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REUNIÃO ORDINÁRIA DE 3 DE MAIO DE 2021 

 

 

INICIADA A REUNIÃO ÀS ________ HORAS 

 

PRESENÇAS: 

 

 

 

 

 

 

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

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

1. Do ofício de Armando Magalhães, Carlos Silva & Associados, SROC, LDA, remetendo, para 

conhecimento, parecer sobre a informação económico-financeira da VIMÁGUA – Empresa 

de Água e Saneamento de Guimarães, E.I.M., S.A., relativa ao ano de 2020. (Anexo 1) ----- 

2. Do ofício de G. Castro, R. Silva, A. Dias & F. Amorim, SROC, Lda remetendo a Certificação 

Legal de Contas e Parecer do Fiscal Único referente ao exercício de 2020 da entidade Vitrus 

Ambiente, Empresa Municipal, S.A. (Anexo 2) ---------------------------------------------------------- 

3. Do ofício da Cooperativa Turipenha – Cooperativa de Turismo de Interesse Público, CRL 

remetendo, para conhecimento, o Relatório de Prestação de Contas de 2020, aprovado em 

sessão da Assembleia Geral, realizada no passado dia 30 de março. (Anexo 3) ----------------- 

4. Do ofício da Cooperativa A Oficina – Centro de Artes e Mesteres Tradicionais de 

Guimarães, CIPRL, remetendo, para conhecimento, o Relatório de Atividades e Contas de 

2020, aprovado em sessão da Assembleia Geral, realizada no passado dia 25 de março. 

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

5. Do ofício da Cooperativa Fraterna – Centro Comunitário de Solidariedade e Integração 

Social, CIPRL, remetendo, para conhecimento, o Relatório de Atividades e Contas de 2020, 

aprovado em sessão da Assembleia Geral, realizada no passado dia 8 de abril. (Anexo 5) --- 
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6. Do ofício do Laboratório da Paisagem – Associação para a Promoção do 

Desenvolvimento Sustentável remetendo, para conhecimento, o Relatório e Contas de 

2020, aprovado em sessão da Assembleia Geral, realizada no passado dia 29 de março 

(Anexo 6). --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7. Do despacho do Vereador Ricardo Costa, datado de 28 de abril de 2021, que concordou 

com a aquisição de uma parcela de terreno com a área de 6.376 m2, ocupada com a variante 

de Brito/Pevidém, sita no lugar de Quinta das Lamas, freguesia de Gondar, pelo valor de 

€98.700,00, devendo, ainda, ser garantida, por escrito, a revogação do acordo de cedência 

assinado em 3 de fevereiro de 2005 com os seus proprietários, Ramiro Lima Gonçalves e 

sua esposa, Maria Ribeiro Martins Gonçalves, aquando da outorga da escritura. -------------- 

8. Do despacho do Vereador Ricardo Costa, datado de 28 de abril de 2021, que concordou 

com a aquisição de quatro imóveis, sitos no gaveto do largo de Santo Amaro e da rua de S. 

Vicente, destinados a serem demolidos e à sua integração no domínio público municipal, 

no âmbito da requalificação e alargamento da rua de S. Vicente e arranjo urbanístico do 

largo de Santo Amaro, da União das Freguesias de Candoso Santiago e Mascotelos, pelo 

valor de €175.227,90. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

9. Do despacho do Presidente da Câmara, datado de 21 de abril 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 Ecovia da Escola Hotel – Creixomil: 

“1. Atenta a necessidade de executar a obra de: Ecovia da Escola Hotel - Creixomil, 

submete-se à consideração superior a presente proposta de decisão de contratar, 

fundamentada em informação datada de 23/3/2021 da Divisão de Estudos e Projetos com 

despacho do Sr. Presidente da Câmara de 23/3/2021. 2. Para efeitos de prévia 

cabimentação da despesa inerente ao contrato a celebrar, estima-se que o respetivo preço 

contratual não deverá exceder €372.966,52 + IVA, a satisfazer pela dotação 3.3.1.1.7605 do 

Plano Plurianual de Investimentos. 3. Para cumprimento do nº7 do artigo 17º e nº3 do 

artigo 47º do CCP, fundamenta-se a fixação do valor estimado do contrato conforme 

informação prestada pelo projetista em 17 de Março de 2021. 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 
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celebrar, propõe-se a adoção de um concurso público, ao abrigo da alínea b) do artigo 19º 

do CCP. 5. 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 n1 do artigo 

74º do CCP, é o que melhor defende os interesses da entidade adjudicante para este 

contrato. Desta forma, dentro da valia técnica, os fatores de avaliação que melhor se 

coadunam com o objeto do presente concurso são: a Memória Descritiva do modo de 

execução da obra, o Plano de Trabalhos apresentado, o Sistema de 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. 6. 

De acordo com o n.º 1 do artigo 290.º-A do CCP, é designado a técnica Ana Margarida 

Tavares Pereira como gestora do contrato para o presente procedimento. 7. Propõe-se 

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

de Procedimento: Fixação do preço base em €372.966,52 + IVA; Fixação de um prazo de 

vigência do contrato a celebrar de 180 dias; Opção pelo critério de adjudicação da proposta 

economicamente mais vantajosa; 8. Para a condução do procedimento propõe-se a 

designação do seguinte júri: Efetivos a) Presidente: José Miguel Silva Fernandes – Chefe de 

gabinete de eficiência energética; b) Vogal – Ana Teresa Oliveira - Técnica 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: Luís Filipe Vieira Teixeira - Técnico Superior da divisão de 

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

10. CÂMARA – APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 19 DE ABRIL DE 2021. 

DELIBERADO 

 

 

11. OBRAS PÚBLICAS - REABILITAÇÃO DOS FORNOS DE OLARIA DA CRUZ DE PEDRA, 

CREIXOMIL - RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS – RATIFICAÇÃO – Presente, para 

ratificação, o despacho do Presidente da Câmara, datado de 19 de abril de 2021, que 

concordou com a seguinte informação do júri do procedimento em epígrafe: “O pedido de 

esclarecimentos (anexo 1), necessário à boa compreensão e interpretação das peças do 

procedimento referido em epígrafe, foi apresentado por um dos interessados, tendo o 

mesmo sido objeto de análise por parte da Divisão de Estudos e Projetos (DEP). Neste 

sentido foi elaborada a resposta ao pedido de esclarecimentos conforme anexo 2. 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 ao pedido de esclarecimentos, devendo a mesma ser 

publicitadas na plataforma eletrónica acingov.” (Anexo 7) 

DELIBERADO 

 

 

12. OBRAS PÚBLICAS - REQUALIFICAÇÃO DA ZONA ENVOLVENTE AO CEMITÉRIO, RUA DA 

EIRINHA E VIA DE ACESSO À AUTO-ESTRADA – SERZEDELO - REPARTIÇÃO DE ENCARGOS 

– Presente a seguinte informação: “Tendo em vista a abertura do procedimento por 

concurso público para a obra em assunto, e nos termos previstos no n.º 1 do art.º 22.º do 

Decreto-lei n.º 197/99, de 8 de junho, será necessário que a Assembleia Municipal aprove 

a verba relativa aos anos de 2021 e 2022, uma vez que o valor constante da rubrica do Plano 

Plurianual de Investimentos (rubrica 3.3.1.1.98) não é suficiente para assumir todos os 

encargos que terão que ser suportados no ano 2022. Assim, considerando que o prazo 

previsto para execução da obra é de 365 dias – cujo início se prevê em novembro de 2021, 

propõe-se que sejam aprovados, para os anos de 2021 e 2022, os seguintes valores 
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estimados: Ano 2021 (2 meses): €320.000,00 + IVA Ano 2022 (10 meses): €1.879.619,66 + 

IVA Assim, propõe-se que a presente repartição de encargos seja aprovada pela Câmara 

Municipal, e ratificada, posteriormente, pela Assembleia Municipal, nos termos dos n.ºs 3 

e 5 do art.º 164º do Código do Procedimento Administrativo.” 

DELIBERADO 

 

 

13. OBRAS PÚBLICAS - REQUALIFICAÇÃO DA ZONA ENVOLVENTE AO CEMITÉRIO, RUA DA 

EIRINHA E VIA DE ACESSO À AUTO-ESTRADA – SERZEDELO – INFORMAÇÃO PARA INÍCIO 

DE PROCEDIMENTO – Presente a seguinte informação: “1. Atenta a necessidade de 

executar a obra de: Requalificação da zona envolvente ao Cemitério, rua da Eirinha e Via 

de acesso à auto-estrada - Serzedelo, submete-se à consideração superior a presente 

proposta de decisão de contratar, fundamentada em informação datada de 1/4/2021 da 

Divisão de Estudos e Projetos com despacho do Sr. Presidente da Câmara com a mesma 

data. 2. Para efeitos de prévia cabimentação da despesa inerente ao contrato a celebrar, 

estima-se que o respetivo preço contratual não deverá exceder €2.199.619,66 + IVA, a 

satisfazer pela dotação 3.3.1.1.98 do Plano Plurianual de Investimentos de 2021. 3. Para 

cumprimento do n.º 7 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 pelo técnico José Sampaio. 

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; 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; Que em termos de 

arquitetura a separação em lotes poderia trazer graves problemas na interligação entre os 
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vários lotes, em virtude de cada adjudicatário poder escolher diferentes fornecedores de 

pedra. Esta situação criaria uma adulteração do projeto, pois este foi estudado de forma 

que as peças de granito tivessem uma continuidade ao longo do projeto, situação que não 

ocorreria se houvesse vários fornecedores. Que em termos de drenagem de águas pluviais, 

a separação por lotes poderia criar a situação de primeiro serem executadas as instalações 

a montante e depois a jusante, o que criaria problemas graves de escoamento. Que em 

termos de infraestruturas elétricas a separação em lotes poderia trazer graves problemas 

na interligação entre os vários lotes, em virtude de cada adjudicatário poder escolher 

diferentes fornecedores de luminárias. Esta situação criaria uma desvirtuação do projeto, 

pois este foi estudado para que as luminárias tivessem uma harmonia ao longo da obra, 

situação que não ocorreria se as luminárias fossem diferentes para cada lote, mesmo que 

cumprissem as especificações técnicas. Ante o exposto, e considerando o processo 

construtivo da obra objeto do presente procedimento, verifica-se que a possibilidade de 

separação por lotes 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 

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 
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com o n.º 1 do artigo 290.º-A do CCP, é designado a técnica Ana Filipa Delca Santos como 

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

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

Fixação do preço base em €2.199.619,66 + IVA; Fixação de um prazo de vigência do contrato 

a celebrar de 365 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 - Presidente: Maria Fernanda Fernandes Castro - Chefe da divisão de 

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

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

Vogal: Ana Teresa Oliveira - Técnica Superior da divisão de empreitadas; Vogal: João 

Ricardo de Carvalho Pacheco - Técnico Superior da divisão de empreitadas.” (Anexo 8) 

DELIBERADO 

 

 

14. URBANISMO - TERCEIRA ALTERAÇÃO PONTUAL DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL NO 

ÂMBITO DO PROCEDIMENTO RERAE - APROVAÇÃO FINAL – Presente a seguinte 

informação: “Serve a presente informação para finalizar o procedimento da 3ª alteração 

pontual do Plano Diretor Municipal no âmbito do procedimento RERAE e submeter à 

aprovação da Assembleia Municipal. Nos termos do artigo 12º, do Decreto-Lei n.º 

165/2014, de 5 de novembro, que prevê a adequação e suspensão dos instrumentos de 

gestão territorial no âmbito do RERAE, o Município de Guimarães deliberou em 16/11/2020 

dar início ao período de discussão pública inerente à 3ª alteração pontual do Plano Diretor 

Municipal no âmbito do procedimento do Regime Extraordinário de Regularização de 

Atividades Económicas (RERAE), incidindo nas empresas Grafifreitas, Produção Gráfica Lda. 

e Serafim Fertuzinhos, S.A. A discussão pública decorreu entre os dias 28 de dezembro de 

2020 e 18 de janeiro de 2021, havendo três participações registadas sobre as propostas de 

alteração do PDM, no âmbito do RERAE. Duas das participações não tiveram 

enquadramento nesta discussão, pois são solicitadas licenças de construção e alteração da 

classificação do solo em sede de Revisão do PDM. Esta Discussão Pública não incidiu em 

propostas de alteração da classificação do solo, mas sim ao abrigo de um regime de exceção 
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que ocorreu dentro dos prazos acima mencionados. Contudo, foram encaminhadas para os 

Pedidos de alteração na 2ª Revisão do PDM de Guimarães, cujo procedimento também se 

encontra a decorrer. A outra participação incidiu diretamente no processo da empresa 

Grafifreitas, Produção Gráfica Lda., cuja resposta foi enviada ao requerente esclarecendo-

se assim as questões levantadas. No entanto, por se tratar de uma questão de interpretação 

jurídica, esta participação originou uma nova análise do processo e foram solicitados 

esclarecimentos adicionais à Divisão Jurídica e à Divisão de Desenvolvimento Económico. 

Conclui-se, com base nas respetivas informações internas, que houve um correto 

entendimento que permite dar como concluída a Discussão Pública para a referida 

alteração do PDM. De acordo com o estipulado no nº 6, do artigo 89º, do Regime Jurídico 

dos Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT), com a redação atual dada pelo Decreto-Lei 

nº 80/2015, de 14 de maio, o Município de Guimarães deverá divulgar os resultados da 

Discussão Pública através da disponibilização do conteúdo de um Relatório de Ponderação, 

no seu sítio da internet (https://www.cm-guimaraes.pt), documento anexo a esta 

informação. Síntese das Propostas de alteração ao PDM: No seguimento do disposto nas 

Conferências Decisórias, nos termos do artigo 11º, do Regime do RERAE, nas quais foram 

ponderados os interesses previstos, propõem-se as seguintes alterações: 1) Carta de 

Ordenamento. São propostas 2 alterações à Carta de Ordenamento através do 

reajustamento das áreas afetas aos estabelecimentos industriais, conforme delimitações 

em plantas anexas às respectivas conferências decisórias, as quais serão classificadas como 

solo urbano. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

REQUERENTE FREGUESIA ÁREA (m2) USO PROPOSTO  
(Carta de Ordenamento) 

Grafifreitas, Produção Gráfica Lda. Mesão Frio 3 755,00 

Solo Urbano – Espaços 
urbanos de baixa densidade, 

Estrutura Ecológica Municipal, 
Nível III 

Serafim Fertuzinhos, S.A.. União de freguesias de Sande 
Vila Nova e Sande s Clemente 2 575,00 

Solo Urbano - Espaços de 
actividades económicas, 

Estrutura Ecológica Municipal, 
Nível III 

2) Carta de Condicionantes. São propostas 2 alterações à Carta de Condicionantes, que 

consistem na redelimitação da respetiva servidão, na Reserva Agrícola Nacional, em 

conformidade com os pareceres da Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte 

(DRAPN), constantes nas respetivas Atas das Conferências Decisórias. -------------------------- 
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REQUERENTE FREGUESIA ÁREA (m2) Exclusões 
(Carta de Condicionantes) 

Grafifreitas, Produção Gráfica Lda. Mesão Frio 1 525,00 Reserva Agrícola Nacional 

Serafim Fertuzinhos, S.A.. União de freguesias de Sande 
Vila Nova e Sande s Clemente 2 575,00 Reserva Agrícola Nacional 

Face ao exposto, e tendo em conta o nº2, do artigo 12º, do Decreto-Lei nº 165/2014, de 5 

de novembro (RERAE) propõe-se a alteração do Plano Diretor Municipal - adequação ao 

RERAE, com base nos pressupostos da presente informação, bem como a sua aprovação 

por parte do executivo municipal, Reunião de Câmara, para posteriormente enviar à 

Assembleia Municipal para aprovação final.” (Anexo 9) 

DELIBERADO 

 

 

15. URBANISMO - CENTRO HISTÓRICO DE GUIMARÃES E ZONA DE COUROS - PLANO DE 

GESTÃO 2021-2026 – Presente a seguinte informação: " A proposta de candidatura do 

Centro Histórico de Guimarães e Zona de Couros à lista do Património Mundial foi entregue 

em janeiro à Comissão Nacional de Unesco, da qual resultou uma avaliação do Grupo de 

Trabalho do Património Mundial. A avaliação considerou a proposta apresentada como 

sendo “sólida e de muita qualidade (…) bem desenvolvida e sustentada”, mas apontou 

aspetos que devem ser corrigidos e/ou adicionados. A principal lacuna apontada refere-se 

à inexistência, em Guimarães, de um Plano de Gestão do Bem Património Mundial, 

documento que o Comité do Património Mundial aponta, desde o ano 2000, como um 

instrumento essencial para a gestão e salvaguarda dos bens inscritos na lista. As 

Orientações Técnicas do Património Mundial consideram a possibilidade de uma via 

alternativa à do Plano de Gestão quando se apresente um sistema de gestão documentado. 

Atendendo às boas práticas a que Guimarães usualmente é associada, e que estiveram na 

base de uma avaliação claramente positiva, por parte do ICOMOS, que suportou a decisão 

de classificação do Centro Histórico de Guimarães, em 2001; a candidatura apresentada 

apostou na apresentação aprofundada do sistema de gestão, global, implementado em 

Guimarães, entendendo-se que essa documentação cumpre, cabalmente, o estabelecido 

pelas Orientações Técnicas. No entanto, não é esse o entendimento do Grupo de Trabalho 
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do Património Mundial e, por isso, o Município desenvolveu a resposta à lacuna apontada, 

resultando no Plano de Gestão que agora se apresenta. Cumprindo todas as 

recomendações e boas práticas, os Planos de Gestão devem envolver as entidades com 

tutela e, idealmente, a comunidade em geral. Não há regras específicas para um Plano de 

Gestão, e não tem obrigatoriamente um caráter normativo. O que se espera de um Plano 

de Gestão, essencialmente, é que: — comunique o Bem classificado e os valores universais 

que lhe estão associados, — identifique todos os envolvidos e as respetivas 

responsabilidades, — explicite o modo de o salvaguardar, — evidencie a viabilidade da sua 

salvaguarda. O Plano de Gestão deve ter um caráter universal, reunir consenso e vontade 

política para que a proteção do Bem se consolide a curto, médio e longo prazo. E deve 

envolver as comunidades. É um documento, simultaneamente, genérico e detalhado. Deve 

tocar nos aspetos fundamentais associados aos valores do Bem (urbanismo, arquitetura, 

construção, autenticidade, usos). Deve identificar medidas de partilha do conhecimento e 

da cultura associados ao Património Mundial. Deve abordar a forma de atuar, no dia-a-dia: 

na limpeza e conservação do espaço público, dos edifícios, etc. Deve indicar quem, como e 

de que forma se capacita, ao longo do tempo, para o fazer (conservação urbana). Deve 

demonstrar que há enquadramento administrativo e jurídico, e dotação orçamental para 

levar a cabo o que se entende necessário. E muito mais, evidentemente. Em suma: abrange 

tudo e todos. É uma oportunidade única para todos serem chamados a participar 

ativamente na definição de um Plano para "o nosso" Património Cultural da Humanidade. 

Propõe-se o seguinte cronograma para o Plano de Gestão 2012-2026: - maio: divulgação e 

consulta pública; - junho: revisão do documento, integrando os contributos, e redação da 

proposta final do Plano; - julho: submissão do Plano de Gestão 2921-2026 a reunião de 

Câmara; - nov/dez.: submissão do Plano de Gestão 2921-2026 à Assembleia Municipal. Face 

ao exposto, é agora necessário que a Câmara Municipal delibere proceder à abertura de 

um período de consulta pública, a decorrer durante o mês de maio, até ao dia 31. Em anexo 

junta-se o Plano de Gestão 2021-2026. Versão preliminar para consulta pública.” (Anexo 

10) 

DELIBERADO 
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16. PRESTAÇÃO/AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS - RETIFICAÇÃO DO PROGRAMA DE CONCURSO 

DO CONCURSO PÚBLICO N.º 1/21 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS - FORNECIMENTO DE 

REFEIÇÕES EM REFEITÓRIOS ESCOLARES - TRIÉNIO 2022/2024 – RATIFICAÇÃO – Presente, 

para ratificação, o despacho do Presidente da Câmara, datado de 23 de abril de 2021, que 

concordou com a seguinte informação do júri do concurso em epígrafe: “O júri do concurso 

público supra identificado, procedeu à análise e pronúncia dos pedidos de esclarecimentos, 

anexos, submetidos pelas empresas infra elencadas e, constatou a existência de erros que 

carecem de retificação. Nos termos do art.º 50.º do Código dos Contratos Públicos, o Júri 

responde pela ordem em que são colocadas as questões pelos interessados. Assim, e no 

que respeita a: “Uniself – Sociedade de Restaurantes Públicos e Privados, S.A.”: •ponto 1 - 

no caso dos refeitórios sem confeção a que se reporta a Tabela 2 do n.º 1 da Cláusula 45.º 

do CE, a média diária de refeições a observar deverá ser unicamente a que respeita ao 

almoço, e que consta do Anexo A1.1, uma vez que os trabalhadores a afetar serão a tempo 

parcial, estando-lhes apenas adstritas as funções inerentes aquele serviço. A distribuição 

das refeições intermédias será nestes casos assegurada pelos Assistentes Operacionais dos 

respetivos estabelecimentos de ensino, pelo que a média diária dessas refeições não 

poderá ser contemplada para efeitos de cálculo do rácio de pessoal. Acresce ainda que 

todas as refeições que exigem preparação e se destinam aos refeitórios sem confeção são 

consideradas para determinação do pessoal a afetar nos refeitórios polo. Em face do 

exposto procedeu-se à correção da média diária de refeições respeitantes aos refeitórios a 

que se refere a Tabela da cláusula acima mencionada, no Anexo C1. • ponto 2 - a cada 

refeitório polo acrescerá uma unidade a tempo parcial, independentemente do número de 

refeitórios sem confeção a servir. • ponto 3 - procedeu-se à retificação da média diária  de 

refeições a observar nos estabelecimentos de ensino de Monte Largo – Azurém, Outeiro – 

Serzedo , S. Romão e Cruz de Argola –Mesão Frio e Vieite – Sande S. Clemente, constante 

do Anexo C1. No que diz respeito ao JI de Penela – Souto Sta. Maria a média diária a 

observar é de 149, pelo que não há qualquer erro a corrigir. “ Eurest (Portugal) – Sociedade 

Europeia de Restaurantes, Lda.”: • alínea a) - o Município de Guimarães não dispõe de 

informação relativamente à existência de quadro de pessoal a transitar para o novo 

concessionário, uma vez que a informação relativa ao tipo de contratos dos trabalhadores 



 

 

13 

Mod. 229-A/SQ 0 

 

GUIMA
S

AER

CÂMARA MUNICIPAL DE GUIMARÃES

ao serviço nos refeitórios escolares em momento algum é solicitado ao concessionário. • 

alínea b) - nos termos do artigo 300.º do CCP a revisão de preço ocorrerá desde que o 

contrato assim o determine e fixe os respetivos termos nomeadamente o método de 

cálculo e a periodicidade. Nessa conformidade, a possibilidade de revisão está prevista 

cláusula 24.ª na qual está igualmente definida a fórmula a aplicar e quando ela pode 

ocorrer. • alínea c) - a proposta deve ser formulada com base na previsão de refeições 

constantes dos Anexos A1, A1.1, A2 e A2.1. Na eventualidade de vir a ser necessário o 

recurso à prestação de serviço na modalidade takeaway o custo da refeição corresponderá 

ao das refeições transportadas, no qual estão já previstos os custos com o transporte, tanto 

mais que o fornecimento das embalagens descartáveis conforme o previsto no ponto 5 da 

Cláusula 29.ª é da responsabilidade da entidade adjudicante. • alínea d) - nos termos do 

número 7, da Cláusula 45.ª, o mapa de pessoal respeitante a cada refeitório não pode ser 

alterado, nem deixar de ser preenchida a totalidade do respetivo contingente, incluindo 

nos períodos de interrupção letiva e mês de julho, sem prévio acordo do adjudicante, 

devendo as alterações ser objeto de apreciação por parte desta entidade. Do exposto 

resulta que qualquer alteração à estimativa de refeições previstas nos Anexos A1, A1.1, A2 

e A2.1 do programa de concurso que se venham a verificar no decurso da execução do 

contrato serão tidas em conta na determinação do número de trabalhadores a afetar ao 

refeitório, em observação do disposto nas Tabelas 1 e 2 da mesma cláusula. • alínea e) - o 

número de trabalhadores indicados na Tabela 1 a tempo inteira incluem já o cozinheiro. • 

alínea f) - a cada refeitório polo acrescerá uma unidade a tempo parcial, 

independentemente do número de refeitórios sem confeção a servir. • alínea g) - a Tabela 

2 diz respeito ao número de trabalhadores a afetar nos refeitórios sem confeção e que se 

destinam a assegurar a receção, empratamento e distribuição da refeição (almoço), bem 

como a lavagem das loiças e limpeza e higienização das instalações do refeitório, pelo que 

na formação do preço unitário das refeições previstas no Anexo A1.1 deverão ainda ser 

considerados os encargos com esse pessoal, identificados no Anexo B2 com a alínea b). A 

EB de Salgueiral – Creixomil, cuja previsão de fornecimento de refeições consta do Anexo 

A2.1., está contemplada no número total de refeições indicadas na alínea b) do Anexo B1 

(reforço da manhã transportado). No Anexo C1 a escola é apenas mencionada sem 
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indicação de média diária de refeições alínea g) uma vez que não se prevê a colocação de 

pessoal nesse refeitório. • alínea h): ponto i. - ata da decisão de contratar anexa; ponto ii. - 

o preço base do procedimento foi, nos termos da legislação em vigor, calculado em função 

dos preços atualizados de mercado; ponto iii. - documento em anexo. Considerando que a 

aprovação da retificação das peças do procedimento (na presente situação apenas no 

Anexo C1 do Programa de Concurso) é competência da Câmara Municipal, enquanto órgão 

com competência para a decisão de contratar, nos termos dos art.ºs 36.º e 50.º do CCP, 

deve a presente informação ser aprovada pelo órgão executivo.” (Anexo 11) 

DELIBERADO 

 

 

17. RECURSOS HUMANOS - PROCEDIMENTOS DISCIPLINARES Nº 8/2019 E Nº 1/2020 – 

Presente a seguinte proposta: “Na sequência da instauração dos procedimentos 

disciplinares acimas referidos, por despachos de 17 de setembro de 2019 e 22 de janeiro 

de 2020, a sanção disciplinar única a aplicar nos termos propostos pela instrutora é a 

sanção disciplinar de multa, correspondente a seis remunerações base diárias. Nos 

termos do nº 4 do artigo 197º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, anexa à Lei nº 

35/2014, de 20 de junho, a aplicação das sanções disciplinares é da competência do órgão 

executivo do Município. Assim, solicito a V/Exa. que submeta a presente proposta à 

próxima reunião da Câmara Municipal.” (Anexo 12) 

DELIBERADO 

 

 

18. ENTIDADES PARTICIPADAS – ASSOCIAÇÃO QUADRILÁTERO URBANO - 

TRANSFERÊNCIA DE VERBAS DO MUNICIPIO DE GUIMARÃES PARA O ANO DE 2021 – 

Presente a seguinte proposta: “O Município de Guimarães é associado, em conjunto com 

os Municípios de Braga, Barcelos e Vila Nova de Famalicão, da associação de municípios de 

fins específicos “QUADRILÁTERO URBANO”, que tem como fim principal a implementação 

do Programa Estratégico de Cooperação (PEC), e prosseguindo uma estratégia 

potenciadora da relação entre um modelo urbano policêntrico qualificado e inovador nas 
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práticas de governança urbana e territorial e uma estratégia de competitividade e 

internacionalização da base económica sustentada em competências e recursos para a 

inovação gerados a partir da ligação entre os tecidos científicos, de formação, tecnológico 

e empresarial. Uma das obrigações dos associados, nos termos da al. c) do art.º 5º dos 

Estatutos é efetuar as contribuições financeiras nos termos estabelecidos na lei e nos 

estatutos. Estas contribuições financeiras são, nos termos do art.º 36º dos mesmo 

Estatutos, fixadas pela Assembleia Geral, sob proposta do Conselho Executivo, para 

comparticipar nas despesas correntes da gestão da associação, através de um valor 

definido anualmente, com pagamentos mensais. Neste sentido é necessário que a Câmara 

Municipal aprove, em sede de reunião do executivo, a transferência de verbas que 

competem ao Município de Guimarães, relativa ao ano de 2021 num valor mensal de € 

1000,00 (mil euros) num total anual de € 12.000,00 (doze mil euros), em conformidade com 

os documentos em anexo a esta proposta, nomeadamente as Proposta e ata da Assembleia 

Geral nº20/2021 e 21/2020 de 26/03/2021, nº17/2021 datada de 26/03/2021, 

respetivamente.” (Anexo 13) 

DELIEBRADO 

 

19. EDUCAÇÃO - DESIGNAÇÃO DE REPRESENTANTE DO MUNICÍPIO NOS CONSELHOS 

GERAIS DOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS DE BRITEIROS E VALE DE S. TORCATO – 

Presente a seguinte proposta: “Na sequência do pedido de mobilidade apresentado por um 

dos técnicos superiores da Divisão de Educação, e de modo a assegurar o número de 

representantes do Município previsto nos Regulamentos Internos, torna-se necessário 

proceder à designação de um representante do Município nos Conselhos Gerais dos 

Agrupamentos de Escolar de Briteiros e Vale de S. Torcato. Assim, nos termos no nº 4, do 

artigo 14º, e do nº 1, do artigo 16º do Decreto-Lei nº 75/2008, de 22 de abril, alterado e 

republicado pelo Decreto-Lei nº 137/2012, de 2 de julho, proponho, que em substituição 

da Dr.ª Marta Mota, seja designada em representação do Município no: Agrupamento de 

Escolas Briteiros – Dr.ª. Vânia Silva, Técnica Superior da Divisão de Educação; Agrupamento 

de Escolas Vale de S. Torcato – Dr.ª Vânia Silva, Técnica Superior da Divisão de Educação.” 

DELIBERADO 



 

 

16 

Mod. 229-A/SQ 0 

 

GUIMA
S

AER

CÂMARA MUNICIPAL DE GUIMARÃES

20. SAÚDE - CENTRO DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 - PAVILHÃO MULTIUSOS DE 

GUIMARÃES - ADITAMENTO AO PROTOCOLO COOPERAÇÃO TRIPARTIDO – RATIFICAÇÃO 

– Presente, para ratificação, o despacho do Presidente da Câmara, datado de 15 de abril de 

2021, que concordou com a seguinte informação da Coordenadora do Serviço Municipal de 

Proteção Civil: “ Foi solicitado ao Serviço Municipal de Proteção Civil, através da Senhora 

Vereadora Dra. Adelina Pinto, que procedesse no sentido de, com a urgência possível, 

requisitar a montagem de gabinetes de vacinação tendo em vista a adaptação do Centro 

de Vacinação por forma a aumentar a sua capacidade de vacinação diária e dotá-lo de 

estruturas que permitam uma prestação de serviço com maior conforto para os utentes, 

por forma a atender o pedido apresentado pelo ACES do Alto Ave. Por deliberação de 22 

de fevereiro de 2021, a Câmara Municipal aprovou celebrar um Protocolo de Cooperação, 

com a Cooperativa Tempo Livre e o ACES do Alto Ave, em representação da ARS Norte, com 

o objeto de regular os termos e condições para instalação do Centro de Vacinação contra a 

COVID-19 no Multiusos de Guimarães. Tal Protocolo foi celebrado em 23 de fevereiro de 

2021. Tratando-se de um reforço do apoio municipal, já que o Protocolo de Cooperação 

não prevê estas situações, deverá, para o devido enquadramento, ser submetida à 

aprovação da Câmara Municipal uma alteração ao Protocolo. Considerando, por outro lado, 

que poderá continuar a ser necessário contar com a presença da Polícia Municipal no 

Centro de Vacinação, parece-nos que seria de aproveitar a oportunidade para também 

fazer constar do Protocolo a prestação deste serviço. Nesse sentido, submete-se à 

consideração superior a alteração da cláusula segunda “Obrigações do MUNICÍPIO”, 

aditando-lhe dois números com a seguinte redação: 5 – Dotar o Centro de Vacinação de 

todo o tipo de estruturas por forma a adequar a sua resposta às necessidades que vierem 

a verificar-se ao longo do seu funcionamento, nomeadamente, gabinetes individuais de 

vacinação e outras estruturas de conforto, designadamente tendas. 6 – Assegurar, quando 

necessário, a permanência da Polícia Municipal por forma a que seja garantido o 

cumprimento de todas as normas impostas pela pandemia, nomeadamente o 

distanciamento físico e não aglomeração de pessoas. Uma vez que foi solicitada urgência 

em atuar desde já, e considerando que as restantes partes outorgantes do Protocolo 

manifestaram já o seu acordo quanto à sua alteração, pode esta alteração ser aprovada 
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desde já pelo Senhor Presidente e ratificada na próxima reunião de Câmara, nos termos do 

n.º 3, do art.º 35º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.” 

DELIBERADO 

 

 

21. SAÚDE - AGRUPAMENTO DE CENTROS DE SAÚDE DO ALTO AVE - CEDÊNCIA DE 

VIATURAS – Presente a seguinte proposta: “O Agrupamento dos Centros de Saúde do Alto 

Ave, em representação da Administração Regional de Saúde do Norte, IP, solicitou, a 

colaboração do município através da cedência de duas viaturas com respetivo motorista 

para os sábados todo o dia e eventualmente um ou outro domingo, até ao final do mês de 

junho do corrente ano, prestar na vacinação no domicílio aos doentes acamados do 

concelho de Guimarães. Considerando a importância de promover a participação dos 

municípios nos processos de tomada de decisão em matéria de saúde dos respetivos 

agrupamentos populacionais, potenciando sinergias institucionais e promovendo, de forma 

organizada e devidamente sustentada, uma comunicação articulada que privilegie o 

utente/família/comunidade, numa perspetiva de humanização e garantia de cuidados, 

coloca-se à consideração superior o apoio a conceder ao Agrupamento dos Centros de 

Saúde do Alto Ave, através da cedência das duas viaturas com respetivos motoristas e 

autorização para a regularização do trabalho suplementar, aos sábados e eventualmente 

um ou outro domingo, estimando-se que seja até ao final do mês de junho do corrente ano. 

Esta situação configura um apoio logístico a atribuir ao referido Agrupamento de Centros 

de saúde, enquadrável no disposto nas alíneas u) e bbb) do n.º 1 do art.º 33.º da Lei n.º 

75/2013 de 12 de setembro, na sua redação atual, apoio que deverá ser concedido 

mediante deliberação da câmara municipal.” 

DELIBERADO 

 

 

22. AÇÃO SOCIAL - LIGA PORTUGUESA CONTRA O CANCRO - NÚCLEO REGIONAL DO 

NORTE - CEDÊNCIA DE AUTOCARRO - RATIFICAÇÃO – Presente, para ratificação, o 

despacho do Presidente da Câmara, que disponibilizou, à Liga Portuguesa Contra o Cancro 
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– Núcleo Regional Norte, o transporte, em autocarro, de senhoras, de forma a realizar 

consulta de aferição do cancro da mama, no passado dia 26 de abril, ao Porto.  

DELIBERADO 

 

 

23. 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 5 de maio, 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 22 de abril 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 

 

 

24. CULTURA - NÚCLEO DE ESTUDOS 25 DE ABRIL (NE25A) - CEDÊNCIA DE AUTOCARRO – 

Presente a seguinte proposta: “O Núcleo de Estudos 25 de Abril (NE25A) solicitou a 

colaboração do município através da cedência de uma viatura, para efetuar o transporte 

de uma conferencista, no dia 5 de junho, a Albergaria a Velha. Considerando que se trata 

de uma deslocação no âmbito do evento “Cidadanias” e não havendo inconveniente para 

os serviços a disponibilização da viatura em causa, por despacho datado 22 de abril 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, bem como o pagamento de trabalho extraordinário e ajudas de custo 

ao motorista.” 

DELIBERADO 
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25. DIVERSOS - ALTERAÇÃO DO TITULAR DO FUNDO DE MANEIRO PARA O ANO DE 2021 

DA DIVISÃO DE BIBLIOTECAS – Presente a seguinte informação: “Por deliberação de 21 de 

dezembro de 2020 foi aprovada proposta de constituição dos fundos de maneio para 

acorrer, com oportunidade, a despesas diversas, durante o ano de 2021, bem como os 

respetivos titulares e seus substitutos nas faltas e impedimentos. Tendo, entretanto, 

ocorrido uma alteração na chefia da divisão de Bibliotecas, importa proceder à alteração 

do titular do correspondente fundo de maneiro, da seguinte forma: Titular: Juliana 

Manuela Rodrigues Fernandes, Chefe da Divisão de Bibliotecas, mantendo-se o valor, de 

€100,00, a sua finalidade – despesa com aquisição de material diversos destinado às 

atividades promovidas pela Biblioteca (rubrica 09/06020305) e o seu substituto, Julieta 

Sameiro Costa Esteves, Assistente Técnica da mesma Divisão. Este fundo de maneiro, tal 

como os demais, será reconstituído mensalmente, contra entrega dos documentos 

comprovativos da despesa, e a sua reposição será feita até 31 de dezembro do respetivo 

exercício económico.” 

DELIBERADO 

 

26. APROVAÇÃO DA ATA EM MINUTA 

DELIBERADO 

 

A REUNIÃO TERMINOU ÀS ________ HORAS 

 

 

 

ASSINATURAS: 

 

PRESIDENTE: 

______________________________ 

 

SECRETÁRIA: 

_______________________________ 


