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INICIADA A REUNIÃO ÀS ________ HORAS 

 

PRESENÇAS: 

 

 

 

 

 

 

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

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

1. Do ofício da Assembleia Municipal n.º 20, datado de 5 de maio de 2021, que comunica a 

aprovação, em sessão realizada no passado dia 30 de abril, das seguintes propostas: 1.1 – 

Por Unanimidade – a) “Alteração do Mapa de Pessoal”; b) “2ª Alteração Orçamental 

Modificativa”. 1.2 – Por Maioria – a) “Recrutamento para cargo dirigente – Designação de 

Júri”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Do ofício da Assembleia Municipal n.º 21, datado de 5 de maio de 2021, que comunica a 

aprovação, em sessão realizada no passado dia 3 de maio, das seguintes propostas: 2.1 – 

Por Maioria - a) “Aprovação do Regulamento de Exploração de Modalidades Afins de Jogos 

de Fortuna ou Azar de Guimarães e das Taxas a Aplicar”; b) “Concurso Público n.º 2-21 - 

Aquisição de serviços de transporte escolar de alunos do 1.º CEB - Repartição de Encargos”, 

c) “Concurso Público nº 1-21 - Aquisição de Serviços - Fornecimento de refeições em 

refeitórios escolares – Triénio 2022-2024 - Repartição de encargos”; d) “Contratação de 

serviços de transporte escolar em carreira pública - Ano letivo 2021/2022 (Contratação 

excluída nos termos do nº 1, do art.º 5º, do CCP)”;  e) “Concurso Público n.º 5/21 – Aquisição 

de serviços de Segurança e de Vigilância nas instalações e equipamentos do Município de 

Guimarães - Repartição de encargos”; f) “AMAVE - Associação de Municípios do Vale do 
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Ave - Extinção da Associação - Acordo de Dissolução”; g) “Vitrus Ambiente, EM, SA – 

Alteração dos Estatutos da Empresa -Exploração do Serviço de Transporte de Passageiros 

Flexível no Concelho de Guimarães”; h) “Desafetação do domínio público de parcela de 

terreno situada na rua Monte da Santa, freguesia de Selho S. Jorge”; i) “Requalificação do 

Parque das Hortas e zona envolvente - Aquisição de Imóveis da INOBLOCO - Investimentos 

Imobiliários, Lda”; j) “Concessão de Apoios Municipais às Freguesias”; k) “Delegação de 

Competências nas Freguesias (Contratos Interadministrativos)”; 2.2 – Por Unanimidade - 

a) “Revisão do IMPACTA – Investimento Municipal em Projetos e Atividades Culturais, 

Territoriais e Artísticas – Aprovação”; b) “Retomar Guimarães - Programa Extraordinário de 

Apoio Direto à Economia Local”; c) “Terceira Alteração do Regulamento Municipal para 

Atribuição de Apoios a Pessoas em Situação de Vulnerabilidade”; d) “Aprovação do 

Regulamento Municipal da Limpeza Pública e Higiene Urbana de Guimarães”;  e) “Medidas 

de execução da declaração do Estado de Emergência - Isenção do Pagamento de Taxas - 

Zonas de estacionamento de duração limitada e outras atividades”; f) “Medidas de 

Execução da Declaração do Estado de Emergência - Medidas de Confinamento no âmbito 

do combate à pandemia da doença COVID-19 - Funcionamento dos Serviços e dos 

Equipamentos Municipais”; g) “Concurso Público n.º 3/21 - Aquisição de serviços de 

Comunicações de Voz Fixa, Voz e Dados Móveis, Internet e Serviços de Datacentre - 

Repartição de encargos”; h) “Concurso Público n.º 4/21 – Aquisição de Serviços - 

Fornecimento de uma solução de cópia, impressão e digitalização para as escolas EB 1 de 

Guimarães - Repartição de encargos” i) “Adesão do Município à Associação de Turismo do 

Porto e Norte”; j “Criação do Centro de Interface FIBRENAMICS - Participação do Município 

como Associado Fundador”; k) “Construção de Unidade de Saúde em Moreira de Cónegos 

– Aprovação de Contrato-Programa, Revogação das Deliberações de Câmara e Assembleia 

Municipal de 5 e 18 de julho de 2018”; l) “Reabilitação Energética de Edifícios de Habitação 

Social - Repartição de Encargos. Regulamento da Gala do Desporto – Alteração”; m) 

“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”; n) “Desafetação do domínio público de parcela de terreno sita na 

rua Couto de Belmir, freguesia de Ronfe”; o) “Afetação de parcela de terreno ao domínio 



 

 

4 

Mod. 229-A/SQ 0 

 

GUIMA
S

AER

CÂMARA MUNICIPAL DE GUIMARÃES

público municipal - Arranjo urbanístico - rua D. João I”; p) “Afetação de parcela de terreno 

com a área de 170m2 ao domínio público - Rua Eng.º Duarte Amaral - Freguesia de 

Pencelo”; q) “Desafetação do domínio público de parcela de terreno com a área de 

56,00m2, situada na rua do Assento, Abação”; r) “Academia de Transformação Digital – 

Antiga Fábrica do Alto, Selho S. Jorge - Aperfeiçoamento da Minuta de Compra e Venda”; 

s) “Freguesia de Ponte - Cedência de Direito de Superfície da Escola EB1 de Igreja e de 

parcela de terreno contígua ao edifício escolar”; t) “Freguesia de Creixomil - Oferta de duas 

bandeiras”; u) “Inventário Patrimonial do Município de Guimarães - Regularização de 

processos relativos a obras realizadas na rede viária da competência das Freguesias - 

Atribuição de apoios a Freguesias”; v) “Contrato de Comodato - Antiga Escola Básica de 

Ermida, freguesia de Ronfe - Freguesia de Ronfe”; w) “Freguesia de Polvoreira – Atribuição 

de Apoio para Aquisição de Terreno - Ano de 2020 – Alteração da Deliberação – 

Ratificação”; x) “União das Freguesias de Airão Santa Maria, Airão S. João e Vermil – 

Atribuição de apoio para reconstrução do muro do Cemitério de Vermil”; y) “Freguesia de 

S. Torcato – Requalificação das Bermas da Rua da Corredoura - Cedência de Materiais”; z) 

“União das Freguesias de Conde e Gandarela – Atribuição de apoio para obras de 

requalificação do espaço Multiusos de Conde”; aa) “União das Freguesias de Candoso S. 

Tiago e Mascotelos – Atribuição de apoio para as obras de ampliação do Cemitério de 

Mascotelos – 2.ª fase”; bb) “Freguesia de Pinheiro - Atribuição de Subsídio – Ano de 2019 

– Alteração da Deliberação”; cc) “União das Freguesias de Briteiros Santo Estêvão e Donim 

– Atribuição de Apoio - Alteração da Deliberação - Ano de 2020”; dd) “Freguesia de Barco - 

Atribuição de Apoio - Alteração da Deliberação - Ano de 2020”; ee) “Freguesia de Silvares 

– Atribuição de Apoio – Alteração da Deliberação - Ano de 2020”; ff) “Freguesia de 

Polvoreira - Atribuição de Apoio para Eletrificação da Avenida Isac Araújo e Silva”; gg) 

“Freguesia de Ronfe – Atribuição de Apoio - Alteração da Deliberação da Câmara Municipal 

de 18 de junho - Ano de 2020”; hh) “Freguesia de Ronfe - Atribuição de Apoio - Alteração 

da Deliberação da Câmara Municipal de 1 de junho de 2020 - Ano de 2020”; ii) 

“Transferência de Verbas para as Freguesias em Matéria de Limpeza das Vias e Espaços 

Públicos, Sarjetas e Sumidouros e de Realização de Pequenas Reparações nos 

Estabelecimentos de Educação Pré-Escolas e do 1.º Ciclo do Ensino Básico – Ano de 2021”; 
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jj) “União das Freguesias de Conde e Gandarela - Subsídio - Ano de 2020 - Alteração da 

Deliberação”; kk) “Freguesia de Lordelo – Subsídio - Ano de 2020 – Alteração da 

Deliberação”; ll) “Freguesia de Lordelo – Apoio ao Projeto da Centralidade - Ano de 2020 - 

Alteração da Deliberação”; mm) “Freguesia de Barco – Subsídio destinado à aquisição de 

terreno para o Parque Fluvial de Barco- Ano de 2019 - Alteração da Deliberação”; nn) 

“Freguesia de Nespereira – Atribuição de apoio para obras no Cemitério”; oo) “Freguesia 

de Nespereira – Atribuição de apoio para obras nas ruas do Areal, da Cruz e acesso ao 

Parque de Lazer”; pp) “Freguesia de Pinheiro – Atribuição de apoio para requalificação rua 

do Lameiro”; qq) “União das Freguesias de Serzedo e Calvos – Atribuição de apoio para 

instalação de parque infantil”; rr) “União das Freguesias de Briteiros S. Salvador e Briteiros 

Santa Leocádia - Atribuição de Apoio – Projeto de ampliação do Cemitério”; ss) “Freguesia 

de Moreira de Cónegos – Atribuição de apoio para obras nas ruas de Pereiras e de Santa 

Tecla”; tt) “União das Freguesias Prazins Santo Tirso e Corvite – Atribuição de apoio para 

obras na rua Central”; uu) “Freguesia de Guardizela – Atribuição de apoio para obras na rua 

Monte de Cima, Adro da Capela e rua de Santa Luzia”; vv) “Freguesia de Moreira de 

Cónegos - Apoio à Edição de Livro”; ww) “Freguesia de Polvoreira - Apoio à Edição de Livro”; 

xx) “Junta de Freguesia de Candoso S. Martinho - Continuidade do projeto social “Candoso 

Ativo”. (2021/2022)”; yy) “Junta de Freguesia de Ponte - Projeto social “Junta Amiga” 

(2021/2022)”; zz) “Junta de Freguesia de Azurém - Continuidade do projeto social “Oficina 

das Letras” (2021/2022)”; aaa) “Junta de Freguesia de S. Torcato - Projeto social “Juntar 

São Torcato” (2021/2022)”; bbb) “Freguesia de Silvares – Delegação de Competências - 

Alteração da Deliberação - Ano de 2020”; ccc) “Freguesia de Gonça – Delegação de 

Competências - Alteração da Deliberação - Ano de 2020”; ddd) “Freguesia de Gonça – 

Delegação de Competências - Alteração da Deliberação - Ano de 2019”; eee) “Freguesia de 

Gonça – Delegação de Competências - Alteração da Deliberação - Ano de 2018”; fff) 

“Freguesia de Ronfe – Delegação de Competências - Alteração da Deliberação - Ano de 

2019”; ggg) “União das Freguesias de Sande Vila Nova e Sande S. Clemente – Delegação de 

Competências - Ano de 2016 – Alteração da Deliberação”; hhh) “Freguesia de Creixomil – 

Delegação de Competências - Ano de 2020 – Alteração da Deliberação da Câmara Municipal 

de 1 de junho de 2020”; iii) “Freguesia de Creixomil – Delegação de Competências - Ano de 
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2020 – Alteração da Deliberação da Câmara Municipal de 10 de fevereiro de 2020”; jjj) 

“Freguesia de Nespereira – Delegação de Competências – Ano de 2020 – Alteração da 

Deliberação”; kkk) “União das Freguesias de Candoso Santiago e Mascotelos – Delegação 

de Competências – Obras na Escola EB1/JI Mascotelos com o isolamento acústico da 

cantina e construção de coberto no recreio”; lll) “Freguesia de Urgezes – Delegação de 

Competências – Projeto e Obra de ampliação do coberto do recreio do Centro Escolar”; 

mmm) “Freguesia de Longos – Delegação de Competências – Ano de 2020 – Alteração da 

Deliberação”. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

conhecimento, parecer sobre a informação económico-financeira da CASFIG – 

Coordenação de Âmbito Social e Financeiro das Habitações do Município de Guimarães, 

E.M., Unipessoal, Lda, relativa ao ano de 2020. (Anexo 1) ------------------------------------------- 

 

 

 

 

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

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

REALIZADA EM 3 DE MAIO DE 2021. 

DELIBERADO 

 

 

5. OBRAS PÚBLICAS – REQUALIFICAÇÃO DO EDIFÍCIO JORDÃO E GARAGEM AVENIDA 

PARA ESCOLA DA MÚSICA E ARTES PERFORMATIVAS E VISUAIS - PRORROGAÇÃO DE 

PRAZO – Presente, para aprovação, a prorrogação do prazo de execução da empreitada em 

epígrafe, a título gracioso, por 106 dias, de acordo com informações da Direção de 

Fiscalização e do Gestor do Contrato da empreitada, em anexo. (Anexo 2) 

DELIBERADO 
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6. OBRAS PÚBLICAS – REQUALIFICAÇÃO DA RUA D. JOÃO I – TRABALHOS 

COMPLEMENTARES E TRABALHOS A MENOS – Presente a seguinte informação da Direção 

de Fiscalização e do Gestor de Contrato da empreitada em epígrafe: “Em reunião da Câmara 

Municipal de Guimarães de 23/03/2020, foi deliberada a adjudicação da empreitada em 

assunto à empresa “M. COUTO ALVES, S.A..” pelo valor de €963.224,16 + IVA por um 

período de 300 dias. Em 14/04/2020 foi assinado contrato que mereceu visto por parte do 

Tribunal de Contas em 22/06/2020. I – TRABALHOS COMPLEMENTARES - Na fase de 

execução do contrato, mais concretamente na realização dos trabalhos de abertura de 

valas da rede de Águas Pluviais, rede de Águas Residuais e rede de Abastecimento de Água, 

foram detetadas situações imprevistas que se torna urgente resolver: Durante a execução 

de abertura de valas da rede de Águas Pluviais, rede de Águas Residuais e Rede de 

Abastecimento de Água, conforme previsto em projeto, constatou-se o aparecimento de 

afloramentos rochosos e bolas graníticas no alinhamento da tubagem. Esta situação 

impossibilita a abertura de valas com os equipamentos de escavação mecânica tradicionais 

e de média potência utilizados para este tipo de trabalhos e conforme previsto no plano de 

trabalhos, mais concretamente, retroescavadora, compressor, Martelo hidráulico e 

escavadora Komatsu PC 130, impondo - se a utilização de outros equipamentos e métodos 

de extração de rocha mais expeditos, tendo como condicionante a área de intervenção da 

obra, já que a empreitada se desenvolve numa zona especial de proteção, classificada pela 

UNESCO como Património Mundial, e, tratando-se de uma rua estreita, em que a maioria 

dos edifícios são antigos, impõe-se soluções construtivas que minimizem o impacto de 

trabalhos mais agressivos, não colocando em causa a integridade das habitações adjacentes 

ao arruamento e a sua a estabilidade. Posto isto, e em resultado do constatado em obra, 

no que diz respeito aos afloramentos rochosos e bolas graníticas encontradas, cujo trabalho 

de demolição não está previsto no Caderno de Encargos, será necessária a utilização de 

equipamento de desmonte, conforme o grau de dureza da rocha, da seguinte forma: 

Método 1: Extração da rocha utilizando a giratória com ripper e/ou martelo Método 2: 

Execução de furo com martelo compressor; Aplicação de massa expansiva na rocha; 

Aguardar 24 horas e proceder à extração da pedra utilizando a giratória com martelo 

Método 3: Execução de carotes DN200; Colocação de Macaco hidráulico no carote 
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executado; Expansão da rocha pela força exercida pelo macaco hidráulico; Extração da 

rocha utilizando a giratória com ripper e martelo; Caso se verifique que a extração da rocha 

não é removida na totalidade, devido ao grau de dureza e profundidade, procede-se a 

vários cortes paralelos com um disco de DN600 e repete-se a operação de execução de 

carotes e extração da rocha com a utilização de giratória com ripper e/ou martelo, até a 

conseguir remover. A existência de rocha na abertura de valas compromete igualmente o 

não aproveitamento do material resultante da escavação para a realização do aterro 

complementar da vala, sendo necessário realizar o aterro com terras provenientes de zonas 

de empréstimo. Acresce ainda que a utilização deste tipo de equipamentos para desmonte 

da rocha não permite o desenvolvimento da atividade de movimento de terras de forma 

contínua, conforme planeado, o que provoca atrasos com repercussões no plano geral dos 

trabalhos. Embora esteja prevista nesta empreitada a abertura de vala, o projeto 

contemplava a substituição das tubagens existentes, solução que não se mostrou viável em 

virtude do aparecimento da rocha. As situações atrás descritas resultam de circunstâncias 

absolutamente imprevisíveis e que a entidade adjudicante atuando de uma forma diligente, 

não tinha possibilidade de prever. Na fase de projeto não foi considerado essencial ter 

como suporte estudos geotécnicos, uma vez que a execução das redes de drenagem de 

águas pluviais e de drenagem de águas residuais e rede de abastecimento de água consistia 

na substituição de coletores existentes, que se encontravam danificados, por tubagens 

novas. No entanto, constatou-se que os cadastros fornecidos pela entidade gestora contêm 

várias imprecisões, tanto em cotas altimétricas como em planimetria. No caso das redes de 

drenagem de águas pluviais e de águas residuais, constata-se que, em termos altimétricos, 

existem troços da rede com inclinações contrárias ao escoamento, assim como, em termos 

planimétricos, se constata haver desvios consideráveis relativamente ao alinhamento dos 

coletores. Ou seja, embora a localização das caixas de visita esteja, na sua maioria, correta, 

alguns dos coletores não segue um alinhamento reto entre aquelas caixas, acusando 

desvios consideráveis. Relativamente à rede de Abastecimento de Água, contata-se que os 

ramais de águas não se encontram a uma profundidade regulamentar, havendo 

necessidade de realizar uma escavação mais profunda para se cumprir com o recobrimento 

mínimo das tubagens. Junto se anexa o parecer dos projetistas com as situações 
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mencionadas (Doc.1). Deste modo, o preço unitário para abertura de vala em rocha com os 

cuidados atrás descritos é de €249,41 + IVA, totalizando €93.778,16 + IVA, estando incluído 

os respetivos custos inerentes ao estaleiro. Justifica-se que o preço apresentado tem como 

base o custo da: - Mobilização dos meios mecânicos nomeadamente, escavadora de 

lagartas com ripper e martelo, equipamento de extração de carotes, disco de corte, 

aplicação de massa expansiva; - Escavação em rocha, com recurso ao equipamento 

anteriormente descrito; - Fornecimento e transporte de terras provenientes de zonas de 

empréstimo para a realização do aterro complementar da vala; Assim, os trabalhos agora 

propostos não podem ser técnica ou economicamente separados do objeto do contrato, 

sem que daí resulte grave problema quer no cumprimento do prazo da empreitada, quer 

no significativo aumento de custos, caso se adotasse um novo procedimento de concurso 

(novos custos de estaleiro geral, suspensão total da empreitada e consequentes 

indemnizações). Para além disso, a não execução das obras agora propostas impossibilita a 

continuação da empreitada nos termos previstos no contrato inicial. Caso a presente 

informação obtenha aprovação superior, nos termos do nº 4 do artigo 370º do Código dos 

Contratos Públicos, deverá ser celebrado um Contrato de Trabalhos complementares, no 

valor de €93.778,16 + IVA, conforme lista anexa (Doc. 2). II - TRABALHOS A MENOS - A 

contabilização da extração da rocha na abertura de vala implica a existência de trabalhos a 

menos no artigo da escavação para a realização de abertura de vala, nos termos do caderno 

de encargos de projeto. Posto isto, propõe-se a não execução dos trabalhos 

supramencionados, no valor €2.654,56 + IVA, conforme lista anexa (Doc.3). Dando 

cumprimento ao nº 2, do artigo 379º do Código dos Contratos Públicos, o valor do contrato 

é de €960.569,60 + IVA, em resultado do valor inicial (€963.224,16 + IVA) deduzido dos 

trabalhos a menos (€2.654,56 + IVA). III – RESUMO - A execução dos trabalhos, agora 

propostos, tem incidência direta no caminho crítico da empreitada pois, sendo movimentos 

de terras das infraestruturas (abertura de valas), não permitem a realização dos trabalhos 

subsequentes, nomeadamente, as pavimentações, previstas na empreitada, de forma 

contínua e conforme planeado, provocando atrasos com repercussões no plano geral dos 

trabalhos Deste modo, o prazo para realização dos trabalhos de abertura de valas, que 

inicialmente era de 247 dias, implica um acréscimo de 110 dias, considerando a sua 
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interferência no caminho crítico da empreitada. Pelo exposto, propõe-se a aprovação dos 

presentes trabalhos complementares, no valor de €93.778,16 + IVA ao abrigo do º 4 do 

artigo 370º e da prorrogação do prazo de execução da empreitada nos termos previstos no 

n.º 1, do artigo 374.º, do CCP e nas alíneas a) e b) do n.º1 do artigo 373º do CCP, por mais 

110 dias. Quadro de Resumo -------------------------------------------------------------------------------- 

Deliberações 
Contrato 

inicial 

Trabalhos a 

menos 

Novo preço 

contratual 

Trabalhos 

complementares 
% trabalhos 

complementares 

23-03-2020 963.224,16 €         

    2.654,56 € 960.569,60 € 93.778,16 € 9,76% 

(Anexo 3) 

DELIBERADO 

 

 

7. OBRAS PÚBLICAS – REQUALIFICAÇÃO DA EB1/JI DE CASAIS - BRITO - PRORROGAÇÃO 

DE PRAZO – Presente a seguinte informação da Direção de Fiscalização e do Gestor do 

Contrato da empreitada em epígrafe: “Em reunião de Câmara Municipal de 21/09/2020, foi 

deliberada a adjudicação da empreitada em assunto à empresa Costeira — Engenharia e 

Construção, S.A., pelo valor de €798.940,22 + IVA, por um período de 270 dias. Em 

9/10/2020 foi assinado o contrato, sendo alvo de adenda em 21/12/2020, que mereceu 

visto do Tribunal de Contas em 15/02/2021. Na sequência do ofício enviado pela Entidade 

Executante "Costeira — Engenharia e Construção, S.A.", para a empreitada "Requalificação 

da EBI/JI de Casais/Brito", datado de 04 de fevereiro de 2021 (Anexo 1), onde a mesma 

expressa as dificuldades e constrangimentos tidos face à atual pandemia que o mundo 

atravessa, o Município de Guimarães respondeu via ofício, datado de 15/03/2021, que se 

encontra disponível para a prorrogação do prazo da empreitada, face à situação imprevista 

não controlada, pelo que deveria a empresa "Costeira — Engenharia e construção, S.A." 

concretizar este pedido. Assim, em 26 de março de 2021, a empresa "Costeira — 

Engenharia e construção, S.A." formalizou este pedido (Anexo 2) com a prorrogação da 

data de termo de execução da referida empreitada para o dia 30 novembro de 2021, isto 

é, de mais 116 dias. A justificação dada em ambos os ofícios da empresa "Costeira — 



 

 

11 

Mod. 229-A/SQ 0 

 

GUIMA
S

AER

CÂMARA MUNICIPAL DE GUIMARÃES

Engenharia e construção, S.A.", tem fundamento real, uma vez que o subempreiteiro 

apresentado para a realização das demolições, nomeadamente para a remoção da 

cobertura existente em painéis em fibrocimento (primeira tarefa e critica prevista de início 

da empreitada), não conseguiu iniciar todo o processo para prosseguir com tal trabalho, 

uma vez que tiveram consecutivamente equipas com COVID, promovendo isolamentos e 

consequente falta de mão de obra para tal. De acordo com algumas informações verbais 

por parte da Direção de obra da empresa "Costeira — Engenharia e construção, S.A.", houve 

a tentativa de alterar este subempreiteiro e realizar a atividade com outra empresa, mas a 

dificuldade apresentada pelo subempreiteiro foi a mesma das empresas contactadas. Já 

com todo o processo coordenado e aprovado pela ACT (Autoridade das Condições de 

Trabalho), houve a necessidade de adiamento da data, derivado às condições climatéricas 

adversas tidas na semana prevista e aprovada pela ACT. Posteriormente foi prevista a data 

de 5/04/2021, mas no dia 1/04/2021, houve novamente a confirmação de casos COVID na 

equipa, provocando novo adiamento para dia 15/04/2021. Esta situação provocou um 

atraso nesta tarefa crítica de 120 dias. No entanto, a equipa da empresa "Costeira — 

Engenharia e construção, S.A." e posteriormente com apoio de equipa de um 

subempreiteiro, apesar da reduzida carga de mão de obra, iniciaram as demolições a nível 

interior da escola, bem como a remodelação das instalações sanitárias. Do que se pode 

verificar, há também algumas situações constrangedoras a nível de produção de alguns 

materiais, que podem dificultar o aprovisionamento dos mesmos, e por causa desta 

situação, houve a necessidade de alteração de alguns pedidos de materiais por outros 

fabricantes, para garantia de entrega de materiais nos prazos mais curtos. Assim, 

considerando a justificação dada pela empresa "Costeira — Engenharia e construção, S.A.", 

e mediante a situação pandémica instável até à data, esperando que a evolução seja 

favorável com o controlo viral, o prazo solicitado é considerado justo. Esta prorrogação não 

dá direito, ao empreiteiro, de qualquer indemnização ou outra forma de compensação. 

Face ao exposto, e salvo entendimento em sentido contrário, a modificação contratual que 

se pretende levar a efeito, e que consiste na prorrogação do prazo para a execução da 

empreitada até ao dia 30 de novembro de 2021, não encerra qualquer obstáculo legal, 

devendo, no entanto, tal acordo entre as partes revestir pelo menos a mesma forma solene 
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que a do contrato, nele contendo todas os circunstancialismos descritos no documento 

remetido pela adjudicatária e pela fiscalização da empreitada. À consideração superior.” 

(Anexo 4) 

DELIBERADO 

 

8. OBRAS PÚBLICAS – REQUALIFICAÇÃO DA EM 584 - BRITO-LEITÕES - ERROS E OMISSÕES 

– Presente a seguinte informação da Direção de Fiscalização e do Gestor do Contrato da 

empreitada em epígrafe: “Em reunião da Câmara Municipal de 07/09/2020, foi deliberada 

a adjudicação da empreitada em assunto à empresa “M. COUTO ALVES, S.A..” pelo valor de 

€1.119.241,41 + IVA por um período de 300 dias. Em 21/09/2020 foi assinado contrato que 

mereceu visto por parte do Tribunal de Contas em 21/10/2020. Na fase de execução do 

contrato, foi apresentado pelo adjudicatário “M. Couto Alves, S.A.” uma lista de erros e 

omissões (Doc. 1) ao abrigo do disposto no n.º 3 do artigo 378º do Código dos Contratos 

Públicos (CCP). A equipa projetista procedeu à análise da lista apresentada, tendo como 

resultado a lista final que se anexa (Doc. 2). O adjudicatário concordou com as alterações 

constantes da lista final de erros e omissões em reunião realizada no dia 21-04-2021, com 

a Direção de Fiscalização da obra. Relativamente à lista de omissões, o adjudicatário 

apresentou os preços unitários constantes do documento em anexo (Doc. 3), e a direção 

de fiscalização da obra validou-os em reunião realizada no dia 27-04-2021. Pelo exposto, 

coloca-se à consideração superior aprovação da lista de erros e omissões, e a respetiva 

autorização para a realização da despesa agora apresentada, no valor de total de 

€31.417,71 + IVA. (doc.4), ao abrigo do n.º 1 do art.º 378º do CCP. O valor dos trabalhos 

complementares agora submetidos a aprovação superior perfazem 2,81% do valor da 

adjudicação, pelo que estão dentro dos limites impostos pela alínea b) do n.º 2 do artigo 

370º do CCP. Por fim, e nos termos do art.º 375º do mesmo Código devem ser reduzidos a 

escrito os termos e condições que agora se propõe. À consideração superior.” (Anexo 5) 

DELIBERADO 

 

9. URBANISMO - NOVO CEMITÉRIO E CASA MORTUÁRIA DE PINHEIRO - CERTIDÃO DE 

INTERESSE PÚBLICO – Presente a seguinte informação dos serviços do Departamento de 
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Desenvolvimento do Território: “Refere-se a presente informação técnica ao pedido de 

reconhecimento de interesse público relativo à construção da ampliação / do (novo) 

cemitério e casa mortuária de Pinheiro para efeitos de instrução de processo de inutilização 

de solo agrícola junto da respetiva entidade tutelar (tal como solicitado por esta entidade 

através do ofício OF/10105/2021/ERRAN-Norte, datado de 03 maio ’21). Na convicção de 

que as intervenções promovidas pela autarquia têm sempre subjacente, e de forma tácita, 

o princípio do interesse público, o reconhecimento de interesse público em causa apoia-se 

em estudo preliminar elaborado pela divisão de planeamento urbanístico (anexo 1) para 

efeitos, ora de autorização de inutilização de solo agrícola, ora para a realização da 

necessária e posterior vistoria prévia à área de intervenção (a solicitar à CCDRn). Da análise 

do solicitado, verifica-se que: 1. A capacidade física do atual cemitério afigura-se reduzida. 

Em função da localização próxima do cemitério atual da igreja paroquial e da identificação 

de um terreno, adjacente ao atual equipamento, potencialmente contributivo para a 

valorização do espaço público e reforço da polaridade e centralidade deste eixo “urbano 

(cemitério | igreja), referenciou-se este mesmo terreno como favorável à intervenção 

agora preconizada – cemitério (ampliação) e casa mortuária; 2. O terreno em causa, 

referenciado ao estudo realizado, apresenta-se infraestruturado, de dimensão generosa, 

abrindo possibilidade de gerar novo equipamento com áreas complementares de 

estacionamento e verde (que favorecem a área central de Pinheiro); 3. A intervenção 

preconizada conjuga ampliação / novo cemitério, casa mortuária com criação de novas 

acessibilidades, espaços verdes e espaço público, numa operação urbanística que se 

revelará potenciar a referenciação deste local como área central de Pinheiro, promovendo 

a sua qualidade urbana e ambiental. Assim, e face ao exposto, para efeitos de instrução do 

pedido de inutilização de solo agrícola a apresentar junto da entidade tutelar, entende-se 

reunidas as condições necessárias para submeter à consideração superior o 

reconhecimento do interesse público para a ampliação / construção do novo cemitério, 

casa mortuária e acessos de Pinheiro no terreno identificado para o efeito. À consideração 

superior.” (Anexo 6) 

DELIBERADO 
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10. PROTOCOLOS/CONTRATOS-PROGRAMA - PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO PARA 

CONCRETIZAÇAO DE AÇÕES DE "REABILITAÇÃO DA REDE HIDROGRÁFCA" – RATIFICAÇÃO 

– Presente a seguinte proposta: “Considerando que: 1. A reabilitação da rede hidrográfica 

é essencial para permitir o bom funcionamento da rede hídrica, nomeadamente, para a 

recuperação das condições de escoamento das linhas de água e de qualidade das massas 

de água, estabilização de margens e prevenção da erosão e para a consolidação da galeria 

ripícola, potenciando o seu valor ecológico. 2. Desde 2017 foram criados 16 laboratórios 

(Lab.Rios+) como espaços demonstrativos de boas práticas de reabilitação fluvial com 

recurso à aplicação de técnicas de engenharia natural e de renaturalização do ecossistema 

ribeirinho e que resultaram da colaboração entre a Agência Portuguesa do Ambiente, IP 

(APA) e os municípios. 3. Os projetos agora a desenvolver, no âmbito do REACT-UE, 

pretendem dar resposta parcial às necessidades identificadas nos Planos de Gestão de 

Riscos de Inundação, no âmbito da Diretiva Inundações e às medidas preconizadas nos 

Planos de Gestão de Região Hidrográfica que visam atingir o bom estado das massas de 

água. 4. Estas intervenções têm um caracter holístico que inclui a recuperação da qualidade 

das massas de água, a proteção dos ecossistemas e a promoção da biodiversidade e a 

promoção da defesa contra cheias de pessoas e bens. 5. A APA, exerce em matéria de 

recursos hídricos as funções de Autoridade Nacional da Água, nomeadamente propondo, 

desenvolvendo e acompanhando a execução da política dos recursos hídricos, com vista à 

sua proteção e valorização, através do planeamento e ordenamento dos recursos hídricos 

e dos usos das águas, da gestão das regiões hidrográficas, da emissão dos títulos de 

utilização dos recursos hídricos não marinhos e fiscalização do cumprimento da sua 

aplicação, da análise das incidências das atividades humanas sobre o estado das águas, da 

gestão das redes de monitorização, bem como da garantia da consecução dos objetivos da 

Lei da Água e promoção do uso eficiente da Água. 6. O princípio da subsidiariedade inserto 

em diversos diplomas regulamentares das políticas de ambiente dispõe que os 

procedimentos ao nível da Administração Pública deverão ser coordenados, de forma a 

privilegiar o nível decisório mais próximo das populações. 7. A proximidade entre os níveis 

de decisão e de ação favorece um quadro de entendimento local que permite garantir a 

integração intersectorial, a compatibilização de interesses e conferir uma responsabilidade 



 

 

15 

Mod. 229-A/SQ 0 

 

GUIMA
S

AER

CÂMARA MUNICIPAL DE GUIMARÃES

partilhada para a consecução de objetivos ambientais, segundo princípios de eficácia e 

eficiência económica, com a tomada de decisões atempadas e eficientes no âmbito da 

execução material dos projetos. 8. Compete às câmaras municipais, nos termos da alínea 

r), do n.º 1, do art.º 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual 

redação, colaborar no apoio a programas e projetos de interesse municipal, em parceria 

com outras entidades da administração central. Proponho que a Câmara Municipal delibere 

aprovar a celebração de um Protocolo com a APA, de acordo com a minuta anexa à 

presente proposta, tendo em vista regular os termos e condições de natureza operacional 

para as intervenções nas Redes Hidrográficas, cujas ações de reabilitação constam do anexo 

I da referida minuta de Protocolo. Finalmente, tendo sido marcada a para o próximo dia 30 

de abril a cerimónia de assinatura do Protocolo, com a presença do Senhor Primeiro 

Ministro, do Senhor Ministro do Ambiente e da Ação Climática e dos representantes da 

Agência Portuguesa do Ambiente e dos municípios signatários, proponho, ao abrigo do n.º 

3, do art.º 35º, da referida Lei n.º 75/2013, a aprovação, mediante ratificação, do aludido 

Protocolo, assim permitindo a sua assinatura nessa data.” (Anexo 7) 

DELIBERADO 

 

 

11. 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 3 de maio de 2021, que 

concordou com a retificação do programa de concurso do concurso público em epígrafe, 

de acordo com a seguinte informação do júri do procedimento: “Relativamente ao assunto 

em epígrafe e nos termos do nº 7 do artigo 50.º do Código dos Contratos Públicos, 

informamos todos os interessados que, a média diária das refeições a considerar no 

refeitório da EB de Agrolongo – Sande S. Lourenço é de 127, pelo que junto se remete o 

Anexo C1 com a devida correção. Nos termos dos n.ºs 1 e 4 do artigo 64.º do CCP, o prazo 

de entrega das propostas será prorrogado até às 23:59 horas do dia 13 de maio de 2021. 

No caso de já terem apresentado proposta de preço, devem retirá-la, para efetuarem as 
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devidas alterações. Considerando que a aprovação da retificação das peças de 

procedimento e prorrogação do prazo fixado para apresentação das propostas é da 

competência da Câmara Municipal, enquanto órgão com competência para a decisão de 

contratar, nos termos dos art.ºs 36.º, 50.º e 64.º do CCP, deve a presente informação ser 

aprovada pelo órgão executivo. À consideração superior.” (Anexo 8) 

DELIBERADO 

 

12. PATRIMÓNIO - COMODATO DO EDIFÍCIO “ANTIGO PAÇOS DO CONCELHO” – 

CONSULADO HONORÁRIO DO CAZAQUISTÃO, ASSOCIAÇÃO DE JOVENS EMPRESÁRIOS DE 

GUIMARÃES E ESPAÇO DEDICADO À DIPLOMACIA ECONÓMICA – Presente a seguinte 

informação: “Face ao atual cenário de pandemia e num mundo global que se apresenta 

cada vez mais focado na inovação como fator de diferenciação, os municípios devem criar 

mecanismos de apoio às empresas do concelho para atração de investimentos e para 

fixação de pessoas. Neste contexto, e nos termos da informação técnica prestada pela 

Divisão de Desenvolvimento Económico, o município deve assumir uma atitude pró-ativa e 

de caráter inovador, promovendo e induzindo na sociedade e na economia um capital de 

exigência e de inovação que façam do seu território uma clara referência internacional. 

Face ao exposto, de modo a criar condições de apoio à população, em especial na área do 

desenvolvimento económico e empresarial, essencial ao bom desenvolvimento da região, 

e às atividades desenvolvidas pela autarquia, pretende-se instalar no concelho de 

Guimarães as seguintes valências: O Consulado Honorário do Cazaquistão - que tem um 

papel importante no desenvolvimento das relações culturais e contactos com a imprensa 

para a promoção do tecido económico concelhio, procurando intensificar a sua atividade 

na captação de novos investimentos nacionais e estrangeiros e também estimular o 

empreendedorismo já existente, bem como a defesa dos interesses económicos bilaterais; 

A Associação de Jovens Empresários de Guimarães – AJEG – que tem por objetivo 

fomentar a reunião dos jovens empresários residentes ou com atividades no concelho de 

Guimarães, com vista à satisfação dos interesses comuns e ao desenvolvimento das suas 

atividades profissionais, nomeadamente nas vertentes de formação, apoio técnico e, no 

geral, na representação dos interesses e na identificação e no estabelecimento dos meios 
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e instrumentos que permitem o acesso à função e desenvolvimento da atividade 

empresarial. O Espaço dedicado à Diplomacia Económica - da responsabilidade da Câmara 

Municipal de Guimarães, através da Divisão de Desenvolvimento Económico, tem como 

objetivo acolher comitivas nacionais e internacionais, num local emblemático da história 

da cidade, com foco na atração de investimento estrangeiro e internacionalização da 

economia concelhia. Pretende-se ainda que este seja um local privilegiado para o 

intercâmbio de ideias e negócios entre empresários locais e diversos stakeholders e, 

simultaneamente, possam senti-lo como uma “casa” aberta para potenciar sinergias 

corporativas. A instalação de todas estas valências no concelho de Guimarães tem como 

vantagem a promoção das relações económicas, a estimulação do empreendedorismo 

empresarial, a intensificação da captação de novos investimentos nacionais e estrangeiros, 

a internacionalização das relações económicas e o incentivo da própria economia do 

concelho. No âmbito das atribuições do Município, nas áreas da promoção do 

desenvolvimento e cooperação externa, previstas nas alíneas m) e p), do artigo 23.º, do 

Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação, o Município de 

Guimarães propõe-se disponibilizar o antigo edifício dos Paços do Concelho, situado na 

Praça da Oliveira, da União das Freguesias de Oliveira, S. Paio e S. Sebastião, deste concelho, 

para instalação das identificadas valências. Em caso de concordância superior, e conforme 

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

deve ser submetida à aprovação da Câmara Municipal a cedência ao Consulado Honorário 

do Cazaquistão e à Associação de Jovens Empresários de Guimarães de parte do prédio 

situado na Rua da Praça da Oliveira, da União das Freguesias de Oliveira, S. Paio e S. 

Sebastião, descrito na Conservatória do Registo Predial de Guimarães sob o nº 

809/20090729 e inscrito na respetiva matriz urbana sob o artigo 2064º, destinando-se 

outra parte à instalação do Espaço dedicado à Diplomacia Económica, espaços esses que se 

encontram devidamente identificados e delimitados na planta anexa (Doc. 1), mediante a 

celebração de um contrato de comodato, conforme minuta que igualmente se anexa (Doc. 

2), onde ficarão a constar os direitos e obrigações de todas as partes. À consideração 

superior.” (Anexo 9) 

DELIBERADO 
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13. PATRIMÓNIO - PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA DA EXPROPRIAÇÃO 

URGENTE E AUTORIZAÇÃO DE POSSE ADMINISTRATIVA DE PARCELA DE TERRENO 

DESTINADA À CONSTRUÇÃO DA ROTUNDA DE LIGAÇÃO À FUTURA VIA DE ACESSO AO 

AVEPARK – PARCELA B1 – Presente a seguinte proposta: “De acordo com o disposto na 

alínea ee), nº 1 do artigo 33º do Anexo I da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, que aprovou 

o Regime Jurídico das Autarquias Locais, é da competência da câmara municipal criar, 

construir e gerir instalações, equipamentos, serviços, redes de circulação, de transportes, 

de energia, de distribuição de bens e recursos físicos integrados no património do município 

ou colocados, por lei, sob administração municipal. Nessa sequência, o Município pretende 

construir na freguesia de Ponte uma rotunda de ligação à futura via de acesso ao Avepark, 

na EN 101, conforme projeto aprovado, pelo que se torna necessário adquirir uma parcela 

de terreno com a área de 1.081,40 m², sita na Rua S. João Batista, freguesia de Ponte, tendo 

para o efeito já procedido à aquisição amigável de outras parcelas de terreno. A parcela de 

terreno situa-se na Rua S. João Batista, Lugar de Castelães de Além, na freguesia de Ponte 

e será a desanexar do prédio descrito na Conservatória dos Registos Predial, Comercial e 

Automóveis de Guimarães sob o n.º 598/19900713 e do inscrito na matriz rústica sob o 

artigo 681º, atualmente propriedade de Pedro Miguel Rosas Amorim Vieira. Desde o ano 

de 2017 que a autarquia vem diligenciando no sentido de adquirir aquela parcela de terreno 

pela via amigável, todavia atendendo a várias ações judiciais apresentadas no Tribunal pelo 

atual proprietário, a autarquia não conseguiu formalizar em devido tempo a aquisição do 

terreno. Inclusivamente, no ano de 2018, a autarquia apresentou proposta de aquisição 

junto do administrador da insolvência do proprietário, pelo valor de €45.951,20, que teve 

por base o relatório de avaliação elaborado por perito da lista oficial, da Direção-Geral da 

Administração da Justiça. Sucede que somente no passado mês de fevereiro foi-nos dado 

conhecimento pelo administrador da insolvência de Pedro Miguel Rosas Amorim Vieira de 

que o respetivo processo de insolvência fora encerrado, conforme sentença proferida pelo 

Tribunal Judicial da Comarca de Braga, e nesse sentido o administrador da insolvência 

deixou de ter o poder de administração e de disposição dos bens em causa. Assim, de 

imediato a autarquia retomou o processo de negociação, na perspetiva de adquirir o 

terreno pela via do direito privado, de acordo com o preceituado no n.º 1, do artigo 11 do 
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Código das Expropriações, remetendo-se proposta de aquisição ao atual proprietário, pelo 

valor de €48.113,74, valor este que resultou da atualização efetuada pelo perito avaliador 

que elaborou o relatório de avaliação inicial, atendendo ao período de tempo entretanto 

decorrido. Em resposta, o proprietário apresentou uma contraproposta no valor de 

€181.731,39, que teve por base um relatório de avaliação elaborado por perito à sua 

escolha. Analisada a contraproposta pelo perito da lista oficial que elaborou o relatório 

inicial, foi entendido como não sendo aceitável o pagamento do valor constante na 

contraproposta, pois se por um lado o relatório da contraproposta avalia o terreno como 

solo apto para outros fins, quando na verdade o terreno encontra-se classificado, em 

termos de PDM, como Reserva Agrícola Nacional, por outro lado o valor das benfeitorias 

exigidas não encontram fundamento. Todavia, o perito deixou em aberto a possibilidade 

para a atribuição de uma indemnização pelo impedimento do exercício da atividade 

(horto/viveiro de plantas), pelo decurso das obras, desde que fossem apresentados, pelo 

proprietário, elementos que permitissem justificar e quantificar os potenciais prejuízos, 

como por exemplo declarações de rendimentos de anos anteriores. Consequentemente 

foram encetadas várias reuniões com o proprietário de modo a serem prestados todos os 

esclarecimentos, nomeadamente relativos ao valor do terreno a adquirir e à própria 

execução da obra, de modo a chegar-se a acordo quanto ao valor indemnizatório. Todavia, 

infelizmente não foi possível chegar-se a acordo amigável pela aquisição do terreno, nem 

tão pouco foi apresentado pelo proprietário as declarações de rendimentos de anos 

anteriores que pudessem determinar um acréscimo do valor da indemnização, pela 

paralisação do exercício da sua atividade no terreno em causa. O proprietário, Pedro Miguel 

Rosas Amorim Vieira, é divorciado e tem morada fiscal na rua Moura Machado, n.º 1958, 

Azurém, 4800-056 Guimarães, tendo também morada conhecida na rua D. Maria Faria 

Ramos, Casa do Portuzelo, n.º 342, S. Torcato, 4800-881 Guimarães, desconhecendo-se 

outros interessados. Considerando que: A materialização da rotunda em causa pretende 

ser reguladora do tráfego existente, melhorar as condições de segurança rodoviária e 

beneficiar a ligação à futura via de acesso ao Avepark – Parque de Ciência e Tecnologia de 

Guimarães; Os trabalhos necessários à execução da rotunda são urgentes e revestem-se de 

interesse público; O projeto de execução foi aprovado por despacho do Sr. Presidente 
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datado de 15 de setembro de 2020; Foram emitidos os pareceres favoráveis pelas 

entidades externas, designadamente pela Infraestruturas de Portugal, S.A.; Em reunião de 

Câmara realizada em 21 de Setembro de 2020, foi aprovado por unanimidade a abertura 

do procedimento por concurso público, nos termos da alínea b) do artigo 19.º do CCP, da 

respetiva empreitada designada por “Via de acesso ao Avepark – Rotunda – Ponte”; 

Analisadas as correspondentes propostas apresentadas no referido concurso público, foi 

elaborado, em 21 de dezembro de 2020, o respetivo relatório preliminar, tendo sido 

proposto pelo júri de procedimento a adjudicação da empreitada ao concorrente “Cândido 

José Rodrigues S.A”, com base no plano de trabalhos definido; A autarquia está em 

condições de proceder à elaboração do relatório final, tendo em vista a adjudicação 

daquela obra, todavia não poderá a edilidade adjudicar a obra sem que todos os terrenos 

estejam disponíveis; O prazo previsto para o início das obras na parcela expropriada, será 

imediatamente a seguir à tomada de posse do terreno, desde que cumpridos todos os 

procedimentos legais, visto que neste momento a adjudicação e execução da obra está 

apenas pendente única e exclusivamente da disponibilidade do terreno em causa; De 

acordo com o previsto na alínea vv), n.º 1, artigo 33º, daquele preceito legal, compete à 

Câmara Municipal propor a declaração da utilidade pública para efeitos de expropriação; É 

indispensável obter a declaração de utilidade pública da expropriação com caráter de 

urgência e autorização da posse administrativa, da parcela B1, supra identificada, pois está 

em causa a prossecução do interesse público, cujos trabalhos necessários à realização da 

obra de construção da nova rotunda de ligação à futura via de acesso ao Avepark são 

urgentes e inadiáveis; Assim e atendendo a que: Foi dado cumprimento ao estabelecido no 

n.º 4, do artigo 10º do Código das Expropriações, tendo sido determinada previamente em 

avaliação elaborada por perito da lista oficial, a previsão dos encargos com a expropriação 

é de €48.113,74 (quarenta e oito mil cento e treze euros e setenta e quatro cêntimos), 

estando cabimentado sob a proposta de cabimento nº 2573; Nos termos do artigo 11º do 

Código das Expropriações, o Município de Guimarães efetuou várias tentativas, junto do 

proprietário, no sentido de se adquirir por via do direito privado a parcela B1, com a área 

de 1.081,40 m², acima referida e identificada na planta em anexo; Não foi possível obter a 

concordância por parte do proprietário quanto à alienação daquela parcela de terreno; 
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Propõe-se à Câmara Municipal que, ao abrigo do disposto na alínea vv), do n.º 1, do art.º 

33º, do referido Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 18 de setembro, delibere requerer ao 

membro do Governo competente: 1. A DECLARAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA da 

expropriação, com caráter de urgência, da parcela de terreno com a área de 1.081,40 m², a 

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

Automóveis de Guimarães sob o n.º 598/19900713 e a desanexar do prédio inscrito na 

matriz rústica sob o artigo 681º, da freguesia de Ponte, bem como de todos os direitos a 

ele inerentes, designadamente servidões/passagens/arrendamentos eventualmente 

existentes, necessária à construção da rotunda de acesso à futura via de acesso ao Avepark, 

com a fundamentação de facto e de direito consubstanciada nos considerandos supra, que 

para todos os efeitos são parte integrante da presente deliberação; 2. A AUTORIZAÇÃO DE 

POSSE ADMINISTRATIVA da parcela de terreno a expropriar, atendendo a prossecução do 

interesse público, cujos trabalhos necessários à execução do projeto de obras são urgentes, 

em face do já descrito, sendo a posse administrativa indispensável à execução da obra de 

construção da rotunda. DESCRIÇÃO DA PARCELA A EXPROPRIAR: -------------------------------- 

Nº 

Parcela 
Proprietário Área Localização da 

parcela 
Descrição Predial Inscrição 

Matricial 
Valor 

Indemnização 
B1 Pedro Miguel 

Rosas Amorim 

Vieira 
1.081,40 m² 

Rua S. João 

Batista - Lugar de 

Castelar de Além 

– Ponte 

598/19900713/Ponte R-681º € 48.113,74 

A zona onde se insere o imóvel a expropriar encontra-se classificada no Plano Diretor 

Municipal como Reserva Agrícola Nacional e a parcela de terreno a expropriar tem as 

seguintes confrontações: Norte: Com o próprio Sul: EN 101 e arruamento público Nascente: 

Arruamento público Poente: EN 101 À consideração superior.” 

DELIBERADO 

 

 

14. DOAÇÕES - DOAÇÃO DE EQUIPAMENTO AO AGRUPAMENTO DE ESCUTEIROS Nº 886 

– SERZEDO – Presente a seguinte proposta: “O Agrupamento de Escuteiros nº 886, sedeado 

em Serzedo, vem solicitar a cedência de mobiliário escolar usado, designadamente 6 mesas 

e 24 cadeiras, para apoio às atividades desenvolvidas no seu campo escutista. De acordo 
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com o parecer da Divisão de Educação, existe em armazém mobiliário escolar do 1º ciclo 

que poderá ser doado. 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 € 240,00 (duzentos e quarenta euros). ------- 

Descrição Valor Unitário Valor Total 

6 mesas  € 20,00 € 120,00 

24 cadeiras de aluno € 5,00 € 120,00 

 Total € 240,00 

DELIBERADO 

 

 

15. RECURSOS HUMANOS - ALTERAÇÃO DO MAPA ANUAL DE RECRUTAMENTOS 

AUTORIZADOS (MARA) - AUTORIZAÇÃO DE RECRUTAMENTO – Presente a seguinte 

proposta: “Por deliberação da Câmara Municipal de Guimarães, tomada em sua reunião de 

25/01/2021, foi aprovado, ao abrigo do disposto no art. 30.º, n.ºs 4 e 6 da Lei Geral do 

Trabalho em Funções Públicas (LTFP), aprovada pela Lei nº 35/2014, de 20 de junho, na 

redação dada pela Lei n.º 25/2017, de 30 de maio, o Mapa Anual de Recrutamentos 

Autorizados, adiante designado por MARA, onde constam todos os postos de trabalho 

previstos no mapa de pessoal para os quais se prevê o recrutamento através de 

procedimentos concursais abertos a candidatos sem vínculo de emprego público ou com 

vínculo de emprego público a termo. Na sequência da aprovação, em sessão da Assembleia 

Municipal de 30/04/2021, de uma alteração do mapa de pessoal em vigor, nos termos da 

proposta aprovada em reunião da Câmara Municipal de 19/04/2021, torna-se necessário 

proceder à atualização do MARA. Efetivamente, se alguns dos postos de trabalho previstos 

nessa alteração são suscetíveis de ocupação através de instrumentos de mobilidade, outros 

correspondem a áreas de atividade que dificilmente conseguem ser garantidas através 

desse instrumento, nem pelo recurso a mobilidade entre órgãos e serviços ou por 

procedimento concursal restrito a candidatos com prévio vínculo de emprego público por 

tempo indeterminado. Para esses casos, prevê-se nos artigos 28.º e 30.º da LTFP, que os 
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serviços da Administração Pública possam recorrer à abertura de procedimentos concursais 

a que podem ser candidatas pessoas sem vínculo de emprego público ou com vínculo de 

emprego público a termo, nos termos e nos limites do mapa anual global de recrutamentos. 

Para além das alterações que decorrem da alteração do mapa de pessoal, procede-se ainda 

a pequenas alterações pontuais, motivadas, essencialmente, por procedimentos de oferta 

de mobilidade entre serviços que ficaram desertos, passando, por isso, esses postos de 

trabalho a ser incluídos no MARA. Assim, submete-se à Câmara Municipal, ao abrigo das 

normas citadas, em especial do n.º 4 e do n.º 6 do referido artigo 30.º, a aprovação do mapa 

anual global consolidado de recrutamentos, onde constam os postos de trabalho a prover 

através de procedimentos a que se possam candidatar candidatos com e sem vínculo de 

emprego público por tempo indeterminado, nos termos do mapa anexo, que incorpora no 

MARA anteriormente aprovado as alterações resultantes da presente proposta. Mais se 

propõe, ao abrigo do art. 4.º do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, que a Câmara 

Municipal autorize a promoção dos recrutamentos previstos no MARA ora aprovado, para 

as modalidades de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado e, 

para os postos de trabalho seguintes, para celebração de contratos a termo resolutivo 

certo: - Um técnico superior de apoio à gestão para o Departamento de Administração 

Geral, para assegurar a elaboração, definição de pré-requisitos e metodologias do Plano de 

Preservação Digital, ao abrigo da al. i) do n.º 1 do artigo 57.º da LTFP; - Um técnico superior 

arquiteto e 2 técnicos superiores historiadores, para afetação ao projeto “Hereditas”, 

integrado na Divisão do Centro Histórico, ao abrigo da mesma al. i; - Um técnico superior 

de apoio à gestão para a Divisão de Património Municipal, para responder ao acréscimo 

excecional de atividade do serviço resultante dos procedimentos associados à transferência 

de propriedade, para o Município, de todo o parque habitacional da administração direta e 

indireta do Estado, atualmente da competência do Instituto da Habitação e da Reabilitação 

Urbana, I.P., ao abrigo da al. h) do n.º 1 do mesmo artigo 57.º. Os postos de trabalho não 

previstos no MARA serão preenchidos através de procedimentos concursais ou ofertas de 

mobilidade restritos a trabalhadores com vínculo de emprego público por tempo 

indeterminado, de acordo com o n.º 3 do artigo 30.º da LTFP, salvo em circunstâncias 
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excecionais, devidamente fundamentadas, conforme permitido pelo n.º 7 do mesmo artigo 

30.º, caso em que se solicitará expressa autorização da Câmara Municipal.” (Anexo 10) 

DELIBERADO 

 

 

16. TRÂNSITO - ADITAMENTO AOS ATOS DE IMPOSIÇÃO DE SERVIÇOS MÍNIMOS DE 

TRANSPORTE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 – ARRIVA PORTUGAL – TRANSPORTES, LDA. 

E RODOVIÁRIA D´ENTRE DOURO E MINHO S.A. – RATIFICAÇÃO - Presente, para ratificação, 

o despacho do Presidente da Câmara, datado de 28 de abril de 2021, que determinou os 

aditamentos aos atos de imposição de serviços essenciais de transporte durante o período 

de 1 a 28 de fevereiro, aos operadores Arriva Portugal – Transportes, Lda e Rodoviária 

D’Entre Douro e Minho S.A., de acordo com a seguinte informação dos serviços da Divisão 

de Mobilidade e Transportes: “Por despacho do Sr. Presidente da Câmara de 29 de janeiro 

de 2021, foram determinados atos de imposição de serviços essenciais de transporte, 

visando a prestação do serviço público de transporte de passageiros de âmbito municipal, 

ao abrigo de autorizações provisórias, atribuídas nos termos previstos na Lei n.º 52/2015, 

de 9 de junho e das alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 169-A/2019, às empresas 

Arriva Portugal – Transportes, Lda., Rodoviária D´Entre Douro e Minho, S.A., e Transdev 

Norte, S.A. O planeamento dos atos impositivos de fevereiro assentou na informação 

disponível à data, que, com segurança, apenas apontava para a suspensão das atividades 

letivas apenas até 5 de fevereiro e retoma do ensino em regime não presencial a partir de 

8 de fevereiro; mas que deixava em completa indefinição o regime aplicável (se presencial, 

à distância ou misto) a partir de 14 de fevereiro, data em que terminava a vigência do 

estado de emergência. Perante esse quadro de incerteza e confrontado com a obrigação 

de, para o caso de a partir de 15 de fevereiro regressar o ensino presencial, garantir a 

existência de transporte público em quantidade que assegurasse os serviços essenciais, o 

planeamento do Município, enquanto Autoridade de Transportes, foi desenvolvido com 

base nos pressupostos de: i. manutenção do ajustamento da oferta de serviço público de 

transporte ao período não escolar, ocorrida na última semana de janeiro, durante a 

suspensão das atividades educativas e letivas e do ensino em regime não presencial, até ao 
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dia 14 de fevereiro; ii. adoção da oferta no serviço público de transporte de passageiros, 

implementada em janeiro, até à suspensão escolar, a partir do dia 15 de fevereiro; iii.  

estabilização do serviço público de transporte de passageiros necessário ao cumprimento 

das determinações da Direção Geral de Saúde para o transporte público regular, 

designadamente da limitação de 2/3 da lotação homologado dos veículos. Acontece que 

em 11 de fevereiro foi renovado o estado de emergência, com efeitos a partir de 15 de 

fevereiro e cessando no dia 1 de março, através do Decreto do Presidente da República n.º 

11-A/2021. Após esta renovação, o Governo procedeu à sua regulamentação, através do 

Decreto n.º 3-E/2021, de 12 de fevereiro, e manteve as restrições ao exercício de atividades 

económicas e à mobilidade dos cidadãos semelhantes às de março de 2020, 

designadamente a prorrogação do regime de ensino não presencial, até 1 de março, através 

da prorrogação do Decreto n.º 3 -D/2021, de 29 de janeiro. Como tal, a oferta de serviço 

público foi ajustada, a partir de 15 de fevereiro, para a praticada até 14 de fevereiro relativa 

a período fora de tempo de aulas, reduzindo os veículos.km comerciais produzidos e o 

respetivo custo da operação inerente. Acresce que, o facto de não se ter verificado o regime 

presencial de ensino, os passes escolares não foram emitidos, e por isso a receita 

proveniente dos mesmos não foi arrecada pelos operadores. Não obstante a redução no 

custo da operação, a receita arrecada pelas empresas Arriva Portugal – Transportes, Lda. e 

Rodoviária D´Entre Douro e Minho S.A., e nos termos do report efetuado, dando 

cumprimento ao determinado nos atos impositivos, foi bastante reduzida, implicando uma 

compensação por obrigações de serviço público, relativo ao mês de fevereiro, superior ao 

determinado nos Anexos II dos respetivos atos, de €36.500,00, e €2.500,00, 

respetivamente, acrescido de IVA à taxa aplicável. As empresas em causa apresentaram 

requerimento a expor esta situação e a solicitar o pagamento do valor restante, justificando 

que decorre do facto da receita tarifária arrecadada ter sido inferior à prevista pelos 

serviços da Câmara aquando da estimativa do valor da compensação e da determinação do 

ato impositivo para o mês de fevereiro. No caso da Arriva Portugal – Transportes, Lda. a 

despesa máxima estimada inicialmente importava o valor de €62.616,28, acrescido de IVA 

à taxa aplicável, correspondendo a 30.579,88 veículos.km comerciais, nos dias úteis, e 

5.386,50 veículos.km comerciais em fins de semana e feriados. Contudo, decorrente da 
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receita expectável associada à cobrança das viagens, passes e bilhetes, o valor máximo da 

compensação financeira, por obrigações de serviço público, não deveria atingir o valor 

referido, pelo que foi determinado no Anexo II a compensação máxima de €36.500,00, 

acrescido de IVA à taxa aplicável, conforme já referido anteriormente. Com a redução da 

oferta, os veículos.km comerciais produzidos reduziram para 26.783,00, nos dias úteis e 

5.386,50 veículos.km comerciais em fins de semana e feriados, que com um custo unitário 

médio por veículo.km comercial produzido, de €1,72/veículo.km, para dias úteis, e 

€1,86/veículo.km, para fins de semana e feriados, totalizou um custo da operação de 

€56.085,65. Considerando que a receita relativa ao período em causa foi de apenas 

€10.342,98, a compensação por obrigação de serviço público, importa um valor de 

€45.742,67, mais €9.242.67, acrescido de iva à taxa em vigor, face ao determinado no ato 

impositivo de 29 de janeiro de 2021. No caso da Rodoviária D´Entre Douro e Minho S.A., a 

despesa máxima estimada inicialmente importava o valor de €7.953,75, acrescido de IVA à 

taxa aplicável, correspondendo a 3.150 veículos.km comerciais. Contudo, decorrente da 

receita expectável associada à cobrança das viagens, passes e bilhetes, o valor máximo da 

compensação financeira, por obrigações de serviço público, não deveria atingir o valor 

referido, pelo que foi determinado no Anexo II a compensação máxima de €2.500,00, 

acrescido de IVA à taxa aplicável, conforme já referido anteriormente. Com a redução da 

oferta, os veículos.km comerciais produzidos reduziram para 2.850, que com um custo 

unitário médio por veículo.km comercial produzido, de €2,525/veículo.km, totalizou um 

custo da operação de €7.196,25. Considerando que a receita relativa ao período em causa 

foi de apenas €382,80, a compensação por obrigação de serviço público, importa um valor 

de €6.813,45, mais €4.313.45, acrescido de iva à taxa em vigor, face ao determinado no ato 

impositivo de 29 de janeiro de 2021. Nos termos do artigo 24.º do RJSPTP, o cumprimento 

de obrigações de serviço público pode conferir o direito a uma compensação por obrigação 

de serviço público, a atribuir pela autoridade de transportes competente ao operador de 

serviço público respetivo, calculada nos termos do nos termos do anexo ao Regulamento 

(CE) n.º 1370/2007 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de outubro de 2007, e do 

Decreto-Lei n.º 167/2008, de 26 de agosto, nas suas redações atuais. Mais se refere aquele 

artigo que a compensação por obrigação de serviço público corresponde ao efeito 
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financeiro líquido decorrente da soma das incidências, positivas ou negativas, da execução 

da obrigação de serviço público sobre os custos e as receitas do operador de serviço 

público, comparando a totalidade de custos e receitas do operador de serviço público num 

cenário de existência de obrigação de serviço público, com os decorrentes de um cenário 

sem existência de obrigação de serviço público. Em face dos factos invocados, confirma-se 

assim que em função da superveniente alteração de circunstâncias, os montantes a pagar 

aos operadores ao abrigo dos atos de 29 de janeiro de 2021 são inferiores aos valores que 

resultam da correta aplicação pelo artigo 24.º do RJSPTP, pelo que devem os mesmos ser 

acrescidos dos montantes solicitados. Face ao exposto, deverá submeter-se à consideração 

do Sr. Presidente, para posterior aprovação em reunião de câmara: 1. Arriva Portugal – 

Transportes, Lda.: a. o aditamento ao ato de imposição de serviços mínimos de transporte, 

para o período de 1 a 28 de fevereiro, conforme documento em anexo; b. a assunção da 

despesa adicional, no valor de €9.242,67, acrescido de IVA à taxa legal em vigor, valor que 

já se encontra cabimentada na rubrica 050103, plano 3.3.1.1.105 - Transporte público - 

Outras compensações por obrigações de serviço público, declaração de cabimento n.º 

2295. 2. Rodoviária D´Entre Douro e Minho S.A.: a. o aditamento ao ato de imposição de 

serviços mínimos de transporte, para o período de 1 a 28 de fevereiro, conforme 

documento em anexo; b. a assunção da despesa adicional, no valor de €4.313,45, acrescido 

de IVA à taxa legal em vigor, valor que já se encontra cabimentada na rubrica 050103, plano 

3.3.1.1.105 - Transporte público - Outras compensações por obrigações de serviço público, 

declaração de cabimento n.º 2296. A competência para a prática do presente ato é da 

Câmara Municipal de Guimarães, nos termos do disposto no artigo 33.º, n.º 1, alíneas ee) 

e gg), do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, mas em função na urgência e 

consequente insusceptibilidade de reunir aquele órgão em tempo útil, assiste ao Presidente 

da Câmara Municipal de Guimarães a faculdade de praticar esse ato, devendo o mesmo ser 

ratificado pela Câmara Municipal de Guimarães na primeira reunião realizada após a sua 

prática, conforme prescreve o n.º 3 do artigo 35.º do mesmo diploma legal. À consideração 

superior.” (Anexo 11) 

DELIBERADO 
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17. TRÂNSITO - ATO DE IMPOSIÇÃO DE SERVIÇOS MÍNIMOS DE TRANSPORTE PARA OS 

MESES DE MAIO E JUNHO DE 2021 – ARRIVA PORTUGAL – TRANSPORTES, LDA. – 

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

28 de abril de 2021, que determinou o ato de imposição de serviço mínimos de transporte 

durante o período de maio de junho, ao operador Arriva Portugal – Transportes, Lda, pela 

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

de €107.000,00, acrescido de IVA à taxa aplicável, de acordo com a seguinte informação 

dos serviços da Divisão de Mobilidade e Transportes: “O país atravessou um período de 

estado de emergência, na sequência da declaração do Senhor Presidente da República, 

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

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

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

condicionantes diversas, associadas ao transporte público local, designadamente pelo 

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

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

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

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

utilização do acesso dos passageiros pela porta traseira, assegurar a limpeza e desinfeção 

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

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

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

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

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

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

Essas condicionantes mantiveram-se com o termo do estado de emergência em 2 de maio 

de 2020, uma vez que se lhe seguiu a declaração da situação de calamidade em todo o 

território nacional pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 33-A/2020, de 30 de abril, 

ao abrigo da Lei de Bases da Proteção Civil e da Lei relativa ao Sistema de Vigilância em 

Saúde Pública, renovada de forma sucessiva pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 

38/2020, de 17 de maio, e pelos Conselhos de ministros de 29 de maio de 2020 e 12 de 
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junho de 2020, e, posteriormente, com a determinação da situação de alerta, no caso do 

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

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

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

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

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

de 11 de setembro, foi declarada situação de contingência, no âmbito da pandemia da 

doença COVID-19, até 30 de setembro e prorrogada até 14 de outubro, através do Conselho 

de Ministros n.º 81/2020, de 29 de setembro. Em outubro foi declarada a situação de 

calamidade até 31 de outubro, através da Resolução do Conselho de Ministros n.º 88-

A/2020, de 14 de outubro, prorrogada até 3 de novembro, pela Resolução do Conselho de 

Ministros n.º 89-A/2020, de 26 de outubro. No decurso do mês de novembro, através da 

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

situação de calamidade em todo o território nacional continental, até ao dia 19, 

determinação que, com o agravamento da situação pandémica, repôs o estado de 

emergência, para o período de 9 a 23 de novembro, pelo Decreto do Presidente da 

República n.º 51-U/2020, de 6 de novembro. Neste hiato, o estado de emergência foi sendo 

sucessivamente renovado, até 7 de janeiro de 2021, através do Decreto do Presidente da 

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

61-A/2020, de 4 de dezembro, e, por fim, pelo Decreto do Presidente da República n.º 66-

A/2020, de 17 de dezembro. No mês de janeiro, a situação de calamidade pública 

provocada pela pandemia COVID-19 acentuou-se muito seriamente, implicando a 

renovação do estado de emergência, até 30 de janeiro, através do Decreto do Presidente 

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

B/2021, de 13 de janeiro. No dia 28 de janeiro foi renovada a declaração do estado de 

emergência, até ao dia 14 de fevereiro, através do Decreto do Presidente da República n.º 

9-A/2021. Acresce que, com o agravamento significativo da situação pandémica, o 

Governo, a partir do Decreto n.º 3-C/2021, de 21 de janeiro, procedeu à suspensão das 

atividades educativas e letivas presenciais dos estabelecimentos de ensino públicos, 

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



 

 

30 

Mod. 229-A/SQ 0 

 

GUIMA
S

AER

CÂMARA MUNICIPAL DE GUIMARÃES

ensinos básico e secundário, a partir do dia 22 de janeiro, bem como o confinamento geral 

da população. Foram fixadas várias fases de levantamento das medidas aplicáveis, 

consignadas num Plano de Desconfinamento, cruzando diversos critérios científicos, 

dividido em quatro fases e com um período de 15 dias de intervalo entre cada fase, de 

forma a poder ir-se avaliando os impactos das medidas na evolução da pandemia. O 

calendário previsto para as diferentes fases de desconfinamento pode ser alterado 

atendendo a determinados critérios epidemiológicos de definição de controle da pandemia 

e ainda considerando a existência de capacidade de resposta assistencial do Serviço 

Nacional de Saúde. Com a redução do número de infetados e vítimas mortais durante os 

meses de fevereiro e março, pelo Decreto n.º 4/2021, de 13 de março, foi determinado o 

fim progressivo do confinamento e a retoma das atividades escolares a partir de 6 de abril, 

o que veio a ser confirmado pelos Decretos do Presidente da República n.º 31-A/2021, de 

25 de março, e 41-A/2021, de 14 de abril, e pelos Decretos do Governo n.º 6-A/2021, de 15 

de abril, e 7/2021, de 17 de abril. Adicionalmente, o Conselho de Ministros através do 

Decreto n.º 6/2021, de 3 de abril, regulamenta o estado de emergência decretado pelo 

Presidente da República, até 15 de abril. Considerando a estratégia para o levantamento 

de medidas de confinamento no âmbito do combate à pandemia da doença COVID -19, 

aprovada através da Resolução do Conselho de Ministros n.º 19/2021, de 13 de março, na 

medida em que a situação epidemiológica em Portugal, bem como os restantes critérios 

fixados naquela Resolução, permitem que se prossiga a estratégia de levantamento 

progressivo das medidas de confinamento, é determinado o levantamento da suspensão 

das atividades letivas dos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico, em regime presencial, nos 

estabelecimentos de ensino públicos, particulares e cooperativos e do setor social e 

solidário, estabelecendo -se também — para os alunos que retomam ou tenham retomado 

as atividades letivas e educativas — o levantamento da suspensão das atividades, em 

regime presencial, de apoio à família e de enriquecimento curricular, bem como atividades 

prestadas em centros de atividades de tempos livres e centros de estudo e similares. O 

decreto procede ainda ao levantamento da suspensão de diversas atividades, salientando 

dos estabelecimentos de comércio a retalho e de prestação de serviços em 

estabelecimentos abertos ao público, bem como à abertura de estabelecimentos de 
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restauração e similares para serviço em esplanadas abertas, e à permissão do 

funcionamento de feiras e mercados, para além de produtos alimentares, nos termos nele 

definidos. No dia 14 de abril, o Presidente da República, com fundamento na verificação de 

uma situação de calamidade pública e em linha com o faseamento do plano de 

desconfinamento, impondo-se, novamente, acautelar os passos a dar no futuro próximo, 

procede à renovação da declaração do estado de emergência, até 30 de abril, através do 

Decreto do Presidente da República n.º 41-A/2021. Como tal, o Governo através do Decreto 

n.º 7/2021, de 17 de abril, vem regulamentar a renovação da declaração do estado de 

emergência, prosseguindo, quanto à generalidade do País — de acordo com critérios de 

avaliação da situação epidemiológica —, a estratégia gradual de levantamento de medidas 

de confinamento no âmbito do combate à pandemia da doença COVID -19 estabelecida na 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 19/2021, de 13 de março. Assim, e no que ao 

Município de Guimarães diz respeito, a situação epidemiológica permitiu o prosseguimento 

para a 3.ª fase de levantamento de medidas, com o arranque do ensino secundário e 

superior em regime presencial, a partir de 19 de abril. Destacam-se ainda a abertura das 

lojas que, pela sua dimensão, ainda se encontravam encerradas e, ainda, todas as que se 

localizem em centros comerciais. Passa a admitir-se atendimento no interior dos 

restaurantes, cafés e pastelarias, embora com o limite máximo de quatro pessoas por mesa 

no seu interior, sendo também fixado um novo limite de seis pessoas por mesa em 

esplanadas. Por outro lado, reabrem também os cinemas, teatros, auditórios e salas de 

espetáculos e as Lojas de Cidadão passam a efetuar atendimento presencial por marcação. 

Fica autorizada, nos termos definidos pela Direção-Geral da Saúde, a prática de 

modalidades desportivas de médio risco e a atividade física ao ar livre até seis pessoas. Por 

fim, passa a ser possível, sem prejuízo de outras condicionantes previstas nos termos do 

presente decreto, a realização de eventos exteriores, embora com diminuição de lotação, 

bem como a realização de casamentos e batizados com um limite máximo de 25 % de 

lotação permitida. Desta forma, mantêm-se, ainda, em vigor um conjunto de restrições e 

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

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

Neste novo contexto, o n.º 4 do artigo 13.º-A do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, 
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na sua atual redação, habilita as autoridades de transporte, previstas na Lei n.º 52/2015, 

de 9 de junho, a «proceder à articulação com os respetivos operadores de transportes, no 

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

continuidade do serviço público essencial e o cumprimento das regras de salvaguarda da 

saúde pública», o que habilita o Município de Guimarães a rever a rede explorada pelo 

Operador para assegurar os níveis essenciais de funcionamento do Serviço Público. Nestas 

circunstâncias, as diferentes empresas de transporte público rodoviário que operam no 

concelho de Guimarães suprimiram de forma expressiva os horários das diferentes 

carreiras, em diversos casos de forma total, com a extinção generalizada da oferta do 

serviço público, com algumas exceções de caráter pontual, no âmbito de Autoridade de 

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

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

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

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

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

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

défice de exploração dos serviços de transporte. No âmbito do concelho de Guimarães, a 

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

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

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

Donim, Gondomar, Prazins (Santa Eufémia), Prazins (Santo Tirso), Rendufe, Sande (São 

Clemente), Sande (Vila Nova), São Torcato, Selho (São Lourenço), Souto (Santa Maria), 

Souto (São Salvador), e Vermil, como locais de maior isolamento, relativamente às referidas 

atividades. Apesar da publicação de legislação diversa que evidencia uma preocupação e 

necessidade de garantir a assunção e continuidade do serviço público essencial, da qual o 

Decreto-Lei n.º 14-C/2020, de 7 de abril, com vigência até 31 de dezembro de 2020, no caso 

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

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

público de transporte rodoviário “essencial”. Face à evolução do atual contexto pandémico 

foi prolongada a vigência das regras de atribuição de financiamento e compensações aos 
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operadores de transportes essenciais, no âmbito da pandemia COVID-19, até 31 de 

dezembro de 2021, através do Decreto-Lei n.º 6-B/2021 de 15 de janeiro. Os meses de maio 

e de junho, atendendo à expectável e esperada manutenção do ensino presencial do 2º e 

3º ciclo e a do ensino secundário, sem prejuízo da retoma de outras atividades, 

representará a oferta do transporte público associada ao período de tempo de aulas. Para 

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

planeamento para os meses de maio e junho, com base nos pressupostos de: i. manutenção 

de oferta associada ao período escolar, praticada em janeiro; ii. estabilização do serviço 

público de transporte de passageiros necessário ao cumprimento das determinações da 

Direção Geral de Saúde para o transporte público regular, designadamente da limitação de 

2/3 da lotação homologado dos veículos. Nos termos dos artigos 4.º e 23.º do RJSPTP, as 

autoridades de transportes são competentes para impor obrigações de serviço público aos 

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

a elementos específicos, objetivos e quantificáveis, e podem ser impostas ao operador de 

serviço público mediante ato do órgão executivo da autoridade de transportes competente. 

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

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

circunstância, de modo a salvaguardar a continuidade do serviço público essencial. Face ao 

exposto, deverá submeter-se à consideração do Sr. Presidente, a determinação de ato de 

imposição de serviços mínimos de transporte durante os meses de maio e junho ao 

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

financeira, por obrigações de serviço público, num valor máximo de €107.000,00, acrescido 

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

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

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

€149.378,87, acrescido de IVA à taxa aplicável, decorrente da receita expectável associado 

à cobrança das viagens, passes e bilhetes, o valor máximo da compensação não deverá 

atingir o valor referido. A competência para a prática do presente ato é da Câmara 

Municipal de Guimarães, nos termos do disposto no artigo 33.º, n.º 1, alíneas ee) e gg), do 

Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, mas em função na urgência e consequente 
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insusceptibilidade de reunir aquele órgão em tempo útil, assiste ao Presidente da Câmara 

Municipal de Guimarães a faculdade de praticar esse ato, devendo o mesmo ser ratificado 

pela Câmara Municipal de Guimarães na primeira reunião realizada após a sua prática, 

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

superior.” (Anexo 12) 

DELIBERADO 

 

 

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

MESES DE MAIO E JUNHO DE 2021 – RODOVIÁRIA D´ENTRE DOURO E MINHO S.A. – 

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

28 de abril de 2021, que determinou o ato de imposição de serviço mínimos de transporte 

durante o período de maio de junho, ao operador Rodoviária D´Entre Douro e Minho S.A., 

pela assunção da compensação financeira, por obrigações de serviço público, num valor 

máximo de €9.800,00, acrescido de IVA à taxa aplicável, de acordo com a seguinte 

informação dos serviços da Divisão de Mobilidade e Transportes: “O país atravessou um 

período de estado de emergência, na sequência da declaração do Senhor Presidente da 

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

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

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

condicionantes diversas, associadas ao transporte público local, designadamente pelo 

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

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

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

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

utilização do acesso dos passageiros pela porta traseira, assegurar a limpeza e desinfeção 

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

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

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

resultaram diversas alterações ao serviço público realizado, sendo as mais impactantes a 
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adequação da oferta à procura, com ajustamento da mesma, quer de horários, quer de 

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

Essas condicionantes mantiveram-se com o termo do estado de emergência em 2 de maio 

de 2020, uma vez que se lhe seguiu a declaração da situação de calamidade em todo o 

território nacional pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 33-A/2020, de 30 de abril, 

ao abrigo da Lei de Bases da Proteção Civil e da Lei relativa ao Sistema de Vigilância em 

Saúde Pública, renovada de forma sucessiva pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 

38/2020, de 17 de maio, e pelos Conselhos de ministros de 29 de maio de 2020 e 12 de 

junho de 2020, e, posteriormente, com a determinação da situação de alerta, no caso do 

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

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

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

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

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

de 11 de setembro, foi declarada situação de contingência, no âmbito da pandemia da 

doença COVID-19, até 30 de setembro e prorrogada até 14 de outubro, através do Conselho 

de Ministros n.º 81/2020, de 29 de setembro. Em outubro foi declarada a situação de 

calamidade até 31 de outubro, através da Resolução do Conselho de Ministros n.º 88-

A/2020, de 14 de outubro, prorrogada até 3 de novembro, pela Resolução do Conselho de 

Ministros n.º 89-A/2020, de 26 de outubro. No decurso do mês de novembro, através da 

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

situação de calamidade em todo o território nacional continental, até ao dia 19, 

determinação que, com o agravamento da situação pandémica, repôs o estado de 

emergência, para o período de 9 a 23 de novembro, pelo Decreto do Presidente da 

República n.º 51-U/2020, de 6 de novembro. Neste hiato, o estado de emergência foi sendo 

sucessivamente renovado, até 7 de janeiro de 2021, através do Decreto do Presidente da 

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

61-A/2020, de 4 de dezembro, e, por fim, pelo Decreto do Presidente da República n.º 66-

A/2020, de 17 de dezembro. No mês de janeiro, a situação de calamidade pública 

provocada pela pandemia COVID-19 acentuou-se muito seriamente, implicando a 
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renovação do estado de emergência, até 30 de janeiro, através do Decreto do Presidente 

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

B/2021, de 13 de janeiro. No dia 28 de janeiro foi renovada a declaração do estado de 

emergência, até ao dia 14 de fevereiro, através do Decreto do Presidente da República n.º 

9-A/2021. Acresce que, com o agravamento significativo da situação pandémica, o 

Governo, a partir do Decreto n.º 3-C/2021, de 21 de janeiro, procedeu à suspensão das 

atividades educativas e letivas presenciais dos estabelecimentos de ensino públicos, 

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

ensinos básico e secundário, a partir do dia 22 de janeiro, bem como o confinamento geral 

da população. Foram fixadas várias fases de levantamento das medidas aplicáveis, 

consignadas num Plano de Desconfinamento, cruzando diversos critérios científicos, 

dividido em quatro fases e com um período de 15 dias de intervalo entre cada fase, de 

forma a poder ir-se avaliando os impactos das medidas na evolução da pandemia. O 

calendário previsto para as diferentes fases de desconfinamento pode ser alterado 

atendendo a determinados critérios epidemiológicos de definição de controle da pandemia 

e ainda considerando a existência de capacidade de resposta assistencial do Serviço 

Nacional de Saúde. Com a redução do número de infetados e vítimas mortais durante os 

meses de fevereiro e março, pelo Decreto n.º 4/2021, de 13 de março, foi determinado o 

fim progressivo do confinamento e a retoma das atividades escolares a partir de 6 de abril, 

o que veio a ser confirmado pelos Decretos do Presidente da República n.º 31-A/2021, de 

25 de março, e 41-A/2021, de 14 de abril, e pelos Decretos do Governo n.º 6-A/2021, de 15 

de abril, e 7/2021, de 17 de abril. Adicionalmente, o Conselho de Ministros através do 

Decreto n.º 6/2021, de 3 de abril, regulamenta o estado de emergência decretado pelo 

Presidente da República, até 15 de abril. Considerando a estratégia para o levantamento 

de medidas de confinamento no âmbito do combate à pandemia da doença COVID -19, 

aprovada através da Resolução do Conselho de Ministros n.º 19/2021, de 13 de março, na 

medida em que a situação epidemiológica em Portugal, bem como os restantes critérios 

fixados naquela Resolução, permitem que se prossiga a estratégia de levantamento 

progressivo das medidas de confinamento, é determinado o levantamento da suspensão 

das atividades letivas dos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico, em regime presencial, nos 
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estabelecimentos de ensino públicos, particulares e cooperativos e do setor social e 

solidário, estabelecendo -se também — para os alunos que retomam ou tenham retomado 

as atividades letivas e educativas — o levantamento da suspensão das atividades, em 

regime presencial, de apoio à família e de enriquecimento curricular, bem como atividades 

prestadas em centros de atividades de tempos livres e centros de estudo e similares. O 

decreto procede ainda ao levantamento da suspensão de diversas atividades, salientando 

dos estabelecimentos de comércio a retalho e de prestação de serviços em 

estabelecimentos abertos ao público, bem como à abertura de estabelecimentos de 

restauração e similares para serviço em esplanadas abertas, e à permissão do 

funcionamento de feiras e mercados, para além de produtos alimentares, nos termos nele 

definidos. No dia 14 de abril, o Presidente da República, com fundamento na verificação de 

uma situação de calamidade pública e em linha com o faseamento do plano de 

desconfinamento, impondo-se, novamente, acautelar os passos a dar no futuro próximo, 

procede à renovação da declaração do estado de emergência, até 30 de abril, através do 

Decreto do Presidente da República n.º 41-A/2021. Como tal, o Governo através do Decreto 

n.º 7/2021, de 17 de abril, vem regulamentar a renovação da declaração do estado de 

emergência, prosseguindo, quanto à generalidade do País — de acordo com critérios de 

avaliação da situação epidemiológica —, a estratégia gradual de levantamento de medidas 

de confinamento no âmbito do combate à pandemia da doença COVID -19 estabelecida na 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 19/2021, de 13 de março. Assim, e no que ao 

Município de Guimarães diz respeito, a situação epidemiológica permitiu o prosseguimento 

para a 3.ª fase de levantamento de medidas, com o arranque do ensino secundário e 

superior em regime presencial, a partir de 19 de abril. Destacam-se ainda a abertura das 

lojas que, pela sua dimensão, ainda se encontravam encerradas e, ainda, todas as que se 

localizem em centros comerciais. Passa a admitir-se atendimento no interior dos 

restaurantes, cafés e pastelarias, embora com o limite máximo de quatro pessoas por mesa 

no seu interior, sendo também fixado um novo limite de seis pessoas por mesa em 

esplanadas. Por outro lado, reabrem também os cinemas, teatros, auditórios e salas de 

espetáculos e as Lojas de Cidadão passam a efetuar atendimento presencial por marcação. 

Fica autorizada, nos termos definidos pela Direção-Geral da Saúde, a prática de 
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modalidades desportivas de médio risco e a atividade física ao ar livre até seis pessoas. Por 

fim, passa a ser possível, sem prejuízo de outras condicionantes previstas nos termos do 

presente decreto, a realização de eventos exteriores, embora com diminuição de lotação, 

bem como a realização de casamentos e batizados com um limite máximo de 25 % de 

lotação permitida. Desta forma, mantêm-se, ainda, em vigor um conjunto de restrições e 

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

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

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

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

de 9 de junho, a «proceder à articulação com os respetivos operadores de transportes, no 

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

continuidade do serviço público essencial e o cumprimento das regras de salvaguarda da 

saúde pública», o que habilita o Município de Guimarães a rever a rede explorada pelo 

Operador para assegurar os níveis essenciais de funcionamento do Serviço Público. Nestas 

circunstâncias, as diferentes empresas de transporte público rodoviário que operam no 

concelho de Guimarães suprimiram de forma expressiva os horários das diferentes 

carreiras, em diversos casos de forma total, com a extinção generalizada da oferta do 

serviço público, aplicável no caso à presente empresa – Rodoviária D´Entre Douro e Minho 

S.A.. Acresce que as medidas de proteção de saúde pública implicaram a determinação de 

imposições de limitação e ajustamentos à operação de transporte público de passageiros, 

com impactos diretos na redução das receitas provenientes de venda de serviços de 

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

exploração dos operadores de transporte, o ajustamento da oferta foi desproporcional à 

quebra da receita, agravando o défice de exploração dos serviços de transporte. No âmbito 

do concelho de Guimarães, a empresa Rodoviária D´Entre Douro e Minho S.A., opera uma 

única linha, com particular incidência nas freguesias de Caldelas, Longos e União de 

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

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

público essencial, da qual o Decreto-Lei n.º 14-C/2020, de 7 de abril, com vigência até 31 

de dezembro de 2020, no caso para o financiamento e compensação aos operadores de 
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transportes essenciais, será a mais evidente, mantém-se atualmente a necessidade de 

garantir a continuidade do serviço público de transporte rodoviário “essencial”. Face à 

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

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

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

15 de janeiro. Os meses de maio e de junho, atendendo à expectável e esperada 

manutenção do ensino presencial do 2º e 3º ciclo e a do ensino secundário, sem prejuízo 

da retoma de outras atividades, representará a oferta do transporte público associada ao 

período de tempo de aulas. Para o efeito, o Município, enquanto Autoridade de Transportes 

desenvolveu o seu planeamento para os meses de maio e junho, com base nos 

pressupostos de: i. manutenção de oferta associada ao período escolar, praticada em 

janeiro; ii. estabilização do serviço público de transporte de passageiros necessário ao 

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

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

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

para impor obrigações de serviço público aos Operadores, as quais devem ser formuladas 

de forma expressa e detalhada, por referência a elementos específicos, objetivos e 

quantificáveis, e podem ser impostas ao operador de serviço público mediante ato do órgão 

executivo da autoridade de transportes competente. Uma das modalidades de obrigações 

de serviço público é a imposição de um nível mínimo de oferta, nomeadamente a realização 

obrigatória de percursos e horários em qualquer circunstância, de modo a salvaguardar a 

continuidade do serviço público essencial. Face ao exposto, deverá submeter-se à 

consideração do Sr. Presidente, a determinação de ato de imposição de serviços mínimos 

de transporte durante os meses de maio e junho ao operador Rodoviária D´Entre Douro e 

Minho S.A., em anexo, pela assunção da compensação financeira, por obrigações de serviço 

público, num valor máximo de €9.800,00, acrescido de IVA à taxa aplicável, com cabimento 

na rubrica 050103, plano 3.3.1.1.105 - Transporte público - Outras compensações por 

obrigações de serviço público. Apesar da despesa máxima estimada com a oferta importar 

o valor apresentado no quadro I do Anexo 2, €18.520,88, acrescido de IVA à taxa aplicável, 

decorrente da receita expectável associado à cobrança das viagens, passes e bilhetes, o 
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valor máximo da compensação não deverá atingir o valor referido. A competência para a 

prática do presente ato é da Câmara Municipal de Guimarães, nos termos do disposto no 

artigo 33.º, n.º 1, alíneas ee) e gg), do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, mas 

em função na urgência e consequente insusceptibilidade de reunir aquele órgão em tempo 

útil, assiste ao Presidente da Câmara Municipal de Guimarães a faculdade de praticar esse 

ato, devendo o mesmo ser ratificado pela Câmara Municipal de Guimarães primeira reunião 

realizada após a sua prática, conforme prescreve o n.º 3 do artigo 35.º do mesmo diploma 

legal. À consideração superior.” (Anexo 13) 

DELIBERADO 

 

 

19. TRÂNSITO - ATO DE IMPOSIÇÃO DE SERVIÇOS MÍNIMOS DE TRANSPORTE PARA OS 

MESES DE MAIO E JUNHO DE 2021 – TRANSDEV NORTE, SA. – RATIFICAÇÃO - Presente, 

para ratificação, o despacho do Presidente da Câmara, datado de 28 de abril de 2021, que 

determinou o ato de imposição de serviço mínimos de transporte durante o período de 

maio de junho, ao operador Transdev Norte, SA., pela assunção da compensação financeira, 

por obrigações de serviço público, num valor máximo de €188.000,00, acrescido de IVA à 

taxa aplicável, de acordo com a seguinte informação dos serviços da Divisão de Mobilidade 

e Transportes: “O país atravessou um período de estado de emergência, na sequência da 

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

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

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

Neste contexto, foram determinadas condicionantes diversas, associadas ao transporte 

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

Ministro do Ambiente e da Ação Climática, elencadas no seu número 14, visando a 

adequação da oferta à procura dos transportes locais, salvaguardando a continuidade do 

serviço público essencial, a limitação do número máximo de passageiros, a redução do 

contato com os motoristas, obrigando à utilização do acesso dos passageiros pela porta 

traseira, assegurar a limpeza e desinfeção dos veículos, entre outros, e proceder a 

alterações à operação e ajustamentos inerentes, designadamente no sistema de validação 
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e venda de títulos, que decorram de regras imperativas de salvaguarda da saúde publica. 

Do conjunto das referidas determinações resultaram diversas alterações ao serviço público 

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

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

dos títulos de transporte a bordo. Essas condicionantes mantiveram-se com o termo do 

estado de emergência em 2 de maio de 2020, uma vez que se lhe seguiu a declaração da 

situação de calamidade em todo o território nacional pela Resolução do Conselho de 

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

relativa ao Sistema de Vigilância em Saúde Pública, renovada de forma sucessiva pela 

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

ministros de 29 de maio de 2020 e 12 de junho de 2020, e, posteriormente, com a 

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

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

objeto de sucessivas renovações, através da Resolução do Conselho de Ministros n.º 55-

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

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

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

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

e prorrogada até 14 de outubro, através do Conselho de Ministros n.º 81/2020, de 29 de 

setembro. Em outubro foi declarada a situação de calamidade até 31 de outubro, através 

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

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

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

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

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

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

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

estado de emergência foi sendo sucessivamente renovado, até 7 de janeiro de 2021, 

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

Decreto do Presidente da República n.º 61-A/2020, de 4 de dezembro, e, por fim, pelo 
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Decreto do Presidente da República n.º 66-A/2020, de 17 de dezembro. No mês de janeiro, 

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

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

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

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

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

Presidente da República n.º 9-A/2021. Acresce que, com o agravamento significativo da 

situação pandémica, o Governo, a partir do Decreto n.º 3-C/2021, de 21 de janeiro, 

procedeu à suspensão das atividades educativas e letivas presenciais dos estabelecimentos 

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

pré-escolar e dos ensinos básico e secundário, a partir do dia 22 de janeiro, bem como o 

confinamento geral da população. Foram fixadas várias fases de levantamento das medidas 

aplicáveis, consignadas num Plano de Desconfinamento, cruzando diversos critérios 

científicos, dividido em quatro fases e com um período de 15 dias de intervalo entre cada 

fase, de forma a poder ir-se avaliando os impactos das medidas na evolução da pandemia. 

O calendário previsto para as diferentes fases de desconfinamento pode ser alterado 

atendendo a determinados critérios epidemiológicos de definição de controle da pandemia 

e ainda considerando a existência de capacidade de resposta assistencial do Serviço 

Nacional de Saúde. Com a redução do número de infetados e vítimas mortais durante os 

meses de fevereiro e março, pelo Decreto n.º 4/2021, de 13 de março, foi determinado o 

fim progressivo do confinamento e a retoma das atividades escolares a partir de 6 de abril, 

o que veio a ser confirmado pelos Decretos do Presidente da República n.º 31-A/2021, de 

25 de março, e 41-A/2021, de 14 de abril, e pelos Decretos do Governo n.º 6-A/2021, de 15 

de abril, e 7/2021, de 17 de abril. Adicionalmente, o Conselho de Ministros através do 

Decreto n.º 6/2021, de 3 de abril, regulamenta o estado de emergência decretado pelo 

Presidente da República, até 15 de abril. Considerando a estratégia para o levantamento 

de medidas de confinamento no âmbito do combate à pandemia da doença COVID -19, 

aprovada através da Resolução do Conselho de Ministros n.º 19/2021, de 13 de março, na 

medida em que a situação epidemiológica em Portugal, bem como os restantes critérios 

fixados naquela Resolução, permitem que se prossiga a estratégia de levantamento 
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progressivo das medidas de confinamento, é determinado o levantamento da suspensão 

das atividades letivas dos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico, em regime presencial, nos 

estabelecimentos de ensino públicos, particulares e cooperativos e do setor social e 

solidário, estabelecendo -se também — para os alunos que retomam ou tenham retomado 

as atividades letivas e educativas — o levantamento da suspensão das atividades, em 

regime presencial, de apoio à família e de enriquecimento curricular, bem como atividades 

prestadas em centros de atividades de tempos livres e centros de estudo e similares. O 

decreto procede ainda ao levantamento da suspensão de diversas atividades, salientando 

dos estabelecimentos de comércio a retalho e de prestação de serviços em 

estabelecimentos abertos ao público, bem como à abertura de estabelecimentos de 

restauração e similares para serviço em esplanadas abertas, e à permissão do 

funcionamento de feiras e mercados, para além de produtos alimentares, nos termos nele 

definidos. No dia 14 de abril, o Presidente da República, com fundamento na verificação de 

uma situação de calamidade pública e em linha com o faseamento do plano de 

desconfinamento, impondo-se, novamente, acautelar os passos a dar no futuro próximo, 

procede à renovação da declaração do estado de emergência, até 30 de abril, através do 

Decreto do Presidente da República n.º 41-A/2021. Como tal, o Governo através do Decreto 

n.º 7/2021, de 17 de abril, vem regulamentar a renovação da declaração do estado de 

emergência, prosseguindo, quanto à generalidade do País — de acordo com critérios de 

avaliação da situação epidemiológica —, a estratégia gradual de levantamento de medidas 

de confinamento no âmbito do combate à pandemia da doença COVID -19 estabelecida na 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 19/2021, de 13 de março. Assim, e no que ao 

Município de Guimarães diz respeito, a situação epidemiológica permitiu o prosseguimento 

para a 3.ª fase de levantamento de medidas, com o arranque do ensino secundário e 

superior em regime presencial, a partir de 19 de abril. Destacam-se ainda a abertura das 

lojas que, pela sua dimensão, ainda se encontravam encerradas e, ainda, todas as que se 

localizem em centros comerciais. Passa a admitir-se atendimento no interior dos 

restaurantes, cafés e pastelarias, embora com o limite máximo de quatro pessoas por mesa 

no seu interior, sendo também fixado um novo limite de seis pessoas por mesa em 

esplanadas. Por outro lado, reabrem também os cinemas, teatros, auditórios e salas de 
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espetáculos e as Lojas de Cidadão passam a efetuar atendimento presencial por marcação. 

Fica autorizada, nos termos definidos pela Direção-Geral da Saúde, a prática de 

modalidades desportivas de médio risco e a atividade física ao ar livre até seis pessoas. Por 

fim, passa a ser possível, sem prejuízo de outras condicionantes previstas nos termos do 

presente decreto, a realização de eventos exteriores, embora com diminuição de lotação, 

bem como a realização de casamentos e batizados com um limite máximo de 25 % de 

lotação permitida. Desta forma, mantêm-se, ainda, em vigor um conjunto de restrições e 

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

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

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

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

de 9 de junho, a «proceder à articulação com os respetivos operadores de transportes, no 

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

continuidade do serviço público essencial e o cumprimento das regras de salvaguarda da 

saúde pública», o que habilita o Município de Guimarães a rever a rede explorada pelo 

Operador para assegurar os níveis essenciais de funcionamento do Serviço Público. Nestas 

circunstâncias, as diferentes empresas de transporte público rodoviário que operam no 

concelho de Guimarães suprimiram de forma expressiva os horários das diferentes 

carreiras, em diversos casos de forma total, com a extinção generalizada da oferta do 

serviço público, com algumas exceções de caráter pontual, no âmbito de Autoridade de 

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

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

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

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

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

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

défice de exploração dos serviços de transporte. No âmbito do concelho de Guimarães, a 

empresa Transdev Norte, SA, opera um conjunto alargado de linhas, com particular 

incidência nas freguesias a nascente e sul da Cidade, salientando, sem prejuízo de outras, 

os casos de Abação, Calvos, Gémeos, Infantas, e São Faustino, como locais de maior 
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isolamento, relativamente às referidas atividades. Apesar da publicação de legislação 

diversa que evidencia uma preocupação e necessidade de garantir a assunção e 

continuidade do serviço público essencial, da qual o Decreto-Lei n.º 14-C/2020, de 7 de 

abril, com vigência até 31 de dezembro de 2020, no caso para o financiamento e 

compensação aos operadores de transportes essenciais, será a mais evidente, mantém-se 

atualmente a necessidade de garantir a continuidade do serviço público de transporte 

rodoviário “essencial”. Face à evolução do atual contexto pandémico foi prolongada a 

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

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

através do Decreto-Lei n.º 6-B/2021 de 15 de janeiro. Os meses de maio e junho, atendendo 

à expectável e esperada manutenção do ensino presencial do 2º e 3º ciclo e a do ensino 

secundário, sem prejuízo da retoma de outras atividades, representará a oferta do 

transporte público associada ao período de tempo de aulas. Para o efeito, o Município, 

enquanto Autoridade de Transportes desenvolveu o seu planeamento para os meses de 

maio e junho, com base nos pressupostos de: i. manutenção de oferta associada ao período 

escolar, praticada em janeiro; ii. estabilização do serviço público de transporte de 

passageiros necessário ao cumprimento das determinações da Direção Geral de Saúde para 

o transporte público regular, designadamente da limitação de 2/3 da lotação homologado 

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

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

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

objetivos e quantificáveis, e podem ser impostas ao operador de serviço público mediante 

ato do órgão executivo da autoridade de transportes competente. Uma das modalidades 

de obrigações de serviço público é a imposição de um nível mínimo de oferta, 

nomeadamente a realização obrigatória de percursos e horários em qualquer circunstância, 

de modo a salvaguardar a continuidade do serviço público essencial. Face ao exposto, 

deverá submeter-se à consideração do Sr. Presidente, a determinação de ato de imposição 

de serviços mínimos de transporte durante os meses de maio e junho ao operador Transdev 

Norte, SA, em anexo, pela assunção da compensação financeira, por obrigações de serviço 

público, num valor máximo de €188.000,00, acrescido de IVA à taxa aplicável, com 
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cabimento na rubrica 050103, plano 3.3.1.1.105 - Transporte público - Outras 

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

a oferta importar o valor apresentado no quadro I do Anexo 2, €225.044,18, acrescido de 

IVA à taxa aplicável, decorrente da receita expectável associado à cobrança das viagens, 

passes e bilhetes, o valor máximo da compensação não deverá atingir o valor referido. A 

competência para a prática do presente ato é da Câmara Municipal de Guimarães, nos 

termos do disposto no artigo 33.º, n.º 1, alíneas ee) e gg), do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 

12 de setembro, mas em função na urgência e consequente insusceptibilidade de reunir 

aquele órgão em tempo útil, assiste ao Presidente da Câmara Municipal de Guimarães a 

faculdade de praticar esse ato, devendo o mesmo ser ratificado pela Câmara Municipal de 

Guimarães primeira reunião realizada após a sua prática, conforme prescreve o n.º 3 do 

artigo 35.º do mesmo diploma legal. À consideração superior.” (Anexo 14) 

DELIBERADO 

 

 

20. PROTEÇÃO CIVIL - NOVO PROLONGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE 

INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA DE PROTEÇÃO NA ZONA DO CENTRO DE SAÚDE DA 

AMOROSA – RATIFICAÇÃO – Presente, para ratificação, o despacho do Presidente da 

Câmara, datado de 11 de maio de 2021, que concordou com o novo prolongamento da 

contratação do serviço de instalação de estrutura de proteção na zona do Centro de Saúde 

da Amorosa, de acordo com a seguinte informação do Serviço Municipal de Proteção Civil: 

“Em sua reunião realizada em 3 de dezembro de 2020, a Câmara Municipal deliberou 

conceder um apoio ao Agrupamento dos Centros de Saúde do Alto Ave, através da 

cont9+9+ratação do serviço de montagem de estrutura de proteção no Centro de Saúde a 

Amorosa, para um período de tempo que se estimava até ao final do mês de março, pelo 

valor total de €8.200,00 mais IVA. No entanto, o Diretor Executivo do Agrupamento dos 

Centros de Saúde do Alto Ave, veio solicitar, a 31 de março, o prolongamento da 

contratação da estrutura por mais um mês, tendo em consideração que apenas se prevê a 

entrega da obra do edifício do Centro de Saúde da Amorosa para o fim do mês de abril do 

ano corrente. Assim, em sua reunião realizada a 19 de abril do corrente ano, foi ratificada 
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a contratação por mais um mês no valor de €1.425,00, acrescido de IVA. Entretanto, vem 

novamente o Diretor Executivo do Agrupamento dos Centros de Saúde do Alto Ave, veio 

solicitar novo prolongamento da contratação da estrutura por mais um mês, uma vez que 

existiu novo atraso e apenas se prevê a entrega da obra do edifício do Centro de Saúde da 

Amorosa para o fim do mês de maio do ano corrente. Neste sentido, e considerando os 

prazos em questão foi contactada de imediato a empresa adjudicatária do serviço para não 

proceder ao levantamento da estrutura e solicitada a prestação do serviço por mais um 

mês, pelo que agora é necessária proceder à ratificação pelo Órgão Executivo o 

prolongamento do apoio em espécie com o valor de €1.425,00, acrescido de IVA, 

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.” 

DELIBERADO 

 

 

21. SAÚDE - TESTES DE ANTIGÉNIO REALIZADOS EM ABRIL DE 2021 – RATIFICAÇÃO – 

Presente, para ratificação, o despacho do Presidente da Câmara, datado de 12 de maio de 

2021, que autorizou a realização de testes antigénio no passado mês de abril, de acordo 

com a seguinte informação: “Considerando: - O número crescente de infetados no concelho 

de Guimarães; - A dificuldade crescente da Autoridade de Saúde Pública em dar resposta 

em tempo útil ao atual surto epidemiológico; - As solicitações expressas pela Autoridade de 

Saúde Pública no sentido do recurso urgente aos testes rápidos, designadamente na 

comunidade escolar ou sempre que se declare um surto; - As orientações gerais da DGS 

para aumentar o número de testes realizados; - As competências municipais em matéria de 

salvaguarda da saúde dos seus trabalhadores, mormente das centenas que trabalham em 

contextos escolares; - As inúmeras solicitações de várias instituições como creches, outras 

valências de IPSS e cidadãos anónimos; - As equipas multidisciplinares que, no terreno, 

precisam de encontrar soluções rápidas para quebrar cadeias de contágio. Afigurou-se 

urgente e inadiável proceder à contratação de serviços de testagem rápida (Testes de 

deteção de antigénio do SARS-CoV-2), a realizar em articulação entre a Câmara Municipal, 

a Autoridade de Saúde Pública e o ACES do Alto Ave. Nos termos do caderno de encargos 
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do procedimento de aquisição de serviços adjudicado em 2020 para realização de até 

10.000 testes de antigénio, os cidadãos ou grupos de cidadãos a testar serão indicados pelo 

Município de Guimarães, mediante deliberação municipal ou aconselhamento expresso da 

Autoridade de Saúde. Não se afigurando viável que a Câmara Municipal delibere aprovar 

os testes previamente à sua realização, submete-se, para ratificação, a lista dos testes 

realizados durante o mês de abril de 2021: --------------------------------------------------------------- 

ABRIL DE 2021 Testes (nº) Data 

Agrupamento de Escolas Virgínia Moura  3 10/abr 

Colégio Vila Pouca 22 15/abr 

CMG - Equipas muldisciplinares 5 16/abr 

Sub-total abril 2021 30   

    

Realizados até abril de 2021 1 402   

TOTAL 1 432   

DELIBERADO 

 

 

22. SAÚDE - 50 ANOS DO SERVIÇO DE PEDIATRIA DO HOSPITAL SENHORA DA OLIVEIRA - 

APOIOS A CONCEDER – Presente a seguinte proposta: “O Serviço de Pediatria do Hospital 

da Senhora da Oliveira comemora, este ano, 50 anos da sua fundação.  O ano de 2021 

representará um marco na história do Serviço, pelo que constituirá uma oportunidade para 

promover a reflexão sobre a saúde da população infantil Vimaranense. A ocasião será 

igualmente aproveitada para, em sessão solene a decorrer no Paço dos Duques de 

Bragança, homenagear o Dr. Gama Brandão, primeiro Diretor e fundador do Serviço de 

Pediatria, a quem a Câmara Municipal atribuiu, em 2017, a Medalha de Mérito Social 

Municipal. A atual Direção do Serviço desenhou um programa comemorativo que decorrerá 

de 24 a 30 de maio de 2021, contemplando a partilha de experiências e a promoção de 

eventos científicos que desde sempre caraterizaram o Serviço, através de um programa 

misto, subordinado ao tema “Pediatria e a Comunidade”, com prevalência de sessões por 

videoconferência e alguns momentos presenciais, cumprindo as normas sanitárias em 
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vigor, com o seguinte programa provisório, disperso ao longo dos dias dessa semana: • XI 

Jornadas de Pediatria do Serviço de Pediatria do Hospital da Senhora da Oliveira, em 

formato distinto das suas precursoras, com temas e palestrantes escolhidos pelos 

responsáveis do serviço desde a sua fundação, nas áreas médica e de enfermagem; • “À 

conversa com...” trará momentos de reflexão sobre a história e evolução da saúde infantil 

na nossa comunidade e novos horizontes científicos e assistenciais. O formato digital 

permitirá distribuir as palestras por vários dias. Toda a comunidade científica, hospitalar e 

de ambulatório será convidada a participar, com envio de comunicações sob alçada do 

tema “Pediatria e Comunidade”, com atribuição de prémio à melhor comunicação; • 

Apresentação do projeto do livro comemorativo do Cinquentenário do Serviço de Pediatria 

do Hospital da Senhora da Oliveira; • Celebração Eucarística do Cinquentenário do Serviço 

de Pediatria do Hospital da Senhora da Oliveira, com homenagem aos colaboradores já 

falecidos; • Divulgação do documentário audiovisual comemorativo dos 50 anos do Serviço 

de Pediatria do Hospital da Senhora da Oliveira; • Exposição de artes plásticas com artistas 

pediátricos, envolvendo a comunidade escolar do concelho, com atribuição de prémio e 

escolha do desenho que representará o cartaz das Jornadas de 2022. • Momento 

musical/cultural com artistas da cidade de Guimarães, aquando da Sessão Solene. No 

sentido de viabilizar este programa comemorativo, o Serviço de Pediatria do Hospital 

Senhora da Oliveira solicita um conjunto de apoios ao Município cuja atribuição, em razão 

da importância da efeméride e do interesse público de que se reveste o respetivo programa 

comemorativo, proponho seja aprovada: - Apoio logístico e técnico à realização da Sessão 

Solene das comemorações, a realizar em 29 de maio, no Paço dos Duques de Bragança, 

envolvendo cedência e operação de equipamentos, bem como a realização de trabalho 

extraordinário; - Assunção do pagamento do trabalho extraordinário por parte de 

funcionários do Paço dos Duques de Bragança; - Oferta de um Porto de Honra aos 

participantes da referida Sessão Solene; - Colaboração na edição do livro comemorativo do 

Cinquentenário do Serviço de Pediatria; - Disponibilização de brindes a oferecer aos 

palestrantes das XI Jornadas de Pediatria.” 

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

MANEIO DE ABRIL 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 15) 

DELIBERADO 

 

 

24. AÇÃO SOCIAL - ADESÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUIMARÃES AO MOVIMENTO 

MUNICÍPIOS PELA PAZ – Presente a seguinte proposta: “Foi endereçado convite a esta 

câmara municipal para efeitos de adesão ao Movimento Municípios pela Paz, constituído 

em outubro de 2016, no âmbito de um encontro de municípios, na presença do Conselho 

Português para a Paz e Cooperação. Neste encontro, foi aprovado um manifesto onde 

constam 10 compromissos pela paz, conforme documento que se anexa à presente 

informação. Este movimento persegue os objetivos da defesa da paz, da cooperação e da 

solidariedade, que entende deverem ser assumidos enquanto valores essenciais ao 

desenvolvimento humano, ao progresso social, ao bem-estar coletivo e à liberdade dos 

povos. Pretende ampliar o campo de atuação municipal nesta matéria, o que implica a 

subscrição dos 10 compromissos já referidos, nomeadamente a promoção de um 

calendário de iniciativas públicas que assinalem o Dia Internacional da Paz (21 de 

setembro), o Dia Internacional para a Abolição Total das Armas Nucleares (26 de setembro), 

o Dia Internacional do Desporto para o Desenvolvimento e a Paz (6 de abril) e os 

bombardeamentos nucleares de Hiroxima e Nagásaqui (6 e 9 de agosto), bem como a 

colaboração com as atividades desenvolvidas pelo movimento, envolvendo a comunidade 

e as entidades locais. Considerando que a paz deve ser consagrada como um direito 

fundamental, e ao abrigo da alínea u), do número 1, do artigo 33º da lei nº 75/2013 de 12 

de setembro, que prevê que compete à câmara municipal apoiar atividades de natureza 
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social, cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra de interesse para o Município, 

incluindo aquelas que contribuam para a promoção da saúde e prevenção das doenças, 

submeto para aprovação a adesão ao Movimento Municípios pela Paz, nos termos e em 

conformidade com a ficha de adesão em anexo. Refira-se, finalmente, que a adesão a este 

Movimento não implica qualquer despesa direta para o Município, nem quaisquer 

responsabilidades perante as entidades que o criaram, não configurando, assim, uma 

participação que constitua a aquisição de participações sociais nos termos do Regime 

Jurídico da Atividade Empresarial Local e das Participações Locais, aprovado pela Lei n.º 

50/2012, de 31 de agosto, na sua atual redação.” (Anexo 16) 

DELIBERADO 

 

 

25. AÇÃO SOCIAL - SUBSÍDIO A ATRIBUIR À DELEGAÇÃO DE GUIMARÃES DA CRUZ 

VERMELHA PORTUGUESA PARA A CONTINUIDADE DO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA 

PESSOAS SEM-ABRIGO – Presente a seguinte proposta: “Constatadas, por um lado, as 

exigências e necessidades que a situação de pandemia pelo COVID-19 veio colocar em 

primeiro plano e, por outro, as orientações plasmadas no Plano de Desenvolvimento Social 

para o Crescimento Inclusivo de Guimarães, a Divisão de Ação Social desta Câmara 

Municipal, em estreita articulação com o Serviço de Proteção Civil e com outros Serviços 

Municipais, e em parceria com a Delegação de Guimarães da Cruz Vermelha Portuguesa, 

implementou uma Rede de Apoio Social de Emergência, assente na colaboração com todos 

os parceiros da Rede Social de Guimarães, e implementou, no final de março de 2020, um 

centro de acolhimento para pessoas sem-abrigo, que funciona atualmente nas instalações 

da Escola Básica Chã da Bouça, em Atães. Este centro permite alojar pessoas sem-abrigo, 

vítimas de violência doméstica, migrantes e cidadãos com necessidade de proteção 

internacional, que não tenham retaguarda familiar nem outras respostas de alojamento, 

com as devidas condições de conforto, alimentação e higiene, sendo igualmente 

trabalhadas a reintegração social e profissional dos beneficiários. Promovida pela Câmara 

Municipal de Guimarães, esta resposta é gerida pela Delegação de Guimarães da Cruz 

Vermelha Portuguesa, desde setembro de 2020, na medida em que a monitorização diária 
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de um centro de acolhimento que assegure as respostas em cima explicitadas se afigura 

muito exigente, e porque, tendo em linha de conta as características e particularidades da 

população-alvo abrangida, importa garantir uma equipa, em permanência, afeta a esta 

estrutura. Atendendo a que continuamos a aguardar pela abertura do período de pedido 

de candidaturas ao Programa de Celebração ou Alargamento de Acordos de Cooperação 

para o Desenvolvimento de Respostas Sociais (PROCOOP), com vista à obtenção de um 

eventual apoio financeiro para a continuidade do funcionamento deste centro de 

acolhimento no nosso território, e considerando o apoio efetivo que temos conseguido dar 

a esta população, em tempo útil, e com resultados visíveis no seu bem-estar e qualidade 

de vida, submeto para aprovação, a atribuição de um subsídio à Delegação de Guimarães 

da Cruz Vermelha Portuguesa, ao abrigo do n.º 6º do artigo 9.º do Regulamento de Apoio 

às Instituições de Solidariedade Social de Guimarães, no valor de €40.000,00 (quarenta mil 

euros), para que esta instituição possa assegurar todos os recursos necessários ao seu 

funcionamento.” 

DELIBERADO 

 

 

26. AÇÃO SOCIAL - SUBSÍDIO MUNICIPAL AO ARRENDAMENTO - APROVAÇÃO DE 8 

CANDIDATURAS - Presente um ofício da CASFIG, EM, UNIPESSOAL, LDA., remetendo, para 

aprovação do Órgão Executivo, uma proposta de aprovação de 8 candidaturas ao Subsídio 

Municipal ao Arrendamento, aprovada pelo respetivo Conselho de Gestão em sua reunião 

extraordinária de 11 de maio de 2021. (Anexo 17) 

DELIBERADO 

 

 

27. AÇÃO SOCIAL – SUBSÍDIO PARA COMPARTICIPAÇÃO EM OBRAS DE MELHORIA DAS 

CONDIÇÕES DE HABITABILIDADE – Presente a seguinte informação: “Foi entregue na 

Divisão de Ação Social uma candidatura para apoio na realização de obras de melhoria das 

condições de habitabilidade, nomeadamente para substituição de telhas e colocação de 

caleiros, para colocação de tetos falsos com isolamento, para colocação de portas interiores 
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e para a realização de reparações numa casa de banho. Após análise desta candidatura, e 

consequente estudo efetuado pelos nossos serviços, apresentam-se de seguida os dados 

da caracterização socioeconómica do agregado familiar, bem como o valor da 

comparticipação a atribuir para as obras requeridas: -------------------------------------------------- 

Processo Freguesia Rend. (€) 
P/Capita 

Nº Elem. 
Agregado 

Situação p/ 
emprego 

Compartici
pação 

Subsidio a 
Atribuir 

165213078/21 Gondar 110,47 1 Desempregado 
(RSI) 100% €14.670,70 

Tendo sido comprovada a precariedade económica do agregado familiar, bem como as 

restantes condições previstas no Regulamento Municipal para Atribuição de Apoios a 

Pessoas em Situação de Vulnerabilidade, que se enquadram no consignado no artigo 33.º 

da Lei 75/2013 de 12 de setembro, submete-se para aprovação a atribuição de um subsídio 

ao requerente, no valor de €14.670,70 (catorze mil seiscentos e setenta euros e setenta 

cêntimos), ao abrigo da alínea g) do art.º 2º do referido Regulamento Municipal. Por forma 

a garantir que o subsídio atribuído é efetivamente utilizado na realização da obra em cima 

identificada, deve o pagamento ser efetuado diretamente pela Câmara Municipal ao 

empreiteiro, mediante a apresentação da respetiva fatura comprovativa.” 

DELIBERADO 

 

28. AÇÃO SOCIAL - ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS PARA A AQUISIÇÃO DE TRÊS 

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

de Ação Social três candidaturas para apoio na aquisição de três eletrodomésticos, mais 

concretamente, um esquentador ventilado, uma máquina de lavar roupa e um fogão. 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 

161364322/21 Urgezes €283,06 €439,00 

176767452/21 Serzedo €261,00 €228,00 

157245837/21 Ponte €47,58 €310,00 

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 
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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 €977,00 (novecentos e 

setenta e sete euros). Por forma a garantir que o subsídio atribuído é efetivamente utilizado 

na aquisição dos bens em cima identificados, deve o pagamento ser efetuado diretamente 

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

fatura comprovativa.” 

DELIBERADO 

 

 

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

NORTE - CEDÊNCIA DE AUTOCARRO – Presente a seguinte proposta:” A Liga Portuguesa 

Contra o Cancro – Núcleo Regional Norte solicitou, a colaboração do município através da 

cedência de autocarro, para efetuar o transporte de senhoras, de forma a realizar consulta 

de aferição do cancro da mama, no dia 25 de 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 07 de maio 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 

 

 

30. CULTURA - FUNDAÇÃO MARTINS SARMENTO – PROCEDIMENTO PARA A SUA 

EXTINÇÃO - EMISSÃO DE PARECER SOBRE O PROJETO DE DIPLOMA DE EXTINÇÃO DA 

FUNDAÇÃO – Presente a seguinte proposta: “A Fundação Martins Sarmento foi criada pelo 

Decreto-Lei n.º 24/2008, de 8 de fevereiro, sendo seus instituidores o Estado Português, 

através do Ministério da Cultura, o Município de Guimarães, a Universidade do Minho e a 

Sociedade Martins Sarmento. A proposta de constituição da Fundação Martins Sarmento e 

dos respetivos Estatutos foi aprovada por deliberação da Assembleia Municipal de 2 de 

março de 2007, sob proposta da Câmara Municipal aprovada em reunião de 8 de fevereiro 
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de 2007. Considerando a importância da ação desenvolvida pela Sociedade Martins 

Sarmento no domínio da educação, da cultura e do conhecimento científico e da enorme 

riqueza do património cultural sob sua responsabilidade, a criação da Fundação Martins 

Sarmento tinha em vista assumir e impulsionar os objetivos desta Associação, reunindo 

recursos das várias entidades instituidoras e propondo-se suprir as limitações, sobretudo 

financeiras, com que a Sociedade Martins Sarmento se confrontava face às necessidades 

decorrentes das suas responsabilidades. Após os procedimentos formalmente 

indispensáveis à efetivação da sua existência jurídica, a atividade da Fundação Martins 

Sarmento passou a desenvolver-se, na prática, através das estruturas pré-existentes da 

Sociedade Martins Sarmento, tendo, para tal efeito, sido transferidas para esta entidade os 

meios financeiros disponibilizados à Fundação, nomeadamente, pelo Estado e pelo 

Município de Guimarães. Esta situação manteve-se por cerca de 2 anos, e não mais se 

renovaram, pelo que a Fundação Martins Sarmento caíu em total inatividade, situação que 

persiste ao longo de já cerca de 10 anos, embora a Fundação conserve a sua personalidade 

jurídica. Entretanto, a Sociedade Martins Sarmento tem mantido sempre a sua atividade 

cultural e científica e, na prática, conserva a seu cargo todos os bens patrimoniais que lhe 

pertencem ou foram confiados. A consecução dos objetivos da Fundação Martins Sarmento 

tornou-se impossível, inviabilizando o cumprimento das determinações da Lei Quadro das 

Fundações, o que é confirmado por todas as entidades instituidoras. Desde há alguns anos 

têm vindo a ser desenvolvidos diversos contactos no sentido da extinção da Fundação 

Martins Sarmento, trabalho que tem sido coordenado pelo Presidente da Direção da 

Sociedade Martins Sarmento, Dr. Paulo Vieira de Castro, junto do Ministério da Cultura, 

entidade competente para aquele efeito. O processo veio a registar efetiva evolução em 

reunião recente, realizada com o Ministério da Cultura, com a presença de todas as demais 

entidades instituidoras, que, nesta circunstância, consideraram que a Fundação Martins 

Sarmento deve ser extinta, pelo que foi consensual promover todos os procedimentos 

legais nesse sentido. Nesta sequência, foi recebido da Presidência do Conselho de 

Ministros, através de e-mail de 5 de maio de 2021, um projeto de diploma visando a 

extinção da Fundação, que se anexa (Doc. 1) à presente proposta, solicitando às entidades 

instituidoras que sobre ele se pronunciem, emitindo o respetivo parecer, até ao próximo 
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dia 20 de maio. Considerando as razões supra aduzidas, que constam mencionadas, de 

forma sintetizada, no projeto de diploma, proponho que a Câmara Municipal delibere sobre 

ele emitir parecer favorável e submeter a ratificação da Assembleia Municipal, com efeitos 

a 20 de maio de 2021, nos termos dos n.ºs 3 e 5 do art.º 164.º do Código do Procedimento 

Administrativo. Uma vez extinta a Fundação Martins Sarmento, o património existente 

reverte para os instituidores, na medida das respetivas dotações, efetuadas de acordo com 

o artº. 3º dos respetivos Estatutos, aprovados pelo mencionado Decreto-Lei n.º 24/2008.” 

(Anexo 18) 

DELIBERADO 

 

31. CULTURA - FESTAS DA CIDADE E GUALTERIANAS 2021 - ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO – 

Presente a seguinte proposta: “O surto pandémico de COVID-19 condiciona fortemente 

todos os aspetos da vida em sociedade. Dentre o conjunto de atividades com expressão 

pública, as manifestações culturais serão aquelas que mais tardiamente recuperarão algum 

sentido de normalidade, mormente aquelas que decorrem em espaço público, onde mais 

dificilmente se podem dispor espetadores e participantes com as distâncias exigíveis do 

ponto de vista sanitário. Por este motivo, as Festas da Cidade e Gualterianas voltam a 

sofrer, em 2021, um significativo impacto motivado pelos condicionalismos atuais e, 

certamente, pelos que ainda vigorarão aquando das datas em que seriam realizadas. 

Porém, tratando-se de uma manifestação do património imaterial de Guimarães de grande 

relevo, entenderam os responsáveis da Associação Recreativa da Marcha Gualteriana, em 

conjunto com a Câmara Municipal, assinalar esta edição com duas exposições no espaço 

público. Deste modo, atendendo ao inquestionável interesse público destas exposições, 

uma vez que permitirão manter presente na memória dos Vimaranenses uma tão relevante 

manifestação do nosso património imaterial, proponho, nos termos da alínea u) do n.º 1 do 

art.º 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação a 

atribuição, à Associação Recreativa da Marcha Gualteriana, de um subsídio de €20.000,00, 

destinado a custear a realização de duas exposições que assinalarão as Festas da Cidade e 

Gualterianas 2021.” 

DELIBERADO 
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32. CULTURA - Ó DA CASA ASSOCIAÇÃO CULTURAL - UMA CASA NO BAIRRO (C) - 

ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO – Presente a seguinte proposta: “O trabalho da Ó da Casa! 

Associação Cultural tem vindo a levantar questões sobre a arte e a sua fruição em espaços 

inusitados. Questões sobre como a arte se expressa e como ocupa e interage com espaço, 

o formal e o informal, para a prática artística, são uma reflexão constante do trabalho desta 

Associação. Através do projeto Uma Casa no Bairro (C) propõem uma programação artística 

que é acima de tudo uma reflexão sobre "espaço". Num Bairro de cultura e criatividade 

como o Bairro C, pretendem construir espaços efémeros de manifestação artística e 

explorar o conceito de territorialidade, de lar, de pertença, de intimidade, de casa. Neste 

contexto, propõem-se ser curadores de acontecimentos artísticos que resultam numa 

ocupação de espaço, dentro do Bairro C, a partir de estruturas simbólicas, onde serão 

levantadas casas que são um manifesto artístico, abordagens múltiplas que resultam numa 

ocupação desse espaço, a concretização de um momento, em casa, no Bairro C. A iniciativa 

decorrerá na área geográfica em que o Bairro C se situa, com vários espaços, percursos e 

intervenções. Enquanto promotora e agregadora da atividade, a Ó da Casa! Associação 

Cultural pretende assegurar parcerias com instituições, artistas e técnicos para a realização 

do evento, de cujo programa se destacam: - Teatro - proposta de Bolsa de criação de um 

espetáculo de teatro com criadores emergentes em articulação com José; Eduardo Silva, 

NIEP e Curso de Teatro da Universidade do Minho; - Gui Garrido, Diretor Artístico do 

Festival A Porta e Mapas - no seguimento do seu trabalho artístico fortemente enraizado 

nas artes e no envolvimento da comunidade foi-lhe dirigido convite para desenvolver uma 

criação artística com a comunidade local do Bairro C em parceria com a Onda Amarela; -

Parceria com a Estalo - Encontro de Culturas Alternativas promovida pela Motor que 

trabalhará três áreas artísticas: a Banda Desenhada, o Cinema e a Música. Considerando o 

inequívoco interesse público de que se reveste a iniciativa, no sentido em que se alinha 

estrategicamente com os projetos municipais englobados na criação do Bairro C e concorre 

para a sua apropriação e reinterpretação por parte de artistas e criadores e para o 

envolvimento ativo da sua população residente, proponho, nos termos das alíneas o) e u) 

do n.2 1 do art.g 33.2 do Anexo I da Lei n.2 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual 

redação a atribuição, à ó da Casa Associação Cultural, de um subsídio de €7.500,00, 
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destinado a suportar os custos de realização do projeto Uma Casa no Bairro (C), a realizar 

entre junho e outubro de 2021.” 

DELIBERADO 

 

 

33. DESPORTO - CLUBE DESPORTIVO DE PONTE - CEDÊNCIA DE AUTOCARRO – 

RATIFICAÇÃO – Presente, para ratificação, o despacho do Presidente da Câmara que 

disponibilizou, ao Clube Desportivo de Ponte solicitou, o transporte, em autocarro, da 

equipa sénior, a Ribeirão, no passado dia 8 de maio, para participação na 7ª jornada do 

Campeonato Pro-Nacional da Associação de Futebol de Braga. 

DELIBERADO 

 

 

34. DIVERSOS - DELEGAÇÃO DE GUIMARÃES DA ORDEM DOS ADVOGADOS - INSTALAÇÃO 

DOS SERVIÇOS E TRANSFERÊNCIA DO GABINETE DE CONSULTA JURÍDICA PARA O EDIFÍCIO 

DA RUA EGAS MONIZ – ALTERAÇÃO DO  CONTRATO DE CEDÊNCIA DE INSTALAÇÕES – 

ADITAMENTO DE CLÁUSULA (CLÁUSULA 7.ª) – Presente a seguinte proposta: “Na 

sequência da deliberação de Câmara de 26 de outubro de 2020, o Município e a Delegação 

de Guimarães da Ordem dos Advogados celebraram um contrato, em 18 de novembro de 

2020, cujo objeto consiste na cedência da utilização do edifício situado na Rua Ega Moniz, 

n.ºs 113 e 115, da União das Freguesias de Oliveira, S. Paio e S. Sebastião, para instalação 

da sua sede e do Gabinete de Consulta Jurídica de Guimarães. Sendo aquele edifício um 

Imóvel de Interesse Público, cuja reabilitação, entre 1985 e 1987, decorreu sob a 

responsabilidade do Arq.º Fernando Távora, e veio a ser distinguida com o prémio Europa 

Nostra em 1985, pela sua exemplar recuperação, foi aprovado, pela mesma deliberação, 

que quaisquer intervenções, incluindo obras de conservação e manutenção, seriam da 

responsabilidade do Município, ficando tal condição a constar da cláusula 3ª do aludido 

contrato, sob a epígrafe “Obras de manutenção e conservação”. Ocorre, contudo, que se 

revela mais eficaz que, nesta fase de instalação e início de atividade, seja a referida 

Delegação a promover, com oportunidade, às obras de adaptação por si pretendidas, razão 
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pela qual os seus responsáveis solicitam uma alteração ao contrato, no sentido de passar a 

ser a própria Delegação a promover tais obras, sempre mediante acordo prévio e 

acompanhamento técnico da Câmara Municipal. Neste contexto, proponho que a Câmara 

Municipal delibere alterar o referido contrato, aditando-lhe uma nova cláusula, a Cláusula 

7ª, com a seguinte redação: Cláusula 7ª (Regime transitório) Sem prejuízo do previsto na 

cláusula terceira, ficam a cargo da DELEGAÇÃO as obras de adaptação necessárias à 

instalação e início da sua atividade, de acordo com o orçamento que vier a ser apresentado, 

desde que aprovado pelo MUNICÍPIO e sempre com acompanhamento técnico dos 

competentes serviços municipais.” 

DELIBERADO 

 

 

35. APROVAÇÃO DA ATA EM MINUTA 

DELIBERADO 

 

 

A REUNIÃO TERMINOU ÀS ________ HORAS 

 

 

 

ASSINATURAS: 

 

PRESIDENTE: 

______________________________ 
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