

70 Centro Solidariedade Social Cultural Desportiva Somelos 10.000,00 

71 CERCIGUI - Cooperativa de Educação e Reabilitação de Cidadãos 

Inadaptados do Concelho de Guimarães 

60.000,00 

72 Clube Alma Branca 8.000,00 

73 Corpo Nacional de Escutas - Junta Núcleo de Guimarães 63.885,00 

74 Creche e Jardim Infantil Albano Coelho Lima 16.000,00 
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75 Cruz Vermelha Portuguesa - Delegação de Guimarães 30.000,00 

76 Desincoop - Desenvolvimento Económico Social e Cultural, CRL 8.000,00 

77 Farramundanes - Cooperativa Editorial e Desenvolvimento 

Integrado de Fermentões, CIPRL 

7.500,00 

78 Fundação Casa do Paço 15.000,00 

79 Fundação Stela e Oswaldo Bomfim 15.000,00 

80 Grupo Desportivo e Recreativo "Os Amigos de Urgeses" 50.000,00 

81 Grupo Desportivo Recreativo e Cultural "Os Mesmos" das Cancelas 

da Veiga 

5.000,00 

82 Grupo Recreativo 20 Arautos de D.Afonso Henriques 12.000,00 

83 Infantário Nuno Simões 20.000,00 

84 Irmandade de Nossa Senhora da Consolação e Santos Passos 15.000,00 

85 Irmandade S.Crispim e S.Crispiniano 2.000,00 

86 Lar Beneficente de S.Jorge 15.000,00 

87 Lar de Santa Estefânia 35.000,00 

88 Lar de Santo António 51.321,40 

89 Liga dos Amigos do Hospital da Senhora da Oliveira 20.000,00 

90 Lions Clube de Guimarães 15.000,00 

91 Mais Polvoreira - Solidariedade, Educação e Empreendedorismo 

Social, CRL 

10.000,00 

92 Ordem dos Advogados - Delegação de Guimarães 5.000,00 

93 Palavras Infinitas - Núcleo de inclusão, comunicação e Media 5.000,00 

94 Patronato de São Sebastião 50.000,00 

95 PPA - Um pensamento, uma palavra, uma atitude - Associação sem 

fins lucrativos de apoio social 

18.000,00 

96 Santa Casa da Misericórdia de Guimarães 30.000,00 

97 Sol do Ave - Associação para o Desenvolvimento Integrado do Vale 

do Ave 

13.230,00 

98 UNAGUI - Cooperativa Social e Cultural de Guimarães, CRL 20.200,00 

99 Unidos nas Conquistas - Associação de Apoio ao Desenvolvimento 

Humano 

5.000,00 

100 Venerável Ordem Terceira de S.Domingos 16.500,00 
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101 Venerável Ordem Terceira de São Francisco 25.000,00 

 TOTAL 1.915.233,50 

Os subsídios de maior relevo referem-se maioritariamente a candidaturas que têm 

patentes respostas sociais de suma importância para a comunidade envolvente, e que 

respondem às necessidades plasmadas no Plano de Desenvolvimento Social para o 

Crescimento Inclusivo de Guimarães 2015-2020. Depois de devidamente verificado o 

cumprimento, por parte das entidades a apoiar, dos critérios e requisitos impostos pelo 

Regulamento de Apoio às Instituições de Solidariedade Social, submeto para aprovação a 

atribuição dos subsídios em cima apresentados, no montante total de €1.915.233,50 (um 

milhão novecentos e quinze mil duzentos e trinta e três euros e cinquenta cêntimos).” 

DELIBERADO 

 

26. AÇÃO SOCIAL - ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO PARA A AQUISIÇÃO DE TRÊS 

ELETRODOMÉSTICOS – Presente a seguinte informação: “Foram rececionadas na Divisão 

de Ação Social duas candidaturas para apoio na aquisição de três eletrodomésticos (placa, 

forno e frigorifico). Após análise destas candidaturas e subsequente estudo efetuado pelos 

nossos serviços apresentam-se de seguida os dados da caracterização socioeconómica dos 

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

Nº Processo Freguesia Rendimento P/ 
Capita 

Subsídio a atribuir 

156952327/21 Atães €273,49 €330,00 

134288378/21 UFC (S. Sebastião) €295,34 €190,00 

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

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

enquadra no consignado na alínea v) do artigo 33.º da Lei 75/2013 de 12 de setembro, a 

concessão deste subsídio aos requerentes, num valor total de €520,00 (quinhentos e vinte 

euros). Por forma a garantir que o subsídio atribuído é efetivamente utilizado na aquisição 

dos equipamentos em cima identificados, deve o pagamento ser efetuado diretamente 

pela Câmara Municipal ao fornecedor dos mesmos, mediante a apresentação da respetiva 

fatura comprovativa.” 

DELIBERADO 
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27. 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, nos dias 9 e 14 de abril, ao Porto. Considerando que, se 

tratam de deslocações que visam 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 22 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 

 

 

28. APROVAÇÃO DA ATA EM MINUTA 

DELIBERADO 

 

 

A REUNIÃO TERMINOU ÀS ________ HORAS 

ASSINATURAS: 

 

PRESIDENTE: 

______________________________ 

 

SECRETÁRIA: 

_______________________________ 

 

 

 

 


