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REUNIÃO ORDINÁRIA DE 1 DE JULHO DE 2021 

 

 

INICIADA A REUNIÃO ÀS ________ HORAS 

 

PRESENÇAS: 

 

 

 

 

 

 

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

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

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

repartição de encargos da empreitada designada por “Reabilitação dos Fornos de Olaria 

da Cruz de Pedra”, com vista a ser adjudicada à empresa “Camacho Engenharia, S.A.”, pelo 

preço de €727.058,01 + IVA, da seguinte forma: Ano de 2021 – €356.684,00 + IVA = 

€378.085,04; Ano de 2022 – €370.374,01 + IVA = €392.596,45. ------------------------------------ 

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

repartição de encargos, para efeitos de abertura de procedimento por concurso público da 

obra de “Reperfilamento da rua de acesso à Igreja de Pinheiro, 1.ª Fase”, estimada num 

valor total de €724.063,80 + IVA, para um prazo de 300 dias, cujo início se prevê em julho 

de 2021, da seguinte forma: Ano de 2021 (6 meses): €450.000,00 +IVA = €477.000,00; Ano 

de 2022 (4 meses): €274.063,80 + IVA= €290.507,63. ------------------------------------------------ 

3. Do despacho do Presidente da Câmara, datado de 26 de maio de 2021, que aprovou a 

nova repartição de encargos da empreitada designada por “Reperfilamento da rua de 

acesso à Igreja de Pinheiro, 1.ª Fase”, com vista a ser adjudicada à empresa Cândido José 

Rodrigues, S.A., pelo valor de €659.904,58 + IVA, da seguinte forma: Ano de 2021: €377. 

480,91 + IVA = €400.129,76; Ano de 2022: €282.423,67 + IVA = €299.369,09. ------------------ 
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4. Do despacho do Presidente da Câmara, datado de 14 de junho de 2021, que aprovou a 

celebração de um contrato de trabalhos complementares no valor de €149.135, 70 +IVA, 

bem como a prorrogação do prazo de execução da empreitada designada por 

“Reperfilamento da rua da Caldeiroa” adjudicada à empresa Camacho Engenharia, S.A, 

pelo valor de €490.357,21 + IVA. ----------------------------------------------------------------------------

5. Do despacho do Presidente da Câmara, datado de 2 de junho de 2021, que concordou 

com a seguinte informação dos serviços do Departamento de Obras Municipais: “1. Atenta 

a necessidade de executar a obra de: “Conservação corrente do pavimento das vias do 

concelho de Guimarães 2021/2022”, submete-se à consideração superior a presente 

proposta de decisão de contratar, fundamentada em informação datada de 10/3/2021 da 

Divisão de Gestão e Conservação com despacho do Sr. Presidente da Câmara na mesma 

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

estima-se que o respetivo preço contratual não deverá exceder €389.526,52 + IVA, a 

satisfazer pela dotação 3.3.1.1.02 do Plano Plurianual de Investimentos. 3. Para 

cumprimento do n.º 7 do artigo 17.º e n.º 3 do artigo 47.º do CCP, fundamenta-se a fixação 

do valor estimado do contrato conforme informação prestada pela Divisão de gestão e 

Conservação de 10/3/2021. 4. Nos termos da regra geral de escolha do procedimento 

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

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

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

empreitada, a realização de trabalhos de simplicidade evidente que qualquer empreiteiro, 

com as qualificações solicitadas no programa de procedimento, poderá executar sem 

dificuldades, permite que se faça uma avaliação das propostas unicamente pelo seu preço, 

pelo que se propõe que o critério de adjudicação seja o previsto na alínea b) do artigo 74.º 

do CCP. 6. De acordo com o n.º 1 do artigo 290.º - A do CCP, é designado o técnico Luís 

Filipe Vieira Teixeira como gestor do contrato para o presente procedimento. 7. Propõe-se 

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

de Procedimento: Fixação do preço base em €389.526,52 + IVA; Fixação de um prazo de 

vigência do contrato a celebrar de 365 dias; Opção pelo critério de adjudicação da proposta 

economicamente mais vantajosa. 8. Para a condução do procedimento propõe-se a 
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designação do seguinte júri: Efetivos – a) Presidente: José Parcidio Meira Leite Salgado — 

Chefe da divisão de Gestão e Conservação; b) Vogal — João Ricardo de Carvalho Pacheco - 

Técnico Superior da divisão de Gestão e Conservação; c) Vogal — Elsa Maria Ferreira 

Cordeiro de Almeida - Chefe da divisão jurídica. Suplentes – a) Vogal: Ana Filipa Delca Santos 

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

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

 

 

 

 

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

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

REALIZADA EM 14 DE JUNHO DE 2021. 

DELIBERADO 

 

 

7. FREGUESIAS – FREGUESIA DE LORDELO - CEDÊNCIA EM REGIME DE COMODATO DA 

ANTIGA ESCOLA BÁSICA DO ALTO – Presente a seguinte informação: “A Junta de Freguesia 

de Lordelo solicita a cedência do antigo edifício escolar do Alto, desativado no final do ano 

letivo 2018/2019, bem como alguns equipamentos ali existentes. Pretende a Junta de 

Freguesia utilizar o imóvel e os equipamentos para instalação de um centro associativo, 

comprometendo-se a salvaguardar as salas relativas ao Jardim de Infância, para receção 

dos alunos que transitaram para a escola de Carreiro, da mesma freguesia, enquanto for 

necessário. Nos termos da informação prestada pela Divisão de Educação, não existe 

qualquer inconveniente na cedência do edifício, e pela informação da mesma Divisão, foi-

nos remetida a listagem de bens atualizada do estabelecimento de ensino, tendo ali 

permanecido os que não se tornam necessários ao funcionamento de outras 

escolas/jardins de infância. Deste modo, em caso de concordância superior, poderá ser 

formalizada a cedência do prédio e dos equipamentos, mediante contrato de comodato, 

para os efeitos pretendidos pela requerente, pelo período de um ano, automaticamente 
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renovável por períodos iguais e sucessivos de um ano, através do qual fiquem asseguradas 

as condições de receção dos alunos. Assim, se for esse o entendimento superior, deverá ser 

submetida a aprovação da Câmara, e posteriormente, da Assembleia Municipal, ao abrigo 

do disposto na alínea ccc) do nº 1 do artigo 33º e na alínea j), nº 1 do artigo 25º do Anexo I 

da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, o apoio à Freguesia de Lordelo, configurado na 

cedência dos equipamentos constantes da listagem em anexo, bem como do prédio abaixo 

identificado, mediante a celebração de um contrato de comodato, conforme minuta que 

se anexa, onde ficam a constar os direitos e obrigações de ambas as partes. Prédio urbano 

de 2 pisos e terreno de logradouro, situado na rua do Alto, da freguesia de Lordelo, descrito 

na Conservatória do Registo Predial de Guimarães sob o nº 2491/20180503 e inscrito na 

respetiva matriz urbana sob o artigo 2518, com o valor patrimonial tributário de 

€343.251,27. À consideração superior.” (Anexo 1) 

DELIBERADO 

 

8. FREGUESIAS – UNIÃO DAS FREGUESIAS DE PRAZINS SANTO TIRSO E CORVITE – APOIO 

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

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

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

que aprovou a celebração de um Contrato de subsídio com a União de Freguesias de Prazins 

Santo Tirso e Corvite, para execução das obras na Rua Central, com uma verba no valor de 

€16.559,19. O Presidente da Junta da Freguesia informou não ter sido possível concluir as 

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

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

camarário e do órgão deliberativo, uma alteração ao prazo para atribuição de um apoio à 

União das Freguesias de Prazins Santo Tirso e Corvite para execução das obras na Rua 

Central, com uma verba no valor de €16.559,19, que passa a terminar em 31 de dezembro 

de 2021. A verba referida será transferida pelo Município para a Freguesia através de 

auto(s) de medição elaborados pelo Departamento de Obras Municipais e apresentação 

da(s) respetiva(s) fatura(s) pela Freguesia.” 

DELIBERADO 
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9. FREGUESIAS – FREGUESIA DE CANDOSO S. MARTINHO – APOIO PARA O CEMITÉRIO - 

ANO DE 2019 – SEGUNDA ALTERAÇÃO – Presente a seguinte proposta: “A Assembleia 

Municipal de Guimarães, em sessão realizada em 19 de junho de 2019, sancionou a 

deliberação da Câmara Municipal de Guimarães datada de 30 de maio de 2020, que 

aprovou a celebração de um Contrato de subsídio com a Freguesia de Candoso S. Martinho, 

para execução das obras de ampliação do Cemitério, com uma verba no valor de 

€361.523,49. Em sua sessão realizada em 15 de novembro de 2019, a Assembleia Municipal 

deliberou sancionar a deliberação tomada pela Câmara Municipal de Guimarães em 31 

outubro de 2019, aprovando a primeira revisão do contrato, com alargamento do prazo até 

31 dezembro do ano de 2020. A Presidente da Junta da Freguesia informou não ter sido 

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

de forma a concluí-las durante o ano de 2021. Assim, submete-se à consideração do 

executivo camarário e do órgão deliberativo, uma alteração ao prazo para atribuição de um 

apoio à Freguesia de Candoso S. Martinho para execução das obras de ampliação do 

Cemitério, com uma verba no valor de €361.523,49, que passa a terminar em 31 de 

dezembro de 2021. A verba referida será transferida pelo Município para a Freguesia 

através de auto(s) de medição elaborados pelo Departamento de Obras Municipais e 

apresentação da(s) respetiva(s) fatura(s) pela Freguesia.” 

DELIBERADO 

 

 

10. FREGUESIAS - FREGUESIA DE INFANTAS – APOIO - ANO DE 2018 – ALTERAÇÃO DA 

DELIBERAÇÃO – Presente a seguinte proposta: “A Assembleia Municipal de Guimarães, em 

sessão realizada em 30 de abril de 2018, sancionou a deliberação da Câmara Municipal de 

Guimarães datada de 12 de abril de 2018, que aprovou a celebração de um contrato de 

atribuição de subsídio com a Freguesia de Infantas, para execução das obras na rua do 

Borralheiros, com uma verba no valor de €19.253,90. Em sessão de 21 de fevereiro de 2020 

a Assembleia Municipal deliberou sancionar a deliberação da Câmara Municipal de 10 de 

fevereiro de 2020, aprovando uma revisão do contrato, com alargamento do prazo até 31 

dezembro do ano de 2020 e alteração do objeto que passou a ser a realização de obras nas 
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ruas João Paulo II e Camões. A Presidente da Junta da Freguesia informou não ter sido 

possível concluir as obras, solicitando, assim, a alteração do objeto e do prazo do respetivo 

Contrato, de forma a concluí-las durante o ano de 2021, sendo que, em 2020, foi executada 

uma parte das obras, correspondendo-lhe o valor de €15.658,54, remanescendo a verba de 

€3.595,36. Assim, submete-se à consideração do executivo camarário e do órgão 

deliberativo, a aprovação de uma alteração ao prazo para atribuição do subsídio à Freguesia 

de Infantas, no valor de €3.595,36, que passa a terminar em 31 de dezembro de 2021, 

destinando-se o referido apoio à realização de obras de requalificação das ruas João Paulo 

II, Camões e Sebelo. A verba referida será transferida pelo Município para a Freguesia 

através de auto(s) de medição elaborados pelo Departamento de Obras Municipais e 

apresentação da(s) respetiva(s) fatura(s) pela Freguesia.” 

DELIBERADO 

 

 

11. FREGUESIAS – FREGUESIA DE INFANTAS – APOIO - ANO DE 2019 – ALTERAÇÃO DA 

DELIBERAÇÃO – Presente a seguinte proposta: “A Assembleia Municipal de Guimarães, em 

sessão realizada em 3 de maio de 2019, sancionou a deliberação da Câmara Municipal de 

Guimarães datada de 11 de abril de 2019, que aprovou a celebração de um contrato de 

atribuição de subsídio com a Freguesia de Infantas, para execução das obras na rua de 

Borralheiros, com uma verba no valor de €19.253,90. Em sessão de 21 de fevereiro de 2020 

a Assembleia Municipal deliberou sancionar a deliberação da Câmara Municipal de 

Guimarães de 10 de fevereiro de 2020, aprovando a primeira revisão daquele contrato, com 

alargamento do prazo até 31 dezembro do ano de 2020 e alteração do objeto que passou 

a ser a realização de obras nas ruas João Paulo II e Camões. A Presidente da Junta da 

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

do objeto e do prazo do respetivo Contrato, de forma a concluí-las durante o ano de 2021, 

sendo que, em 2020, foi executada uma parte das obras, correspondendo-lhe o valor de 

€9.986,76, remanescendo a verba de €9.267,14. Assim, submete-se à consideração do 

executivo camarário e do órgão deliberativo, a aprovação de uma alteração ao prazo para 

atribuição do subsídio à Freguesia de Infantas, no valor de €9.267,14, que passa a terminar 
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em 31 de dezembro de 2021, destinando-se o referido apoio à realização de obras nas ruas 

João Paulo II, Camões e Sebelo. A verba referida será transferida pelo Município para a 

Freguesia através de auto(s) de medição elaborados pelo Departamento de Obras 

Municipais e apresentação da(s) respetiva(s) fatura(s) pela Freguesia.” 

DELIBERADO 

 

12. FREGUESIAS - FREGUESIA DE S. TORCATO – DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS - ANO DE 

2019 – REVISÃO – Presente a seguinte proposta: “Em reunião de 26 de outubro de 2020, a 

Câmara Municipal deliberou revogar a sua deliberação de 10 de fevereiro de 2020 e 

submeter à Assembleia Municipal a revogação da sua deliberação de 21 de fevereiro de 

2020, para execução da obra de requalificação das ruas de Sobredo, Mogege e Real, com 

uma verba no valor de €34.492,08, na parte respeitante à requalificação das ruas de 

Mogege e Real, porquanto configuram uma delegação de competências e não atribuição 

de apoio. Nesta sequência, em sessão de 4 de dezembro de 2020, a Assembleia Municipal 

deliberou aprovar a celebração de um contrato interadministrativo de delegação de 

competências com a Freguesia de S. Torcato para execução da obra de requalificação das 

ruas de Mogege e Real, com uma verba no valor de €17.443,17. O Presidente da Junta da 

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

do objeto e do prazo do respetivo Contrato, de forma a concluí-las durante o ano de 2021, 

sendo que, em 2020, foi executada parte das obras no valor de €13.527,16, remanescendo 

o montante de €3.916,01. Assim, submete-se à consideração do executivo camarário e do 

órgão deliberativo, a aprovação de uma revisão ao referido Contrato alterando-se o objeto 

e o prazo, ficando estas cláusulas da seguinte forma: Cláusula 1.ª - “O presente contrato 

tem por objeto a atribuição de um apoio à Freguesia para execução de obras de 

requalificação nas ruas de Mogege, Real e Bons Ares”. Cláusula 8.ª – “O presente contrato 

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

referida será transferida pelo Município para a Freguesia através de auto(s) de medição 

elaborados pelo Departamento de Obras Municipais e apresentação da(s) respetiva(s) 

fatura(s) pela Freguesia.” 

DELIBERADO 
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13. FREGUESIAS - FREGUESIA DE LORDELO – APOIO E DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS - 

ANO DE 2021 – ALTERAÇÃO DA DELIBERAÇÃO – Presente a seguinte proposta: “A 

Assembleia Municipal de Guimarães, em sessão realizada em 25 de junho de 2021, 

sancionou a deliberação da Câmara Municipal de Guimarães datada de 14 de junho de 

2021, atribuindo um apoio à Freguesia de Lordelo para execução das obras nas ruas do 

Pinheiro, do Emigrante, Nossa Senhora da Seca, Agra e Alegria, Travessas do Caminho 

Largo, de S. João, do Regato e Largo de S. João, com uma verba no valor de €37.587,78. No 

entanto, verificou-se que a rua do Pinheiro é municipal, pelo que o apoio não configura um 

subsídio, mas uma delegação de competências. Assim, submete-se à consideração do 

executivo camarário e do órgão deliberativo a revogação das deliberações acima 

identificadas, bem como a aprovação da: 1. atribuição de um apoio à Freguesia de Lordelo 

destinado à execução da obra de Requalificação das ruas do Emigrante, Nossa Senhora da 

Seca, Agra e Alegria, Travessas do Caminho Largo, S. João e Regato e Largo de S. João, com 

uma verba no valor de €26.982,66. 2. celebração de um Contrato de Delegação de 

Competências com a Freguesia de Lordelo para a execução da obra de requalificação da rua 

do Pinheiro, até ao final do ano de 2021, com uma verba no valor de €10.605,12. As verbas 

referidas serão transferidas pelo Município para a Freguesia através de auto(s) de medição 

elaborados pelo Departamento de Obras Municipais e apresentação da(s) respetiva(s) 

fatura(s) pela Freguesia.” 

DELIBERADO 

 

 

14. FREGUESIAS – FREGUESIA DE FERMENTÕES – APOIO E DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS 

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

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

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

aprovando um apoio à Freguesia de Fermentões, para execução das obras nas ruas do 

Engenhal, Selho, Veiga de Fora e Coradeiras de Cima, com uma verba no valor de 

€20.000,00. O Presidente da Junta de Freguesia informou não ter sido possível concluir as 

obras em 2020, solicitando que o prazo seja alterado até 31 de dezembro de 2021 e que a 
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verba se destine apenas à requalificação da rua Veiga de Fora. Entretanto, verificou-se que 

a rua Veiga de Fora é municipal, pelo que a transferência da verba configura uma delegação 

de competências e não um apoio. Assim, submete-se à consideração do executivo 

camarário e do órgão deliberativo a alteração das deliberações acima identificadas, 

passando a verba de €20.000,00 a destinar-se apenas para a obra de requalificação da rua 

Veiga de Fora, mediante a celebração de um contrato interadministrativo de delegação de 

competências. As verbas referidas serão transferidas pelo Município para a Freguesia 

através de auto(s) de medição elaborados pelo Departamento de Obras Municipais e 

apresentação da(s) respetiva(s) fatura(s) pela Freguesia.” 

DELIBERADO 

 

15. FREGUESIAS – UNIÃO DAS FREGUESIAS DE CANDOSO SANTIAGO E MASCOTELOS – 

ALTERAÇÃO DA DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 19 DE ABRIL DE 2021 – 

Presente a seguinte proposta: “A Assembleia Municipal, em sessão realizada em 3 de maio 

de 2021, sancionou a deliberação da Câmara Municipal de 19 de abril de 2021, aprovando 

a celebração de um Contrato de Delegação de Competências com a União das Freguesias 

de Candoso Santiago e Mascotelos, para realização de obras na rua de Santo Amaro, 

mediante a transferência de uma verba de €21.709,49. Entretanto, o Presidente da Junta 

de Freguesia veio solicitar a alteração das ruas a intervencionar, passando a verba a 

destinar-se à realização de obras nas ruas do Assento e das Mondas. Por se tratar de ruas 

vicinais, a transferência da verba configura um apoio e não uma delegação de 

competências. Assim, submete-se à Câmara Municipal e, posteriormente, à Assembleia 

Municipal, a revogação das deliberações acima identificadas, propondo-se que, nos termos 

do disposto na alínea j) do nº 1 do art.º 25.º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, seja 

aprovada a atribuição de um apoio à União das Freguesias de Candoso Santiago e 

Mascotelos, no valor de €21.709,49, destinado à realização de obras nas ruas do Assento e 

das Mondas. A verba referida será transferida pelo Município para a Freguesia através de 

auto(s) de medição elaborados pelo Departamento de Obras Municipais e apresentação 

da(s) respetiva(s) fatura(s) pela Freguesia.” 

DELIBERADO 
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16. DOAÇÕES – DOAÇÃO DE EQUIPAMENTO À ASSOCIAÇÃO MUSICAL E ARTÍSTICA “OS 

MUSIKÉ” – Presente a seguinte proposta: ““OSMUSIKÉ”- Associação Musical e Artística do 

Centro de Formação Francisco de Holanda, com sede na Alameda Dr. Alfredo Pimenta, 

Guimarães, através de email datado de 15/05/2021, vem solicitar a cedência de um 

equipamento multifunções, que seria bastante útil nas atividades desenvolvidas por aquela 

associação. De acordo com a informação da Divisão de Sistemas Inteligentes e Informação 

(DSII) existe em armazém um equipamento multifunções que poderá ser doado tendo 

aquela divisão valorizado o equipamento em €50,00. Desta forma submete-se à 

consideração superior a decisão quanto à doação, àquela entidade, do equipamento 

melhor identificado na tabela abaixo, tendo sido atribuído ao equipamento o valor de 

€50,00, 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. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Descrição Valor Unitário Valor Total 

Equipamento Multifunções Canon C2225i, nº série 

C215N60010501 
€ 50,00 € 50,00 

 Total € 50,00 

À consideração superior.” 

DELIBERADO 

 

 

17. TRÂNSITO – PROTRANSP – PROGRAMA DE APOIO À DENSIFICAÇÃO E REFORÇO DA 

OFERTA DE TRANSPORTE PÚBLICO - 2021 – Presente a seguinte informação. “A Lei n.º 75-

B/2020, de 31 de dezembro, que aprova o Orçamento do Estado para 2021, prevê o 

financiamento do Programa de Apoio à Densificação e Reforço da Oferta de Transporte 

Público (PROTransP), com o objetivo de promover o reforço ou a implementação de novos 

serviços de transporte público de passageiros, regular e flexível, que resultem em ganhos 

em termos da acessibilidade dos territórios e das suas populações aos principais serviços e 

polos de emprego, e que promovam a transferência dos atuais utilizadores do transporte 

individual para o transporte coletivo de passageiros, contribuindo assim para a indução de 
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padrões de mobilidade mais sustentáveis e para a descarbonização da mobilidade. A 

dotação prevista na Lei do Orçamento do Estado para 2021 para a execução do PROTransP 

é, à semelhança do ano anterior, de €15.000.000,00, cabendo à Comunidade 

Intermunicipal do Ave €1.220.093,00. O Despacho n.º 3387-A/2021, de 29 de março, veio 

estabelecer as regras aplicáveis ao Programa de Apoio à Densificação e Reforço da Oferta 

de Transporte Público (PROTransP), programa de financiamento das Comunidades 

Intermunicipais (CIM) para o desenvolvimento de ações que promovam o reforço e a 

densificação da oferta de transporte público coletivo em zonas onde a penetração deste 

modo de transporte é mais reduzida e onde o potencial de ganhos de procura ao automóvel 

é superior, contribuindo assim para a promoção do transporte público coletivo. No atual 

quadro de pandemia, o PROTransP integrou ainda a possibilidade de ser aplicado no 

financiamento dos serviços de transporte público de passageiros, considerados como 

serviços essenciais ao abrigo do Decreto-Lei n.º 6-B/2021, de 15 de janeiro, e que, 

decorrentes das medidas excecionais de proteção da saúde pública, sejam deficitários do 

ponto de vista da cobertura dos gastos operacionais pelas receitas da venda de títulos de 

transporte, até ao final do ano de 2021. Considerando a expressiva redução das carreiras 

regulares pelos operadores de transporte público, devido à situação de saúde pública 

ocasionada pela pandemia da doença COVID-19, o Município de Guimarães promoveu atos 

diferenciados para garantir uma rede essencial para o transporte público de passageiros no 

seu território, enquanto Autoridade de Transportes, pela determinação de atos impositivos 

junto dos mesmos, garantindo as compensações por Obrigação de Serviço Público (OSP). 

Considerando os atos impositivos determinados junto dos operadores de transporte 

público, com carreiras de índole municipal, no decorrer do presente ano: ---------------------- 

Operador Mês 
Contratualização Compensação / Valor 

suportado pelo 
Município 

c/ IVA 
RED Valor Ato  

(c/ IVA) 

Arriva Portugal - Transportes, Lda. janeiro 40 36 570,00 €  27 526,62 €  

Arriva Portugal - Transportes, Lda. fevereiro 
1226 e 
3085 48 487,23 €  48 487,23 €  

Arriva Portugal - Transportes, Lda. março 1719 57 240,00 €  55 187,78 €  

Arriva Portugal - Transportes, Lda. abril 2403 45 209,00 €  -   €  

Arriva Portugal - Transportes, Lda. maio 3086 59 360,00 €  -   €  

Arriva Portugal - Transportes, Lda. junho 3086 54 060,00 €  -   €  
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REDM - Rodoviaria D´Entre Douro e 
Minho, S.A. janeiro 41 2 650,00 €  -   €  
REDM - Rodoviaria D´Entre Douro e 
Minho, S.A. fevereiro 

1227 e 
3084 7 222,26 €  7 222,26 €  

REDM - Rodoviaria D´Entre Douro e 
Minho, S.A. março 1720 9 010,00 €  8 616,68 €  
REDM - Rodoviaria D´Entre Douro e 
Minho, S.A. abril 2402 3 710,00 €  -   €  
REDM - Rodoviaria D´Entre Douro e 
Minho, S.A. maio 3088 5 618,00 €  -   €  
REDM - Rodoviaria D´Entre Douro e 
Minho, S.A. junho 3088 4 770,00 €  -   €  

Transdev Norte, S.A. janeiro 42 87 450,00 €  73 760,62 €  

Transdev Norte, S.A. fevereiro 1225 88 510,00 €  84 673,82 €  

Transdev Norte, S.A. março 1721 103 880,00 €  100 309,70 €  

Transdev Norte, S.A. abril 2404 96 990,00 €  -   €  

Transdev Norte, S.A. maio 3087 104 940,00 €  -   €  

Transdev Norte, S.A. junho 3087 94 340,00 €  -   €  
TOTAL 910 016,49 €  405 784,70 €  

Considerando que, de acordo com o número 8 do Despacho n.º 3387-A/2021, 

designadamente a alínea g), é considerada como medida de apoio à densificação e reforço 

da oferta as ações que envolvam a manutenção dos serviços de transporte público 

considerados como essenciais, ao abrigo do Decreto-Lei n.º 6-B/2021, de 15 de janeiro, e 

que decorrentes de medidas excecionais de proteção de saúde pública, sejam deficitários 

do ponto de vista da cobertura dos gastos operacionais pelas receitas da venda de títulos 

de transporte, até ao final do ano de 2021. Considerando que, no âmbito do Conselho 

Intermunicipal da CIM do Ave de 31 de maio, foi deliberada a atribuição da verba de 

€145.066,39, ao Município de Guimarães. Submete-se à consideração superior que os 

serviços mínimos essenciais implementados e não financiados ao abrigo do PART - 

Programa de Apoio à Redução Tarifária nos Transportes Públicos, atenta a verba deliberada 

em reunião do executivo, de 22 de março, de €542.719,79 para este fim, sejam financiados 

pelo Programa de Apoio à Densificação e Reforço da Oferta de Transporte Público 

(PROTransP), até ao montante de €145.066,39, para fazer face às compensações de 

obrigações de Serviço público aprovadas e que venham a ser reforçadas com o progressivo 

restabelecimento dos serviços de transporte.” 

DELIBERADO 
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18. TRÂNSITO – REFORÇO EXTRAORDINÁRIO - DESPACHO N.º 3515-A/2021 – DETERMINA 

A DISTRIBUIÇÃO DAS VERBAS DESTINADAS AO FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE 

TRANSPORTES PÚBLICOS ESSENCIAIS – Presente a seguinte informação: “O Decreto-Lei n.º 

14 -C/2020, de 7 de abril, na sua redação atual, possibilita que as Autoridades de 

Transporte, durante o ano de 2021, utilizem as verbas orçamentadas do Programa de Apoio 

à Redução Tarifária (PART), do Programa de Apoio à Densificação e Reforço da Oferta de 

Transporte Público (PROTransP) e das compensações do passe 4_18@escola.tp, do passe 

sub23@ superior.tp e passe Social+ para o financiamento dos operadores pela manutenção 

de serviços de transportes públicos essenciais. Os níveis de procura dos serviços de 

transporte apresentam um decréscimo acentuado face ao período pré -pandémico, 

agravado com a determinação do estado de emergência, havendo necessidade de manter 

os níveis de oferta adequados às necessidades básicas de mobilidade da população e à 

salvaguarda da saúde pública, impossibilitando que a oferta seja reduzida em linha com as 

quebras de procura verificada. A Lei n.º 75-B/2020, de 31 de dezembro, que aprova o 

Orçamento do Estado para 2021, prevê o reforço extraordinário do PART no ano de 2021, 

consignando a utilização de saldos de gerência do Fundo Ambiental para as Áreas 

Metropolitanas e Comunidades Intermunicipais, no valor de 60 milhões de euros, “visando 

o reforço extraordinário no corrente ano dos níveis de oferta nos sistemas de transportes 

públicos”, assegurando, o financiamento da oferta necessária para responder aos efeitos 

da crise pandémica no sistema de mobilidade. Como tal, o Despacho n.º 3515-A/202, de 1 

de abril determinou a distribuição da verba, dotando a CIM do Ave com €993.335,00. O 

reforço extraordinário, será concretizado caso e enquanto se verificar um cenário mais 

adverso dos efeitos da crise pandémica no sistema de mobilidade, com repercussões sobre 

a quebra de receita, que determine a necessidade de um reforço adicional dos níveis de 

oferta nos sistemas de transportes públicos abrangidos pelo PART. Essa possibilidade de 

reforço extraordinário carece de demonstração e avaliação trimestral, a partir da 

informação reportada pelas autoridades de transporte, em contexto e em função de 

cenários mais severos da pandemia, agravada nomeadamente com a determinação do 

estado de emergência e com a suspensão do ensino presencial, e que conduzam a situações 

extremas devidamente fundamentadas e na estrita medida da demonstração das 
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repercussões da evolução pandémica na prossecução dos serviços essenciais de transporte 

público coletivo. Cabe assim às Áreas Metropolitanas (AM) e às Comunidades 

Intermunicipais (CIM) negociar com os operadores o reforço da oferta com base e no 

cumprimento destes pressupostos. Atento o Despacho referido, estes financiamentos 

serão objeto de supervisão e fiscalização por parte da Autoridade da Mobilidade e dos 

Transportes (AMT), tal como previsto no Decreto-Lei n.º 14 -C/2020, de 7 de abril, na sua 

redação atual, por forma a garantir que não ocorrem sobrecompensações no conjunto das 

medidas implementadas, determinando a devolução das verbas por parte dos operadores, 

caso tal tenha ocorrido. Considerando que o Município de Guimarães desde o início da 

situação pandémica vem determinando os atos impositivos junto dos operadores de 

transporte público, com carreiras de índole municipal, e que a sua evolução não permite 

ainda a alteração das condições de funcionamento do serviço público para as existentes no 

período pré pandémico, o município de Guimarães, no 1º semestre de 2021, determinou 

os seguintes atos impositivos: -------------------------------------------------------------------------------- 

Operador Mês 
Contratualização Compensação / Valor 

suportado pelo 
Município 

c/ IVA 
RED Valor Ato  

(c/ IVA) 

Arriva Portugal - Transportes, Lda. janeiro 40 36 570,00 €  27 526,62 €  

Arriva Portugal - Transportes, Lda. fevereiro 1226 e 3085 48 487,23 €  48 487,23 €  

Arriva Portugal - Transportes, Lda. março 1719 57 240,00 €  55 187,78 €  

Arriva Portugal - Transportes, Lda. abril 2403 45 209,00 €  -   €  

Arriva Portugal - Transportes, Lda. maio 3086 59 360,00 €  -   €  

Arriva Portugal - Transportes, Lda. junho 3086 54 060,00 €  -   €  
REDM - Rodoviaria D´Entre Douro e 
Minho, S.A. janeiro 41 2 650,00 €  -   €  
REDM - Rodoviaria D´Entre Douro e 
Minho, S.A. fevereiro 1227 e 3084 7 222,26 €  7 222,26 €  
REDM - Rodoviaria D´Entre Douro e 
Minho, S.A. março 1720 9 010,00 €  8 616,68 €  
REDM - Rodoviaria D´Entre Douro e 
Minho, S.A. abril 2402 3 710,00 €  -   €  
REDM - Rodoviaria D´Entre Douro e 
Minho, S.A. maio 3088 5 618,00 €  -   €  
REDM - Rodoviaria D´Entre Douro e 
Minho, S.A. junho 3088 4 770,00 €  -   €  

Transdev Norte, S.A. janeiro 42 87 450,00 €  73 760,62 €  

Transdev Norte, S.A. fevereiro 1225 88 510,00 €  84 673,82 €  

Transdev Norte, S.A. março 1721 103 880,00 €  100 309,70 €  
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Transdev Norte, S.A. abril 2404 96 990,00 €  -   €  

Transdev Norte, S.A. maio 3087 104 940,00 €  -   €  

Transdev Norte, S.A. junho 3087 94 340,00 €  -   €  
TOTAL 910 016,49 €  405 784,70 €  

Considerando que, no âmbito do Conselho Intermunicipal da CIM do Ave, de 31 de maio, 

foi deliberada a atribuição da verba de €118.105,32, ao Município de Guimarães. Submete-

se à consideração superior que os serviços mínimos essenciais implementados e não 

financiados ao abrigo do PART - Programa de Apoio à Redução Tarifária nos Transportes 

Públicos, atento a verba deliberada em reunião do executivo de 22 de março, de 

€542.719,79 para este fim, bem como ao abrigo do Programa de Apoio à Densificação e 

Reforço da Oferta de Transporte Público (PROTransP), sejam financiados por este reforço 

extraordinário determinado no Despacho n.º 3515-A/2021, de 1 de abril, até ao montante 

de €118.105,32, para fazer face às compensações de obrigações de Serviço público 

aprovadas e que venham a ser reforçadas com o progressivo restabelecimento dos serviços 

de transporte.” 

DELIBERADO 

 

 

19. EDUCAÇÃO – PROPOSTA DE CELEBRAÇÃO DE PROTOCOLOS NO ÂMBITO DAS 

ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR NO 1.º CEB – ANO LETIVO 2021/2022 – 

Presente a seguinte informação: “Como é do conhecimento superior, desde a criação do 

Programa de Generalização do Ensino de Inglês e de Outras Atividades de Enriquecimento 

Curricular no 1.º ciclo do ensino básico, o Município de Guimarães tem vindo, em 

articulação com os Agrupamentos de Escolas, a promover o desenvolvimento de atividades 

nos domínios desportivo e artístico, assumindo, com a celebração do Contrato de Execução 

com o Ministério da Educação, competências e atribuições na implementação daquele 

Programa. Conforme o estipulado no artigo 15º, da Portaria n.º 644-A/2015, de 24 de 

agosto, cabe à Câmara Municipal, enquanto entidade promotora, celebrar um protocolo de 

colaboração com cada um dos agrupamentos de escolas, no qual são identificadas as 

atividades a promover, a duração semanal de cada uma, o número de alunos envolvidos, o 

local ou locais de funcionamento de cada atividade, e as responsabilidades e competências 
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de cada uma das partes e os recursos humanos a afetar para o efeito. Tal como no ano 

letivo anterior e, nos termos do art.º 14.º da legislação anteriormente mencionada, será 

dada continuidade à parceria estabelecida no âmbito dos contratos programa celebrados 

com a Cooperativa Tempo Livre e a A Oficina para a dinamização da atividade física e 

desportiva e das artes performativas, respetivamente em todos os estabelecimentos do 1.º 

ciclo do ensino básico. Perante o exposto, e considerando que o período habitualmente 

concedido às autarquias para a apresentação do processo de candidatura aos apoios 

financeiros do Ministério da Educação é muito reduzido, propomos, nos termos do artigo 

21.º, da Portaria acima mencionada, a celebração de Acordos de Colaboração com os 

Agrupamentos de Escolas e dos Atos de Execução de Contrato Programa, conforme minutas 

em anexo.” (Anexo 2) 

DELIBERADO 

 

 

20. AÇÃO SOCIAL – CASFIG – SUBSÍDIO MUNICIPAL AO ARRENDAMENTO – APROVAÇÃO 

DE 4 CANDIDATURAS - Presente um ofício da CASFIG, EM, UNIPESSOAL, LDA., remetendo, 

para aprovação do Órgão Executivo, uma proposta de aprovação de 4 candidaturas ao 

Subsídio Municipal ao Arrendamento, aprovada pelo respetivo Conselho de Gestão em sua 

reunião extraordinária de 22 de junho de 2021. (Anexo 3) 

DELIBERADO 

 

 

21. AÇÃO SOCIAL – CASFIG - PROPOSTA DE ALOJAMENTO - OCUPAÇÃO DE CINCO 

HABITAÇÕES EM ALOJAMENTO CONVENCIONAL - Presente um ofício da CASFIG, EM, 

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

ocupação de cinco habitações na modalidade de alojamento convencional, aprovada pelo 

respetivo Conselho de Gestão em sua reunião extraordinária de 22 de junho de 2021. 

(Anexo 4) 

DELIBERADO 
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22. AÇÃO SOCIAL –SUBSÍDIO À FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE S. TOMÉ DE ABAÇÃO 

– Presente a seguinte proposta: “A Fábrica da Igreja Paroquial de S. Tomé de Abação 

apresentou a esta Câmara Municipal um pedido de apoio à para a construção de um edifício 

destinado a sede do Centro Paroquial de Abação S. Tomé, cujo orçamento estima em 

€475.000,00. Este Centro Paroquial contribuirá para criar condições para a realização de 

atividades de foro social e paroquiano e também para a qualificação do espaço público, 

assumindo-se, por isso mesmo, como um elemento agregador e potenciador de maior 

dinâmica local. Pela flexibilidade e polivalência que apresenta, este espaço poderá 

aquartelar diversas funções de elevada pertinência no contexto de intervenção social nesta 

área geográfica. Destaque-se, nomeadamente, que este edifício albergará um centro de 

convívio para os mais velhos e salas de suporte para serviços de apoio domiciliário, 

respostas cuja premência é considerável, na medida em que são escassos os recursos no 

âmbito do apoio e acompanhamento social aos idosos na Comissão Social Interfreguesias 

Sudoeste Montanha da Penha. Reconhecendo-se o interesse desta resposta para a 

comunidade envolvente, uma vez que estará ao serviço do seu bem-estar, submete-se para 

aprovação a atribuição de um subsídio à Fábrica da Igreja Paroquial de S. Tomé de Abação, 

no valor de €100.000,00 (cem mil euros) ao abrigo da al. u) do n.º 1 do art.º 33.º da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro.” 

DELIBERADO 

 

 

23. AÇÃO SOCIAL – SUBSÍDIO PARA COMPARTICIPAÇÃO DA DESPESA ASSOCIADA A UM 

RAMAL DE ÁGUA E RESPETIVA TARIFA DE LIGAÇÃO – Presente a seguinte proposta: “Foi 

rececionada na Divisão de Ação Social uma candidatura para apoio na despesa associada a 

um ramal de água e respetiva tarifa de ligação. Após análise desta candidatura, e 

subsequente estudo efetuado pelos nossos serviços, apresentam-se de seguida os dados 

da caracterização socioeconómica do agregado familiar, bem como o valor respetivo da 

comparticipação a atribuir: ----------------------------------------------------------------------------------- 

Nº Processo Freguesia Rendimento P/ Capita Subsídio a atribuir 

142805890/21 Guardizela €145,15 €706,17 
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Assim, submete-se para aprovação, ao abrigo da alínea b) do artigo 2º do Regulamento 

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

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

concessão deste subsídio à requerente, num valor total de €706,17 (setecentos e seis euros 

e dezassete cêntimos). Por forma a garantir que o subsídio atribuído é efetivamente 

utilizado para efeitos do apoio em cima identificado, deve o pagamento ser efetuado 

diretamente pela Câmara Municipal à Vimágua, mediante apresentação da respetiva fatura 

comprovativa.” 

DELIBERADO 

 

 

24. AÇÃO SOCIAL – CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO - 

CEDÊNCIA DE AUTOCARRO – Presente a seguinte proposta: “O Centro Social e Paroquial 

da Nossa Senhora da Conceição solicitou a colaboração do município através da cedência 

de um autocarro, para efetuar o transporte dos idosos e colaboradores, no dia 30 de junho, 

à Penha. Assim, ao abrigo do disposto na alínea u) do n.º 1 do art.º 33.º do Anexo I da Lei 

n.º 75/2013, de 12 de setembro, e não haver inconveniente para os serviços a 

disponibilização do autocarro em causa, por meu despacho datado de 21 de junho de 2021, 

deferi o pedido. Sendo uma competência da Câmara Municipal a atribuição deste tipo de 

apoios, submete-se à aprovação do Executivo Camarário o transporte solicitado.” 

DELIBERADO 

 

 

25. AÇÃO SOCIAL – LIGA PORTUGUESA CONTRA O CANCRO – NÚCLEO REGIONAL DO 

NORTE – CEDÊNCIA DE AUTOCARRO – Presente a seguinte proposta: “A Liga Portuguesa 

Contra o Cancro – Núcleo Regional Norte solicitou, a colaboração do município através da 

cedência de autocarro, para efetuar o transporte de senhoras, de forma a realizar consulta 

de aferição do cancro da mama, no dia 5 de julho, 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 
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viatura em causa, por despacho datado de 16 de Junho 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 

 

 

26. DESPORTO – CAMPEONATOS NACIONAIS DE ATLETISMO DE CLUBES - FASE FINAL DA 

I E II DIVISÃO A REALIZAR NA PISTA GÉMEOS CASTRO – Presente a seguinte proposta: 

“Decorrente do trabalho realizado, durante largos meses, pela Câmara Municipal de 

Guimarães e a Associação de Atletismo de Braga, a Federação Portuguesa de Atletismo 

decidiu realizar em Guimarães os principais Campeonatos Nacionais de Atletismo. Estarão 

presentes neste evento desportivo os principais atletas portugueses desta modalidade, que 

realizam a sua última prova antes de partirem para os Jogos Olímpicos de Tóquio, o que 

demonstra a apetência por participar neste evento desportivo. Este será o momento mais 

alto que a Pista de Atletismo Gémeos Castro terá desde a sua constituição, há cerca de 20 

anos. Até esta data nunca se tinha conseguido realizar estes Campeonatos Nacionais em 

Guimarães e, se não fosse a pandemia da COVID-19, a bancada estaria certamente lotada 

de espetadores, que assim poderiam ver os melhores atletas portugueses de Atletismo. 

Este tipo de provas é fundamental para a promoção da modalidade em Guimarães que, 

recorde-se, teve e tem grandes campeões, como Aurora Cunha, os gémeos Castro e Duce 

Félix. A despesa associada à realização evento é elevada, pois todo o Campeonato tem 

transmissão assegurada via streming nos canais da Federação e na televisão por cabo, 

tendo, contudo, um forte impacto na economia local, já que estarão alojados em Guimarães 

1.065 pessoas, entre atletas, treinadores, técnicos e elementos da organização, durante 

duas a três noites, devendo ser contabilizadas mais de 4260 refeições e 1365 dormidas. 

Este evento revela-se também, nesta altura, fundamental para o setor do Turismo, que tem 

passado imensas dificuldades devido à pandemia. O valor da despesa estima-se que 

ultrapasse €100.000,00 euros, cabendo ao Município de Guimarães comparticipar com a 

verba de €24.600,00, valor que se considera perfeitamente justificável, face à importância 

que este evento desportivo representa para o desporto vimaranense. Para a realização 
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destes Campeonatos a Federação terá de deslocar para a Guimarães 150 técnicos, estando 

ainda previstos todos os meios promocionais do evento, onde se incluem a reportagem 

fotográfica, a gestão das redes sociais, os backdrops, a publicidade estática, etc., bem como 

os meios específicos para a realização técnica do evento, como barreiras, colchões, etc. 

Face ao inquestionável interesse público do evento, proponho a celebração de um contrato 

programa com a Federação Portuguesa de Atletismo, cuja minuta se anexa (Anexo 1), 

através do qual o Município de Guimarães atribui um subsídio de €24.600,00 para a 

organização dos Campeonatos Nacionais de Atletismo de Clubes em Guimarães.” (Anexo 

5) 

DELIBERADO 

 

 

27. DIVERSOS – PRORROGAÇÃO DAS MEDIDAS EXCECIONAIS E TEMPORÁRIAS DE APOIO 

ÀS FAMÍLIAS, ÀS EMPRESAS E AO EMPREGO COMO RESPOSTA À SITUAÇÃO 

EPIDEMIOLÓGICA PROVOCADA PELO CORONAVIRUS – COVID 19 - SUSPENSÃO DE 

PAGAMENTO DE TAXAS E OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS – Presente a seguinte proposta: 

“Por deliberação da Câmara Municipal de 21 de dezembro de 2020, ratificada em sessão 

da Assembleia Municipal de 8 de fevereiro de 2021, foram aprovadas diversas medidas 

excecionais e temporárias de apoio às famílias, às empresas e ao emprego como resposta 

à situação epidemiológica provocada pelo novo Coronavírus – COVID 19, medidas que 

tinham como limite temporal o dia 30 de junho de 2021. Em janeiro deste ano e devido ao 

aumento exponencial do número de novos casos de contágio da doença COVID 19, o 

Governo adotou medidas restritivas adicionais com o intuito de conter a transmissão do 

vírus e diminuir a expansão da pandemia da doença COVID -19, através do Decreto n.º 3-

A/2021, de 14 de janeiro, que regulamentou o Estado de Emergência decretado pelo 

Presidente da República. De entre as medidas aplicadas foram suspensas determinadas 

instalações de modo a evitar e mitigar o contacto próximo, a movimentação e a circulação 

das pessoas. Neste contexto as Feiras Retalhistas, a Loja das Flores do cemitério municipal 

e os estabelecimentos de restauração ou bebidas com caráter não sedentário, estiveram 

encerrados desde o dia 15 de janeiro de 2021 até ao dia 9 de maio de 2021, conforme 
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estabelecido na estratégia de levantamento de medidas de confinamento no âmbito do 

combate à pandemia da doença COVID-19, previsto na Resolução do Conselho de Ministros 

n.º 19/2021, de 13 de março. Assim, todo este esforço e progressão da vacinação 

contribuíram para a redução sustentada no número de novos casos diários de infetados 

com a doença COVID-19, tendo sido cumpridos os critérios identificados como 

fundamentais para o controlo da pandemia. Sucede, porém, que a necessidade de 

prevenção da doença, contenção da pandemia e garantia da segurança das populações, 

aliada ao levantamento gradual das suspensões e interdições decretadas durante o período 

em que vigorou o estado de emergência, recomendam a manutenção de algumas medidas, 

ainda que menos restritivas. Nesta conformidade, mantém-se obrigatória a adoção das 

medidas previstas nos planos de contingência dos mercados, feiras e cemitérios, bem como 

a redução de horários e limitação da lotação previstas na legislação em vigor, que reduz 

substancialmente o normal funcionamento destas infraestruturas e, por conseguinte, da 

venda normal dos seus produtos pelos comerciantes, o que se reflete significativamente no 

valor da receita. Nesta circunstância, e considerando o encerramento obrigatório, durante 

2 meses, e a limitação existente, é importante que o Município de Guimarães mantenha os 

apoios atribuídos a estas atividades e aos seus comerciantes, prolongando, até ao final do 

ano, a isenção destas taxas, que estava prevista apenas até 30 de junho de 2021. No que 

respeita às Feiras geridas pelas Freguesias, deve ser mantida a isenção das taxas até final 

do próximo mês de agosto, dado que estiveram encerradas durante 2 meses, de acordo 

com o apoio concedido pelo Município em janeiro de 2021, estimado para um período de 

6 meses. Nestas circunstâncias, proponho a manutenção, até 31 de dezembro de 2021 (com 

as exceções a seguir indicadas), das medidas de apoio anteriormente aprovadas no âmbito 

da pandemia COVID 19, da seguinte forma: 1 – Diferimentos na liquidação de receitas 

municipais. Continuar a permitir a liquidação diferida das receitas municipais abaixo 

identificadas, que devem continuar a ser pagas até ao máximo de 18 prestações, sem juros 

nem penalizações, mediante requerimento dos interessados: a) Das rendas devidas por 

todos os estabelecimentos comerciais em espaços municipais, nomeadamente as lojas 

instaladas na Plataforma das Artes e da Criatividade, denominados “Ateliês Emergentes”; 

b) Das rendas devidas pela ocupação do espaço de restauração instalado no Avepark; c) 
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Das prestações anuais, relativas a 2021, a pagar pelos superficiários dos lotes do Avepark; 

d) Das rendas devidas pela ocupação do Hotel da Oliveira; e) Das rendas devidas no âmbito 

de contratos de subarrendamento de exploração agrícola celebrados ao abrigo do 

Regulamento da Bolsa e do Banco de Terras de Guimarães, na parte que respeita ao Banco 

de Terras. 2 – Isenções de taxas: - Das contrapartidas devidas pela ocupação das salas 

adstritas à incubadora Municipal Set.Up Guimarães: LabPac (PAC) e TecPark (Avepark). - 

das taxas devidas pela afetação de lugares de estacionamento a unidades de serviços com 

a classificação de hotel, previstas no art.º 33-Aº do Regulamento Municipal de Taxas e 

Outras Receitas Municipais; - Das taxas devidas pelos comerciantes e feirantes do Mercado 

Municipal e Feira Retalhista considerando as limitações do Plano de Contingência 

implementado. - Das taxas devidas pelos comerciantes fixos dos Mercados de 2.ª Mão e 

Antiguidades, considerando as limitações do Plano de Contingência implementado. - Das 

taxas devidas pela prestação de serviços de restauração ou bebidas com caráter não 

sedentário, em espaço público. - Das taxas devidas pela instalação, na via pública, de 

carroceis, pistas de automóveis e outros equipamentos análogos e circos. 3 – Apoios às 

freguesias. Que as medidas previstas para a Feira Retalhista e Mercado Municipal de 

Guimarães se estendam às Feiras de Caldelas, Pevidém e São Torcato, com a atribuição de 

um subsídio às respetivas Freguesias (enquanto entidades gestoras), destinado a apoiar 

estas autarquias na implementação da isenção de 100% das respetivas taxas aos 

comerciantes e feirantes, de 1 de setembro a 31 de dezembro de 2021, compensando, 

deste modo, a perda de receita, da seguinte forma: a) Atribuição de um subsídio à Freguesia 

de Caldelas, no valor de €43.420,00, referente à isenção das taxas da Feira Retalhista, de 1 

de setembro a 30 de dezembro de 2021, considerando a média mensal dos últimos anos, 

no valor de €10.855,00, correspondente a 219 lugares ocupados; b) Atribuição de um 

subsídio à Freguesia de Selho S. Jorge, no valor de €12.000,00, referente à isenção das taxas 

da Feira Retalhista, de 1 de setembro a 30 de junho, considerando a média mensal dos 

últimos anos, no valor de €3.000,00, correspondente a 144 lugares ocupados; c) Atribuição 

de um subsídio à Freguesia de São Torcato, no valor de €9.912,96, referente à isenção das 

taxas da Feira Retalhista, de 1 de janeiro a 30 de junho, considerando a média mensal dos 

últimos anos, no valor de €2.478,24, correspondente a 144 lugares ocupados. Este conjunto 
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de apoios e medidas, cuja produção de efeitos se propõe a partir de 1 de julho de 2021, 

com exceção dos subsídios referidos no ponto 3, que será partir do dia 1 de setembro de 

2021, dirige-se às necessidades identificadas e estará sujeito a monitorização permanente 

com vista, caso se justifique, à sua revisão, alargamento, extensão e melhor adaptação à 

evolução da crise pandémica. O valor destes apoios, que se prevê na ordem de €262.525,18 

não põe em causa o orçamento municipal de 2021. Finalmente, a presente proposta deve 

ser submetida a aprovação da Câmara Municipal e ratificação da Assembleia Municipal, nos 

termos do disposto nas alíneas b) e g), do n.º 1, do art.º 25º, da aludida Lei n.º 75/2013, no 

art.º 16.º da referida Lei n.º 73/2013, no n.º 8, do art.º 56.º do mencionado Regulamento 

Municipal de Taxas e Outras Receitas Municipais, com atribuição de efeitos a 1 de julho de 

2021 para as medidas constantes dos pontos 1 e 2 e a 1 de setembro de 2021 para as 

medidas constantes do ponto 3, de acordo com os n.ºs 3 e 5, do art.º 164.º do Código do 

Procedimento Administrativo.” 

DELIBERADO 

 

 

28. DIVERSOS – REEMBOLSO DE 20% DO IMI - REGULAMENTO MUNICIPAL DE CONCESSÃO 

DE DIREITOS E BENEFÍCIOS AOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DO CONCELHO DE 

GUIMARÃES – Presente a seguinte proposta: “O Regulamento Municipal de Concessão de 

Direitos e Benefícios aos Bombeiros Voluntários do Concelho de Guimarães, publicado no 

Diário da República, 2ª Série – n.º 121, em 26/06/2017, em vigor desde 27/06/2017, tem 

como objeto, de acordo com o estabelecido no seu artigo 2º, “…estabelecer os direitos e 

benefícios sociais a conceder pelo Município de Guimarães aos bombeiros voluntários das 

corporações existentes no concelho”, definindo ainda o seu artigo 3º que “para efeitos de 

aplicação do presente Regulamento, consideram-se bombeiros os indivíduos que, 

integrados de forma voluntária no corpo de bombeiros das associações legalmente 

constituídas – atualmente a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de 

Guimarães e a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários das Caldas das 

Taipas…”. Conforme disposto no artigo 6º deste Regulamento, os bombeiros têm direito ao 

reembolso de 20% do Imposto Municipal sobre Imóveis – IMI, referente aos prédios 



 

 

25 

Mod. 229-A/SQ 0 

 

GU IMA
S

AER

CÂMARA MUNICIPAL DE GUIMARÃES

urbanos localizados na área do concelho de Guimarães, destinados à sua habitação própria 

e permanente. Ao abrigo desta disposição legal, um bombeiro pertencente à Corporação 

de Bombeiros de Guimarães e um pertencente à Corporação das Taipas apresentaram 

nesta Câmara Municipal o pedido de concessão do benefício do reembolso de 20% do IMI. 

De acordo com análise efetuada pelo Serviço Municipal de Proteção Civil, todos eles 

reuniram os requisitos para a atribuição do Cartão Municipal de Identificação do Bombeiro. 

Examinados os respetivos processos, e conforme documentos apresentados pelos 

interessados, verifica-se que o domicílio fiscal dos requerentes corresponde à morada dos 

prédios sobre os quais incide o pedido do reembolso. Assim, nos termos da alínea b), do n.º 

1, do artigo 6º do Regulamento Municipal de Concessão de Direitos e Benefícios aos 

Bombeiros Voluntários do Concelho de Guimarães, têm direito ao reembolso de 20% do 

IMI do prédio destinado à sua habitação própria e permanente, os bombeiros abaixo 

identificados. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nome 
Artigo 

matricial 
Freguesia 

Valor 

Total do 

Imposto 

2018 

Valor 

Total do 

Imposto 

2019 

Valor 

Total do 

Imposto 

2020 

Valor do 

reembolso 

Nº 

proposta 

cabimento 

Nº 

Compromisso 

Américo da 

Silva Antunes 
U-2638 Creixomil ---- ---- 271,54€ 54,31€ 3057 3377 

José Nelson 

Ferreira 

Martins 

U-3318 Ponte 168,76€ 168,76€ 155,12€ 98,52€ 3119 3434 

Em face do exposto, deverá submeter-se a aprovação do órgão executivo o reembolso do 

valor total de €152,83 (cento e cinquenta e dois euros e oitenta e três cêntimos) aos 

referidos bombeiros voluntários, conforme discriminado no quadro supra, ao abrigo do 

disposto no supramencionado Regulamento. À consideração superior.” 

DELIBERADO 

 

29. APROVAÇÃO DA ATA EM MINUTA 

DELIBERADO 
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A REUNIÃO TERMINOU ÀS ________ HORAS 

 

 

ASSINATURAS: 

 

PRESIDENTE: 

______________________________ 
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