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REUNIÃO ORDINÁRIA DE 29 DE JULHO DE 2021 

 

 

INICIADA A REUNIÃO ÀS ________ HORAS 

 

PRESENÇAS: 

 

 

 

 

 

 

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

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

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

REALIZADA EM 12 DE JULHO DE 2021. 

DELIBERADO 

 

 

2. OBRAS PÚBLICAS – REQUALIFICAÇÃO DA EB1 DE VERMIS - MOREIRA DE CÓNEGOS — 

CONTA FINAL – Presente a seguinte informação: “1. Por deliberação da Câmara Municipal 

de Guimarães, datada de 24 de fevereiro de 2020, foi a empreitada em título adjudicada à 

empresa “NVE Engenharias, S.A.”, pelo valor de €2.364.822,86 + IVA. 2. O valor final dos 

trabalhos, correspondente à soma de todos os Autos de Medição efetuados, é de 

€2.364.822,86 + IVA. 3. Não existem trabalhos a menos. 4. Todos os preços dos vários 

trabalhos que compõem a presente empreitada estão contratualizados. 5. Se for caso disso, 

poderão estes montantes ser objeto de revisão, nos termos do art.º 1.º do DL n.º 6/2004, 

de 6 de janeiro, logo que se encontrem publicados no Diário da República os respetivos 

índices definitivos de revisão de preços. Neste momento, não se pode efetuar a Revisão de 

Preços definitiva, pois ainda não foram publicados os índices definitivos. O valor da Revisão 

de Preços com índices provisórios é atualmente de €42.429,27 + IVA, no entanto foi já 
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formalizado um Auto de revisão de preços provisório no valor de €14.186,01 + IVA, pelo 

que resulta uma diferença de €28.243,26 + IVA. 6. Assim, fica à consideração superior a 

aprovação desta conta final no valor de €2.407.252,13 + IVA, do Auto final no valor de 

€7.045,74 + IVA, e do Auto de revisão de preços provisório no valor de €28.243,26 + IVA. 7. 

Para cumprimento do disposto no art.º 399.º do Decreto-Lei 18/08 de 29 de janeiro foi 

elaborada a Conta Final dentro do prazo nele estabelecido. 8. De acordo com o n.º 1 do 

art.º 401.º do mesmo diploma, será enviada a Conta Final ao adjudicatário, tendo este um 

prazo de 15 dias para a assinar ou deduzir sua reclamação fundamentada.” 

DELIBERADO 

 

 

3. OBRAS PÚBLICAS – REPERFILAMENTO DA EM 582 (RUA ENG. DUARTE AMARAL) – 

PRORROGAÇÃO DE PRAZO – Presente, para aprovação pela Câmara Municipal, a 

prorrogação de prazo (graciosa) de 120 dias da empreitada em epígrafe, de acordo com 

informação do Diretor de Fiscalização e do Gestor de Contrato, em anexo. (Anexo 1) 

DELIBERADO 

 

 

4. OBRAS PÚBLICAS – REQUALIFICAÇÃO DA ZONA ENVOLVENTE AO CEMITÉRIO, RUA DA 

EIRINHA E VIA DE ACESSO À AUTO-ESTRADA, SERZEDELO - RESPOSTA A PEDIDOS DE 

ESCLARECIMENTOS/ERROS E OMISSÕES – RATIFICAÇÃO – Presente, para ratificação, o 

despacho do Presidente de Câmara, datado de 8 de julho de 2021, que concordou com a 

resposta aos pedidos de esclarecimentos/erros no âmbito da empreitada em epígrafe, de 

acordo com a seguinte informação do júri do procedimento: “Os pedidos de 

esclarecimentos/erros e omissões, necessários à boa compreensão e interpretação das 

peças do procedimento referido em epígrafe, foram apresentados pelos interessados 

(anexo 1) tendo os mesmos sido objeto de análise por parte da Divisão de Estudos e 

Projetos (DEP). Nesta sequência, foi reordenado o mapa de quantidades, adaptado a cada 

fase, onde são clarificadas as respetivas quantidades, não tendo sido alteradas quer a 

tipologia dos artigos quer as medições correspondentes (anexo 2). Em consequência deverá 

ser concedido, a todos os interessados, um prazo para apresentação de pedidos de 
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esclarecimentos/erros e omissões, tendo em atenção o mapa de quantidades. Foram, 

ainda, prestados pelo projetista esclarecimentos adicionais, conforme anexo 3. Dado que a 

resposta aos pedidos de esclarecimentos/erros e omissões não foi disponibilizada no prazo 

estipulado, conforme determinam as alíneas a) e b) do n.º 5 do artigo 50º do Código dos 

Contratos Públicos (CCP), deverá ser prorrogado o prazo para a entrega das propostas, por 

um período de 49 dias, equivalente ao atraso verificado, nos termos do n.º 1 do artigo 64º 

do CCP. Assim, submete-se à consideração do dono da obra, representado pelo Sr. 

Presidente da Câmara, Dr. Domingos Bragança, para posterior aprovação, mediante 

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

esclarecimentos/erros e omissões, devendo a mesma ser publicitada na plataforma 

eletrónica acingov; - a prorrogação de prazo concedido aos interessados, para 

apresentação de propostas, por um período de 49 dias, a contar da data de envio do Aviso 

de Prorrogação de Prazo em Diário da República, bem como o prazo de 16 dias, para 

apresentação de pedidos de esclarecimentos/erros e omissões.” (Anexo 2) 

DELIBERADO 

 

 

5. OBRAS PÚBLICAS – CENTRO DE SAÚDE DE MOREIRA DE CÓNEGOS - RESPOSTA A 

ESCLARECIMENTOS/ERROS E OMISSÕES – RATIFICAÇÃO – Presente, para ratificação, o 

despacho do Presidente de Câmara, datado de 12 de julho de 2021, que concordou com a 

resposta aos pedidos de esclarecimentos bem como com a aprovação da lista de erros e 

omissões aceites no âmbito da empreitada em epígrafe, de acordo com a seguinte 

informação do júri do procedimento: “Os pedidos de esclarecimentos/erros e omissões, 

necessários à boa compreensão e interpretação das peças do procedimento referido em 

epígrafe, foram apresentados pelos interessados (anexo 1) tendo os mesmos sido objeto 

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

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

aceites (anexo 3), considerando-se rejeitados todos os que não tenham sido expressamente 

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

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

artigo 50º do Código dos Contratos Públicos (CCP), deverá ser prorrogado o prazo para a 
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entrega das propostas, por um período de 8 dias, equivalente ao atraso verificado, nos 

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

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

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

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

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

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

8 dias, a contar da data de envio do Aviso de Prorrogação de Prazo em Diário da República.” 

(Anexo 3) 

DELIBERADO 

 

 

6. OBRAS PÚBLICAS – CENTRO DE SAÚDE DE MOREIRA DE CÓNEGOS - INDEFERIMENTO 

DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO – RATIFICAÇÃO – Presente, para ratificação, o despacho do 

Presidente de Câmara, datado de 15 de julho de 2021, que indeferiu a prorrogação de prazo 

para a apresentação de propostas no âmbito do Procedimento em epígrafe, de acordo com 

a seguinte informação do júri do procedimento: “O concorrente “Teixeira, Pinto & Soares, 

S.A.” solicita a prorrogação do prazo para a apresentação de propostas, alegando que 

“embora não tenhamos nenhuma base legal para o pedido de prorrogação, verificamos que 

bastantes subempreiteiros ainda se encontram atrasados no estudo da cotação para esta 

empreitada. Como temos bastante interesse neste processo, solicitamos a prorrogação do 

prazo para dia 04 de agosto, de forma a obtermos todas as cotações necessárias, 

conseguindo desta forma apresentar uma proposta economicamente vantajosa, 

beneficiando desta forma tanto os concorrentes como o Dono de Obra.”. Foi também 

apresentado outro pedido de prorrogação de prazo, pelo concorrente “BEFEBAL II, LDA.” 

alegando que “Devido ao estado atual do mercado e tendo em vista que bastantes 

subempreiteiros ainda se encontram atrasados no estudo da cotação para esta empreitada, 

solicitamos um pedido de prorrogação de prazo para a entrega da proposta por duas 

semanas, conseguindo desta forma apresentar uma proposta economicamente vantajosa, 

beneficiando desta forma tanto os concorrentes como o Dono de Obra.” Analisados os 

pedidos, verifica-se que os motivos apresentados, maioritariamente de cariz subjetivo e 



 

 

6 

Mod. 229-A/SQ 0 

GUIMA
S

AER

CÂMARA MUNICIPAL DE GUIMARÃES

imputáveis aos próprios concorrentes, e a prorrogação de prazo solicitada, muito extensa 

no tempo, que iria atrasar consideravelmente o processo, não são fundamento suficiente 

para o deferimento da prorrogação solicitada. Por outro lado, a resposta aos pedidos de 

esclarecimentos/erros e omissões disponibilizada na plataforma, apenas vem corrigir 

medições do projeto colocado a concurso, bem como pequenas omissões, no âmbito do 

artigo 50º do Código dos Contratos Públicos, as quais não alteraram aspetos fundamentais 

das peças do procedimento. Assim, os concorrentes não se devem sentir penalizados com 

uma eventual não prorrogação de prazo fixado para a apresentação das propostas, uma 

vez que lhes foi concedido um prazo de 8 dias, equivalente ao atraso verificado na resposta 

aos pedidos de esclarecimentos/erros e omissões, nos termos do n.º 1 do artigo 64º do 

Código dos Contratos Públicos. Deste modo, indefere-se os respetivos pedidos, decisão de 

que deve ser dado conhecimento aos interessados, considerando que o prazo para a 

apresentação das propostas termina às 17:00 horas do dia 21 de julho de 2021.” 

DELIBERADO 

 

 

7. OBRAS PÚBLICAS – CENTRO DE SAÚDE DE MOREIRA DE CÓNEGOS - ESCLARECIMENTO 

E PRORROGAÇÃO DE PRAZO – RATIFICAÇÃO – Presente, para ratificação, o despacho do 

Presidente de Câmara, datado de 19 de julho de 2021, que concordou com o 

esclarecimento bem como com a prorrogação de prazo para entrega das propostas, no 

âmbito da empreitada em epígrafe, de acordo com a seguinte informação do júri do 

procedimento: “Após disponibilização da resposta aos pedidos de esclarecimentos/erros e 

omissões, na plataforma eletrónica, no passado dia 13 de julho, verificou-se a necessidade 

de prestar o seguinte esclarecimento: nos artigos 2.3.3.1; 2.3.5.1 e 2.3.7.1 do mapa de 

quantidades onde se lê: “7%” deverá ler-se “4%” e acrescentar a “Nota: a amostra usada 

como referência para aprovação do pigmento foi do tipo SECIL DTP. 173-2021”. O mapa de 

quantidades deverá ser corrigido tendo em conta as alterações apontadas. Face ao exposto, 

e ao abrigo do artigo 64º do Código dos Contratos Públicos, deverá ser prorrogado o prazo 

para a entrega das propostas, por um período de 6 dias, equivalente ao atraso verificado, 

ou seja, desde a data de disponibilização da resposta aos pedidos de esclarecimentos/erros 

e omissões até à data da disponibilização do esclarecimento em questão. Assim, submete-
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se à consideração do dono da obra, representado pelo Sr. Presidente da Câmara, Dr. 

Domingos Bragança, para posterior aprovação, mediante ratificação, pela Câmara 

Municipal: - a aprovação do presente esclarecimento, devendo o mesmo ser publicitado na 

plataforma eletrónica acingov; - a prorrogação de prazo concedida aos interessados para 

apresentação de propostas, por um período de 6 dias, a contar da data de envio do Aviso 

de Prorrogação de Prazo em Diário da República.” 

DELIBERADO 

 

 

8. OBRAS PÚBLICAS – ESCOLA HOTEL/IPCA – QUINTA DO COSTEADO –REPARTIÇÃO DE 

ENCARGOS – ANOS 2021 A 2024 – Presente a seguinte informação: “No Plano Plurianual 

de Investimentos 2021 consta a obra designada por Escola Hotel/IPCA – Quinta do Costeado 

com a seguinte dotação, para os anos de 2021 a 2024, na rubrica 2.1.3.11: Ano 2021: 

€100.000,00 (IVA incluído); Ano 2022: €2.000.000,00 (IVA incluído); Ano 2023: 

€3.600.000,00 (IVA incluído); Ano 2024: €3.000.000,00 (IVA incluído). Para efeitos de 

abertura de procedimento por concurso limitado por prévia qualificação para a referida 

obra, que se estima num valor total de €11.300.701,21 + IVA, para um prazo de 720 dias, 

cujo início se prevê em março de 2022, propõe-se, nos termos do n.º 1 do art.º 22.º do 

Decreto-lei n.º 197/99, de 8 de junho, que a Câmara Municipal delibere submeter à 

Assembleia Municipal a aprovação da verba relativa aos anos de 2022 a 2024, da seguinte 

forma: Ano 2022 (9 meses): €4.230.000,00 +IVA= €4.483.800,00; Ano 2023 (12 meses): 

€5.640.000,00 + IVA= €5.978.400,00; Ano 2024 (3 meses): €1.430.701,21 + IVA= 

€1.516.543,28. Tendo em vista dar início, de imediato, à abertura do procedimento 

concursal, propõe-se que a Câmara Municipal delibere submeter a presente proposta a 

ratificação da Assembleia Municipal, com atribuição de efeitos à data da deliberação de 

Câmara, nos termos dos n.ºs 3 e 5 do art.º 164º do Código do Procedimento 

Administrativo.” 

DELIBERADO 
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9. OBRAS PÚBLICAS – ESCOLA HOTEL/IPCA – QUINTA DO COSTEADO –INFORMAÇÃO 

PARA INÍCIO DE PROCEDIMENTO – Presente a seguinte informação: 1. Atenta a 

necessidade de executar a obra "Escola Hotel IPCA — Quinta do Costeado" submete-se à 

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

informação datada de 20/7/2021 da Divisão de Estudos e Projetos com despacho do Sr. 

Presidente da Câmara de 21/7/2021. 2. Para efeitos de prévia cabimentação da despesa 

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

exceder €11.300.701,21 + IVA, a satisfazer pela dotação 2.1.3.11 a inscrever no Plano 

Plurianual de Investimentos de 2021. 3. Para cumprimento do n.º 7 do artigo 17.º e n.º 3 

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

informação prestada pelo projetista. 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 limitado por prévia qualificação com publicação de anúncio no 

Jornal Oficial da União Europeia, ao abrigo da alínea a) do artigo 19.º do CCP. 5. Dando 

cumprimento ao n.º 3 do artigo 36.º do CCP junta-se, em anexo, a avaliação de 

custo/benefício da execução desta obra, fundamentando a decisão de contratar. 6. Face ao 

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

especialidades que constituem a empreitada se encontram numa relação de grande 

dependência, necessitando de coordenação permanente na sua execução; Considerando 

que as infraestruturas são comuns a todo projeto de execução. Considerando que a 

separação dos projetos das especialidades poderá causar graves inconvenientes para a 

entidade adjudicante, bem como tornar excessivamente difícil alocar as responsabilidades 

individuais por incumprimento contratual e responsabilidades no âmbito de garantias de 

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

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

seria impraticável tanto para vários empreiteiros adjudicatários executarem os respetivos 

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

exposto, e considerando o processo construtivo da obra objeto do presente procedimento, 

verifica-se que a possibilidade de faseamento dos trabalhos definidos no projeto de 

execução, por entre várias equipas de empreiteiros, comprometeria seriamente a execução 
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do contrato, bem como a tornaria tecnicamente impraticável. Deste modo as prestações 

que abrangem o objeto do contrato são técnica e funcionalmente incindíveis pelo que de 

acordo com a alínea a) do n.º 2 do artigo 46.º-A do CCP não deverá ser efetuada a 

contratação por lotes. 7. No presente procedimento são requisitos mínimos de capacidade 

técnica: a) A experiência curricular dos candidatos obtida pela realização de duas obras de 

valor superior ou igual a €7.000.000,00 cada, iniciadas nos últimos 10 anos e concluídas até 

à data da publicação do anúncio de abertura deste concurso. O valor desta empreitada 

insere-se na classe 8 de Alvará. Em termos de experiência curricular dos candidatos, 

entende-se que o valor de referência deverá estar no patamar inferior ao da classe do 

presente procedimento. Fazendo uma média do valor máximo e mínimo da classe 7, 

obtemos o valor de €7.968.000,00. Deste modo, e no intuito de não restringir a 

concorrência, optou-se por arredondar aquele valor ao milhão inferior, pelo que o valor 

resultante é de €7.000.000,00. Uma empreitada inserida na classe 8 de alvará, já 

corresponde, no panorama nacional, a uma empreitada de alguma dimensão, pelo que o 

valor de €7.000.000,00 em duas empreitadas demonstra os conhecimentos, competência 

acumulada e robustez para a realização de uma empreitada como a que agora se propõe 

executar. b) A empreitada a ser executada insere-se em zona especial de proteção pelo que, 

de acordo com a Lei n.º 40/2015, a qualificação exigida para diretor de obras é, entre 

outros, a de engenheiro civil sénior ou engenheiro técnico sénior. Atendendo que a 

empreitada, que agora se pretende realizar, tem um prazo de execução de 2 anos, e que 

dentro deste espaço de tempo surgirão, necessariamente, alturas em que o diretor de obra 

não poderá estar presente, é exigido que os concorrentes tenham nos seus quadros por 2 

(dois) Engenheiros civis sénior ou 2 (dois) Engenheiros técnicos civis sénior de modo a 

assegurar a rotatividade do diretor de obra. Por outro lado, a existência destes dois técnicos 

nos quadros da empresa assegura mais segurança na execução neste tipo de obra; c) 

Modelo de capacidade organizacional dos candidatos pela observância de sistemas de 

controlo de qualidade implementados nas empresas, nomeadamente a exigência de 

certificado no âmbito da gestão da qualidade (NP EN ISO 9001:2015) e certificado na 

segurança e saúde no trabalho (NP 4397). Estando em causa uma empreitada com 

dimensão internacional, entende-se que a exigência da certificação de qualidade e 

segurança e saúde no trabalho, asseguram que os procedimentos têm como alvo entre 
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outros: a satisfação do cliente (o município de Guimarães) e a redução dos riscos de 

acidentes, pela utilização de procedimentos que são temporariamente monitorizados por 

empresa idóneas e habilitadas a conceder aqueles certificados; d) Capacidade dos 

candidatos adotarem medidas de gestão ambiental no âmbito do contrato a celebrar pela 

exigência de certificação no ambiente pela NP EN ISO 14001. Parte da empreitada, que 

agora se pretende realizar, é constituída pela reabilitação de um edifício de grande valor 

patrimonial situado dentro do aglomerado urbano de Guimarães. Pretende-se que as 

empresas sejam sensíveis à proteção do ambiente e respondam às alterações das condições 

ambientais, em equilíbrio com as necessidades socioeconómicas. Lembremos que 

Guimarães já foi candidata a Capital Verde Europeia, exatamente por defender e 

implementar sistemas de sustentabilidade ambiental. Pretende-se com a exigência desta 

norma que as empresas implementem processos de proteção do ambiente, através da 

prevenção ou mitigação de impactes ambientais adversos; do controlo do destino final que 

é dado aos produtos resultantes da execução da empreitada, utilizando uma perspetiva de 

ciclo de vida; As empresas que apresentem as certificações exigidas no presente 

procedimento manifestam uma cultura empresarial de elevada qualidade, nos meios e 

processos que utiliza o para a execução de empreitadas, pretendendo o município de 

Guimarães usufruir dessas sinergias para a execução de uma empreitada de grande 

qualidade como a que agora se propõe executar. 8. No presente procedimento são 

requisitos mínimos de capacidade financeira: a) Volume de negócios médio superior ou 

igual a €20.000.000,00 + IVA. Sendo o valor base do presente procedimento, de 

€11.300.701,21 + IVA, e embora este valor seja para realizar em dois anos, é de esperar que 

as empresas tenham um volume de negócios muito superior ao valor de uma única 

empreitada de forma a ter capacidade de subsistência, para além da realização dessa 

empreitada. Correspondendo o volume de negócios à quantidade líquida das vendas de 

uma empresa de construção, manifesta a experiência acumulada e esforço que esta 

empresa manifesta na qualidade do seu produto de tal forma a ter recetividade nos 

clientes. Pelo exposto, é entendimento que o volume de negócios médio da deverá ser 

superior a 4 vezes a faturação anual para a presente empreitada. Como o valor base é de 

€11.200.701,21 + IVA a realizar em 2 anos, o valor anual seria de €5.650.350,61 + IVA. 

Multiplicando este valor por 4, obtemos €22.601.402,42 + IVA. Arredondando para um 
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valor inferior, encontramos um valor de referência para o volume negócios médio de 

€20.000.000,00 + IVA. b) Relação entre o R (EBITDA médio dos últimos 3 anos (2018 a 2020)) 

e o resultado de V x t maior ou igual a 400%. O valor de 400% é aquele que numa eventual 

necessidade de financiamento do adjudicatário para fazer face ao cumprimento das suas 

obrigações no contrato, esse financiamento não tenha um impacto superior a 25% da 

capacidade de gerar receitas pelo adjudicatário, criando uma folga suficiente nas contas do 

candidato, que garanta que essa despesa não põe em causa a atividade da empresa e que 

esta não entre em incumprimento no conjunto dos seus créditos. Para uma obra da 

dimensão da que agora se propõe executar, cujo valor base é de €11.300.701,21 + IVA a ser 

executada em dois anos, não podemos correr o risco de que uma empresa não tenha a 

robustez necessária para a sua execução e entre em incumprimento do contrato. c) 

Autonomia financeira, maior que 10,5%. O rácio de autonomia financeira traduz a 

percentagem do ativo que está a ser financiada pelos capitais próprios da entidade, sendo 

um dos indicadores mais relevantes quando se analisa o endividamento de uma empresa e 

é obtido através da razão entre o capital próprio e o ativo. Quanto menor for o valor, mais 

dependente de capitais alheios está a empresa. Para uma obra da dimensão da que agora 

se propõe executar, cujo valor base é de €11.300.701,21 + IVA a ser executada em dois 

anos, a entidade adjudicante não pode correr o risco que o adjudicatário esteja demasiado 

dependente de capitais alheios para a execução da presente obra, pois, se assim acontecer, 

poderá entrar em incumprimento contratual, situação que não se pretende que ocorra. 

Analisando os quadros comparativos dos rácios de capacidade financeira, emanados pelo 

Banco de Portugal (https://www.bportugal.pt/QS/qsweb/Dashboards) contatamos que 

relativamente à Autonomia Financeira para empresas ligadas à construção de edifícios, o 

valor médio do setor para o ano de 2019 (último para o qual existem dados disponíveis) é 

de 31,9%, verificando-se inclusivamente uma tendência de aumento deste valor nos 

últimos anos. Pelo exposto, o valor mínimo exigido está muito aquém do valor médio das 

empresas, pelo que o este valor não coloca em causa a concorrência, mas exige que as 

empresas concorrentes tenham o mínimo de condições financeiras para executar esta 

empreitada. d) Liquidez Geral, maior ou igual a 120%. O rácio da Liquidez geral traduz a 

capacidade que uma empresa tem de honrar com as suas obrigações de curto e longo prazo 

e é calcula da através daa percentagem dos ativos da empresa sobre os seus passivos. Ou 
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seja, quanto maiores os passivos, menor a liquidez geral e desta maneira menor a 

capacidade que a empresa tem em cumprir as suas obrigações. Para uma obra da dimensão 

da que agora se propõe executar, cujo valor base é de €11.300.701,21 + IVA a ser executada 

em dois anos, a entidade adjudicante não pode correr o risco que o adjudicatário não 

consiga horar os seus compromissos para a execução da presente obra, pois, se assim 

acontecer, poderá entrar em incumprimento contratual, situação que não se pretende que 

ocorra. Analisando os quadros comparativos dos rácios de capacidade financeira, 

emanados pelo Banco de Portugal (https://www.bportugal.pt/QS/_qsweb/Dashboards) 

contatamos que relativamente Liquidez Geral, para empresas ligadas à construção de 

edifícios, o valor médio do setor para o ano de 2019 (último para o qual existem dados 

disponíveis) é de 205,8%, verificando-se inclusivamente uma tendência de aumento deste 

valor nos últimos anos. Pelo exposto, o valor mínimo exigido está muito aquém do valor 

médio das empresas, pelo que o este valor não coloca em causa a concorrência, mas exige 

que as empresas concorrentes tenham o mínimo de condições financeiras para executar 

esta empreitada. 9. Na presente empreitada, a realização de trabalhos de variadíssimas 

especialidades, cada uma com os seus métodos e especificidades, é tão grande que só com 

uma análise conjunta do preço e da valia técnica é que se poderá aferir da real vantagem 

económica de uma proposta. Entendeu-se, por isso, que o critério de adjudicação será o da 

proposta economicamente mais vantajosa, na modalidade de multifator, de acordo com o 

estipulado na alínea a) do n.º 1 do artigo 74.º do CCP, é o que melhor defende os interesses 

da entidade adjudicante para este contrato. Desta forma, dentro da valia técnica, os fatores 

de avaliação que melhor se coadunam com o objeto do presente concurso são: a Memória 

Descritiva do modo de execução da obra, o Plano de Trabalhos apresentado, o Sistema de 

Controlo de qualidade, Sistema de Gestão de Segurança e Sistema de Acompanhamento 

Ambiental. Só uma avaliação destes fatores, conjuntamente com o preço, é que se poderá 

encontrar a melhor proposta no cumprimento das normas e princípios que norteiam a 

contratação pública. A qualificação das candidaturas assenta no modelo simples de 

qualificação previsto no artigo 179.º do CCP. 10. 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. 11. Propõe-se ainda a aprovação das peças do procedimento em 

anexo, das quais se destaca no Programa de Procedimento: Fixação do preço base 
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€11.300.701,21 + IVA; Fixação de um prazo de vigência do contrato a celebrar de 730 dias; 

Opção pelo critério de adjudicação da proposta economicamente mais vantajosa na 

modalidade de multifator; 12. Para a condução do procedimento propõe-se a designação 

do seguinte júri: Efetivos – a) Presidente: Ana Teresa Oliveira - Técnica Superior da divisão 

de empreitadas; b) Vogal — Sandra Renata Baptista Novais Lapa - Técnica Superior da 

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

divisão jurídica; Suplentes - a) Vogal: Ana Filipa Delca Santos - Técnico Superior da divisão 

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

empreitadas.” (Anexo 4) 

DELIBERADO 

 

 

10. OBRAS PÚBLICAS – VIA CICLÁVEL DO LUGAR DO REBOTO À VILA DE PEVIDÉM E 

REPERFILAMENTO DA RUA DA MUDA – SELHO S. CRISTÓVÃO – REPARTIÇÃO DE 

ENCARGOS – ANOS DE 2021 A 2023 – Presente a seguinte informação: “No Plano Plurianual 

de Investimentos 2021 consta a obra designada por Via Ciclável do lugar do Reboto à Vila 

de Pevidém– Lote 1 e Reperfilamento da rua da Muda – Selho S. Cristóvão – Lote 2 com a 

seguinte dotação, para os anos de 2021 a 2023, nas rubricas 3.3.1.1.101 e 3.3.1.1.7603 

respetivamente: Lote 1 - Via ciclável do lugar do reboto à Vila de Pevidém – rubrica: 

3.3.1.1.7603 - Ano 2021: €100.000,00 (IVA incluído); Ano 2022: €70.000,00 (IVA incluído); 

Ano 2023: €0,00. Lote 2 – Reperfilamento da rua da Muda – Selho S. Cristóvão– rubrica: 

3.3.1.1.101 - Ano 2021: €70.000,00 (IVA incluído); Ano 2022: €140.000,00 (IVA incluído). 

Para efeitos de abertura de procedimento por concurso público para a referida obra, que 

se estima num valor total de €4.354.286,01+ IVA, sendo: Lote 1: €2.492.460,26+IVA para 

um prazo de 540 dias e, Lote 2: €1.861.825,75 + IVA para um prazo de 365 dias, cujo início 

se prevê em fevereiro de 2022, propõe-se, nos termos do n.º 1 do art.º 22.º do Decreto-lei 

n.º 197/99, de 8 de junho, que a Câmara Municipal delibere submeter à Assembleia 

Municipal a aprovação da verba relativa aos anos de 2022 e 2023, da seguinte forma: Lote 

1 - Via ciclável do lugar do reboto à Vila de Pevidém – rubrica: 3.3.1.1.7603 - Ano 2022: 

€1.680,00+IVA= €1.780.800,00; Ano 2023: €812.460,26 + IVA= €861.207,87; Lote 2 – 

Reperfilamento da rua da Muda – Selho S. Cristóvão– rubrica: 3.3.1.1.101 - Ano 2022: 
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€1.705.000,00 + IVA=€1.807.300,00; Ano 2023: €156.825,75 + IVA=€166.235,30. Tendo em 

vista dar início, de imediato, à abertura do procedimento concursal, propõe-se que a 

Câmara Municipal delibere submeter a presente proposta a ratificação da Assembleia 

Municipal, com atribuição de efeitos à data da deliberação de Câmara, nos termos dos n.ºs 

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

DELIBERADO 

 

 

11. OBRAS PÚBLICAS – VIA CICLÁVEL DO LUGAR DO REBOTO À VILA DE PEVIDÉM E 

REPERFILAMENTO DA RUA DA MUDA – SELHO S. CRISTÓVÃO – INFORMAÇÃO PARA 

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

executar a obra de: Via ciclável do lugar do Reboto à vila de Pevidém e reperfilamento da 

Rua da Muda - Selho S. Cristóvão, submete-se à consideração superior a presente proposta 

de decisão de contratar, fundamentada em informação datada de 20/7/2021 da Divisão de 

Estudos e Projetos com despacho do Sr. Presidente da Câmara em 21/7/2021. 2. Para 

efeitos de prévia cabimentação da despesa inerente ao contrato a celebrar, estima-se que 

o respetivo preço contratual não deverá exceder €4.354.286,01 + IVA. 3. A adjudicação será 

feita por lotes, ao abrigo do artigo 46.º-A do Código dos Contratos Públicos (CCP). Assim, o 

preço base para cada lote será: a) Lote 1: Via ciclável do lugar do Reboto à Vila de Pevidém 

com preço base de €2.492.460,26 + IVA a satisfazer pela rubrica 3.3.1.1.7603 do Plano 

Plurianual de Investimentos de 2021; b) Lote 2: Reperfilamento da Rua da Muda - Selho S. 

Cristóvão com preço base de €1.861.825,75 + IVA a satisfazer pela rubrica 3.3.1.1.101. 4. 

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

fixação do valor estimado do contrato conforme informação prestada pelo projetista. 5. 

Nos termos da regra geral de escolha do procedimento (prevista no artigo 18.2 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. 6. Na presente empreitada, a realização de trabalhos de 

variadíssimas especialidades, cada uma com os seus métodos e especificidades, é tão 

grande que só com uma análise conjunta do preço e da valia técnica é que se poderá aferir 

da real vantagem económica de uma proposta. Entendeu-se, por isso, que o critério de 
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adjudicação da melhor relação qualidade/preço, de acordo com o estipulado na alínea a) 

do n.º 1 do artigo 74.º do CCP, é o que melhor defende os interesses da entidade 

adjudicante para este contrato. Desta forma, dentro da valia técnica, os fatores de avaliação 

que melhor se coadunam com o objeto do presente concurso são: a Memória Descritiva do 

modo de execução da obra, o Plano de Trabalhos apresentado, o Sistema de Controlo de 

qualidade, Sistema de Gestão de Segurança e Sistema de Acompanhamento Ambiental. Só 

uma avaliação destes fatores, conjuntamente com o preço, é que se poderá encontrar a 

melhor proposta no cumprimento das normas e princípios que norteiam a contratação 

pública. 7. De acordo com o n.º 1 do artigo 290.º-A do CCP, é designado a técnica Gilberto 

Fortunato Costa Fernandes como gestor do contrato para o presente procedimento. 8. 

Propõe-se ainda a aprovação das peças do procedimento em anexo, das quais se destaca 

no Programa de Procedimento: Fixação do preço base em €4.354.286,01 + IVA; Fixação de 

um prazo de vigência do contrato a celebrar de 540 dias para o lote 1 e 365 para o lote 2; 

Opção pelo critério de adjudicação da proposta economicamente mais vantajosa; 8. Para a 

condução do procedimento propõe-se a designação do seguinte júri: Efetivos – a) 

Presidente: José Miguel Silva Fernandes - Chefe de Gabinete de Eficiência Energética; b) 

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

— Elsa Maria Ferreira Cordeiro de Almeida - Chefe da divisão jurídica. Suplentes – a) Vogal: 

Maria Fernanda Fernandes Castro - Chefe da divisão de empreitadas; b) Vogal: Ana Teresa 

Oliveira - Técnica Superior da divisão de empreitadas.” (Anexo 5) 

DELIBERADO 

 

 

12. URBANISMO – ADENDA AO CONTRATO DE URBANIZAÇÃO CELEBRADO EM 30 DE 

JULHO DE 2020, ENTRE O MUNICÍPIO DE GUIMARÃES, A HJF - IMOBILIÁRIA, S.A E A 

IRMÃDONA SUPERMERCADOS, SA – Presente a seguinte proposta: “Por deliberação da 

Câmara Municipal de 9 de dezembro de 2019 e da Assembleia Municipal de 19 do mesmo 

mês de dezembro, foi aprovada a celebração de um contrato de urbanização entre o 

Município de Guimarães e as empresas a HJF - IMOBILIÁRIA, S.A e a IRMÃDONA 

SUPERMERCADOS, SA. Posteriormente, foi necessário introduzir alterações a esse contrato, 

antes de assinado, aprovadas por despacho do Senhor Presidente de 30 de julho de 2020, 
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ratificado em reunião da Câmara Municipal de 7 de setembro de 2020 e em sessão da 

Assembleia Municipal de 28 de setembro de 2020. O Contrato de Urbanização foi celebrado 

em dia 30 de julho de 2020 e teve por objeto, entre outros, a definição dos direitos, 

obrigações, encargos e prazos de execução das seguintes vias:  a) da via que vai ligar a 

Avenida D. Afonso Henriques à Rua Colégio Militar; b) da via que vai ligar a Rua Eduardo 

Manuel de Almeida à Rua da Caldeiroa; c) da via que vai ligar a Avenida D. Afonso Henriques 

à via identificada na alínea anterior; A sociedade IRMÃDONA SUPERMERCADOS, SA 

interveio naquele Contrato de Urbanização uma vez que o licenciamento da construção do 

edifício destinado a superfície comercial que se propunha construir estava dependente da 

celebração desse contrato e a emissão da respetiva licença de utilização está dependente, 

entre outros, da receção provisória das obras de urbanização das vias atrás referidas. Em 

cumprimento do disposto na alínea f) da Cláusula 3.ª do Contrato de Urbanização, a HJF - 

IMOBILIÁRIA, SA, apresentou na Câmara Municipal o projeto de execução das obras de 

reforço da rede de drenagem de águas pluviais da Rua Padre Augusto Borges de Sá, entre 

a caixa de receção das águas pluviais e a “box culvert” existente a jusante, com a colocação 

de um coletor com 1500mm de diâmetro interior, conforme instruções dadas pelos serviços 

técnicos da Câmara Municipal de Guimarães, para as quais prestou caução a favor do 

Município de Guimarães, através de uma garantia bancária “first demand”, do montante 

de €90.000,00 (noventa mil euros), valor estimado para a sua execução. No âmbito da 

análise do projeto de intervenção apresentado pela HJF - IMOBILIÁRIA, S.A, o Município 

decidiu que a solução mais correta para a rede de drenagem de águas pluviais daquela rua 

seria a construção de uma nova rede conduta em canal tipo “box culvert” com uma secção 

de 2,50x2,00m, entre a caixa de receção das águas pluviais na Rua da Caldeiroa e a “box 

culvert” existente no cruzamento entre a Rua Padre Borges de Sá e a Rua da Liberdade, 

considerando que a conduta proposta apresentada pelo promotor, com um diâmetro de 

1500 mm, não daria uma resposta eficiente ao escoamento de todas as águas pluviais que 

aí afluem. Após contactos dos respetivos serviços municipais, a empresa HJF - IMOBILIÁRIA, 

S.A, aceitou realizar as obras de construção da nova rede da Rua Padre Augusto Borges de 

Sá em “box culvert” com uma secção de 2,50x2,00m, suportando os respetivos custos até 

ao montante de €94.020,21. O Município, por sua vez, obrigou-se a assumir e a reembolsar 

a HJF - IMOBILIÁRIA, SA, pelo valor que esta vier a suportar com a execução dessas obras, 
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acima daquele valor de €94.020,21, obras que se estimam num total de cerca de 

300.000,00€, e autorizando a HJF - IMOBILIÁRIA, SA, a ligar ao coletor já existente, no 

cruzamento da Rua da Caldeiroa com a Rua Padre Borges de Sá, as novas infraestruturas de 

drenagem de águas pluviais, com o diâmetro de 1000mm, construídas nos seus prédios 

identificados no Contrato de Urbanização e que respeitam aos Hotéis de Guimarães e 

Fundador, aos arruamentos e ao prédio da sociedade IRMÃDONA SUPERMERCADOS, SA. 

Neste processo é, ainda, propósito do Município uniformizar a lajeado de granito a área de 

passeio da Rua da Caldeiroa e, para tanto, propõe-se construir, a expensas suas, toda essa 

área. Estas alterações a introduzir no contrato de urbanização inicial constam da minuta da 

adenda em anexo (doc. 1). Pela HJF-IMOBILIÁRIA, SA, na qualidade de promotora da 

operação urbanística, foi solicitada  urgência na assinatura desta adenda ao contrato de 

urbanização, que se prevê ocorra no dia de hoje, 23 de julho, considerando os 

compromissos assumidos com a empresa IRMÃDONA SUPERMERCADOS, SA, sendo muito 

urgente a ligação ao coletor já existente, no cruzamento da Rua da Caldeiroa com a Rua 

Padre Borges de Sá, das novas infraestruturas de drenagem de águas pluviais dos prédios 

identificados no Contrato de Urbanização - os Hotéis de Guimarães e Fundador - aos 

arruamentos e ao prédio da sociedade IRMÃDONA SUPERMERCADOS, SA. A licença de 

utilização para a abertura do estabelecimento comercial desta empresa está dependente, 

entre outras, desta ligação, que vai permitir a receção das obras de urbanização. Deste 

modo, e para permitir a assinatura da adenda ao contrato contendo as referidas alterações, 

é necessário formalizar a aprovação dessas alterações, sujeita a ratificação pelos órgãos 

municipais competentes, pelo que se coloca à consideração do Senhor Presidente a 

respetiva minuda de adenda ao contrato em anexo, decisão que será, depois, ratificada 

pela Câmara Municipal e pela Assembleia Municipal, nos termos previstos no n.º 3 do art.º 

35.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e do art.º 164.º do Código do Procedimento 

Administrativo.” (Anexo 6) 

DELIBERADO 

 

 

13. PRESTAÇÃO/ AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS – CONCURSO PÚBLICO Nº 1/21 – AQUISIÇÃO 

DE SERVIÇOS: FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EM REFEITÓRIOS ESCOLARES – TRIÉNIO 
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2022/2024 - NÃO ADJUDICAÇÃO – Presente o Relatório Final, em anexo, respeitante à 

aquisição de serviços em epígrafe, propondo a não adjudicação, conforme o disposto na 

alínea b), n.º 1, artigo 79.º do CCP, sendo que esta decisão determina nos termos do n.º 1 

do artigo 80.º do CCP, a revogação da decisão de contratar. (Anexo 7) 

DELIBERADO 

 

 

14. PRESTAÇÃO/ AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS – AJUSTE DIRETO Nº 44/21 - AQUISIÇÃO DE 

SERVIÇOS: FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EM REFEITÓRIOS ESCOLARES - TRIÉNIO 

2022/2024 - ABERTURA DO PROCEDIMENTO – Presente a seguinte informação: “Submete-

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

como o convite e caderno de encargos, anexos, à presente informação: 1. Objeto: Aquisição 

de serviços - Fornecimento de refeições em refeitórios escolares – Triénio 2022/2024. 2. 

Período de vigência: 3 anos. 3. Preço base: €10.834.494,00 + IVA (13%), calculado em 

função dos preços atualizados de mercado. Foi verificado o cumprimento do n.º 1, do artigo 

63.º da LOE. 4. Classificação económica: 020105. 5. Plano: 2.1.2.56 A. 6. Cabimento 

orçamental: Proposta de cabimento n.º 1772/21. 7. Procedimento: Ajuste direto, previsto 

na alínea b), n.º 1, artigo 24.º do Código dos Contratos Públicos. 8. Entidade adjudicante: 

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

Municipal. 10. Gestor do contrato: Clara Maria Soares, Técnica Superior na Divisão de 

Educação. 11. Fornecedores a consultar: - Gertal – Companhia Geral de Restaurantes e 

Alimentação, S.A.; - ICA – Indústria e Comércio Alimentar, S.A.; - Eurest (Portugal) – 

Sociedade Europeia de Restaurantes, Lda.; - Uniself – Sociedade de Restaurantes Públicos 

e Privados, S.A.. 12. Júri: Efetivos: Presidente – Anabela Moreira Lima, Diretora do 

Departamento Financeiro e de Desenvolvimento Económico; Vogais: - Elsa Cordeiro de 

Almeida, Chefe da Divisão Jurídica; - Sónia Gonçalves, Chefe da Divisão de Contratação 

Pública e Gestão de Financiamentos; Suplentes: Presidente - Elsa Cordeiro de Almeida, 

Chefe da Divisão Jurídica; Vogais: - Helena Pinto, Chefe da Divisão de Educação; - Clara 

Soares, Técnica Superior; - Carla Castro, Técnica Superior; - Susana Pereira, Técnica 

Superior. 13. Repartição de encargos - Por deliberação da Câmara Municipal de 

05/04/2021 e da Assembleia Municipal de 03/05/2021, foi aprovada a repartição de 
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encargos e a assunção dos compromissos plurianuais, de acordo com o disposto no artigo 

22.º do Decreto-Lei n.º 197/99 de 8 de junho, conjugado com a alínea c) do n.º 1 do artigo 

6.º da LCPA, nos seguintes termos: - Ano de 2022: €3.611.498,00 + IVA (13%); - Ano de 

2023: €3.611.498,00 + IVA (13%); - Ano de 2024: €3.611.498,00 + IVA (13%). Propõe-se que 

os esclarecimentos sejam delegados no Júri do concurso. À consideração superior.” (Anexo 

8) 

DELIBERADO 

 

 

15. PATRIMÓNIO – AÇÃO JUDICIAL – LOTESUL – EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, LDA 

– TRANSAÇÃO JUDICIAL – Presente, para aprovação pela Câmara Municipal, a transação 

judicial relativa a uma ação de reivindicação de propriedade intentada pela empresa 

LOTESUL – Empreendimentos Imobiliários, Lda, que se anexa. (Anexo 9) 

DELIBERADO 

 

 

16. PATRIMÓNIO – HASTA PÚBLICA Nº 1-2021 - VENDA DE VEÍCULOS ABANDONADOS NA 

VIA PÚBLICA, VIATURAS E UM EQUIPAMENTO MUNICIPAIS, METAIS FERROSOS E 

ALUMÍNIO – Presente a seguinte informação: “De acordo com informação técnica prestada 

pela Divisão de Mobilidade e Transportes, e após conclusão de todo o processo 

administrativo legal por parte daqueles serviços, propõe-se a venda de 19 (dezanove) 

veículos abandonados na via pública, destinados a destruição e desmantelamento 

qualificados, 4 (quatro) viaturas e 1 (um) equipamento do Município de Guimarães, para 

destruição e desmantelamento qualificado ou por transferência de propriedade. Propõe-

se, também, a venda de metais ferrosos e alumínio para reciclagem e tratamento. Assim, 

submete-se à consideração superior a abertura de procedimento para venda em hasta 

pública dos referidos bens, devendo o respetivo regulamento, cuja minuta se junta em 

anexo, ser submetido à aprovação da Câmara Municipal. (Anexo 10) 

DELIBERADO 
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17. RECURSOS HUMANOS – PROCEDIMENTO DISCIPLINAR N.º 3/2020 – Presente a 

seguinte proposta: “Na sequência da instauração do procedimento disciplinar acima 

referido, por despacho de 25 de novembro de 2020, a sanção disciplinar a aplicar nos 

termos propostos pela instrutora é a sanção disciplinar de repreensão escrita. Nos termos 

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

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

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

próxima reunião da Câmara Municipal.” (Anexo 11) 

DELIBERADO 

 

 

18. RECURSOS HUMANOS – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO DE PENOSIDADE E INSALUBRIDADE 

– Presente a seguinte proposta: “O Orçamento de Estado para 2021, aprovado pela Lei nº 

75-B/2020, de 31 de dezembro, no seu art.º 24º, vem regulamentar o suplemento 

remuneratório de penosidade e insalubridade a atribuir nos termos e de acordo com as 

regras previstas para os suplementos remuneratórios previstos na Lei Geral do Trabalho em 

Funções Públicas, aprovada em anexo à Lei nº 35/2014, de 20 de junho, na sua redação 

atual (cfr. art.º 159.º). Nos termos, daquela norma do Orçamento de Estado, o suplemento 

remuneratório de penosidade e insalubridade: 1. Pode ser atribuído a trabalhadores que: 

a) Estejam inseridos na carreira geral de assistente operacional; b) Exerçam funções nas 

áreas de recolha e tratamento de resíduos e tratamento de efluentes, higiene urbana, do 

saneamento, dos procedimentos de inumações, exumações, trasladações, abertura e 

aterro de sepulturas; c) No âmbito das funções referidas no ponto anterior, seja 

comprovada sobrecarga funcional que potencie o aumento da probabilidade de ocorrência 

de lesão ou um risco potencial agravado de degradação do estado de saúde; 2. O 

suplemento é atribuído por cada dia de trabalho efetivamente prestado em que seja 

reconhecido um nível de insalubridade ou penosidade baixo, médio ou alto. 3. O valor diário 

a abonar, quando seja reconhecido um nível de insalubridade ou penosidade baixo ou 

médio, pode ocorrer num intervalo entre €3,36 e €4,09. De acordo com as orientações 

emitidas pela Direção-Geral da Administração e do Emprego Público (DGAEP), na sua 

Circular n.º 1/2021, e da Direção-Geral das Autarquias Locais (DGAL) sobre esta matéria, o 
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valor diário do suplemento deve ser o seguinte, de acordo com o nível que seja 

reconhecido: a) nível baixo de insalubridade ou penosidade: €3,36 (cfr. n.º 1 do artigo 24.º); 

b) nível médio de insalubridade ou penosidade: €4,09 (cfr. n.º 1 do artigo 24.º); c) nível alto 

de insalubridade ou penosidade: €4,99, salvo se resultar valor superior da aplicação do 

disposto no n.º 2 do artigo 24.º, conforme resulta da Circular 1/2021, da DGAEP, que se 

transcreve: “O valor mínimo encontrado resulta da necessidade de garantir que o valor do 

suplemento previsto para o nível alto não seja, em nenhuma circunstância, inferior ao valor 

previsto para o nível médio, bem como manter a proporção de variação entre níveis. Assim, 

o valor mínimo a abonar por cada dia de trabalho efetivamente prestado terá de 

corresponder a 15% da remuneração base diária do nível 11 da tabela remuneratória única, 

salvo se resultar valor superior da aplicação do disposto no n.º 2 do artigo 24.º da Lei n.º 

75-B/2020, de 31 de dezembro”. No âmbito da disposição legal referida, nas autarquias 

locais compete ao órgão executivo, sob proposta financeiramente sustentada do 

presidente da câmara, definir quais são as funções que preenchem os requisitos de 

penosidade e insalubridade, ouvidos os representantes dos trabalhadores e com parecer 

fundamentado do serviço de segurança, higiene e saúde no trabalho. Foram apurados os 

encargos máximos para 2021, com a aplicação do suplemento de penosidade e 

insalubridade aos trabalhadores do Município de Guimarães, cujo valor anual estimado, 

incluindo os encargos do Município com a Caixa Geral de Aposentações (CGA) e o Centro 

Regional de Segurança Social (CRSS), é de €206 675,00. Neste processo, foram ainda 

consultados os representantes dos trabalhadores e colhido o parecer fundamentado do 

serviço de Segurança e Saúde no Trabalho (SST), que se anexa e que se fundamenta nas 

avaliações de riscos realizadas nas áreas funcionais referenciadas na norma do Orçamento 

de Estado que se vem referindo. Neste parecer é atribuído um nível de penosidade e de 

insalubridade correspondente ao nível de risco apurado para cada atividade, de acordo com 

a matriz de risco dele constante. O parecer do serviço de SST conclui no sentido de que para 

cada uma das áreas funcionais elencadas – recolha de resíduos sólidos urbanos, higiene 

urbana, cemitérios e saneamento – o nível de risco se enquadra no seu valor médio, ao 

apurar o valor médio de risco de todas as atividades desenvolvidas em cada uma dessas 

áreas funcionais. Na sequência da pronúncia dos representantes dos trabalhadores e dos 

dirigentes dos serviços envolvidos, concluiu-se, contudo, que a atribuição do nível médio, 
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apurado naqueles termos, não corresponderia à solução mais equitativa. Efetivamente, em 

cada uma das áreas funcionais há trabalhadores que desempenham sempre, diariamente, 

funções correspondentes a um nível de risco alto - como é o caso dos cantoneiros de 

limpeza adstritos ao serviço de recolha de resíduos sólidos, em camião – e outros cujas 

funções diárias, apesar da sobrecarga funcional que justifica a atribuição do suplemento, 

não desempenham atividades de nível de risco alto. Assim e após análise do 

enquadramento legal, do contexto da atividade municipal, do parecer do serviço de SST e 

do resultado da auscultação dos representantes dos trabalhadores e dos dirigentes dos 

serviços envolvidos, submete-se à aprovação da Câmara Municipal, ao abrigo do referido 

artigo 24.º da Lei n.º Lei nº 75-B/2020: 1. Atribuição do subsídio de penosidade e 

insalubridade aos trabalhadores integrados na carreira de assistente operacional que 

exercem funções nas áreas a seguir indicadas, estimando-se que o número de 

trabalhadores que podem beneficiar deste suplemento é de 149 trabalhadores: • Recolha 

de Resíduos Sólidos Urbanos • Higiene Urbana • Cemitérios • Saneamento 2. Aplicação do 

acréscimo remuneratório correspondente a cada nível de penosidade e insalubridade 

apurado, nos termos do parecer do serviço de SST, em correspondência com a atividade 

funcional de cada grupo de trabalhadores, seguindo-se assim, nesta parte, a proposta 

apresentada pelo Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Administração Pública Local e 

Regional (STAL), dado considerar-se uma aplicação mais adequada e equitativa da norma 

legal, tendo em atenção o especial esforço e sobrecarga funcional dos trabalhadores. 3. O 

suplemento remuneratório não é considerado para efeitos de cálculo dos subsídios de 

férias e de Natal. 4. Em termos de impacto financeiro, o orçamento previsto em sede de 

recursos humanos permite a atribuição dos valores referidos uma vez que o Município 

detém dotação orçamental para fazer face aos custos inerentes ao pagamento do 

suplemento. Mais se propõe que o Suplemento de Penosidade e Insalubridade seja aplicado 

com efeitos a 1 de janeiro de 2021, data da entrada em vigor da norma que o regulamenta.” 

DELIBERADO 

 

 

19. RECURSOS HUMANOS – PROCEDIMENTO CONCURSAL PARA CONSTITUIÇÃO DE 

RESERVA DE RECRUTAMENTO NA CARREIRA E CATEGORIA DE TÉCNICO SUPERIOR – 
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DIVISÃO DE MOBILIDADE E TRANSPORTES – Presente a seguinte proposta: “O Regime 

Jurídico do Serviço Público de Transporte de Passageiros, aprovado pela Lei n.º 52/2015, de 

9 de junho, atribui aos municípios a competência de Autoridade de Transportes quanto aos 

serviços públicos de transportes de passageiros. De acordo com informação subscrita pelos 

responsáveis da Divisão de Mobilidade e Transportes e do Departamento de Serviços 

Urbanos e Ambiente desta autarquia, datada de 12/07/2021, urge a necessidade de se 

proceder à abertura de procedimento concursal para a constituição de reserva de 

recrutamento na carreira e categoria de técnico superior, que garanta as necessárias 

valências à prossecução e manutenção dos objetivos e competências municipais nesta 

matéria, considerado o início de funções noutra autarquia local do técnico que as 

assegurava, em 01-07-2021, sendo previsível a vacatura do lugar decorridos 6 meses 

(período experimental). Considera-se prioritário, assim, o recrutamento de um técnico 

superior, a quem competirá, genericamente, o desempenho de funções específicas no 

âmbito do Regime Jurídico do Serviço Público de Transportes de Passageiros, na gestão do 

transporte rodoviário de âmbito municipal e intermunicipal/regional, designadamente nas 

áreas de planeamento das infraestruturas, redes e de serviços, gestão e monitorização, 

informação e divulgação, constituindo requisito de admissão a licenciatura em Engenharia 

Civil ou a licenciatura em Geografia e Planeamento. Como tal, surge a necessidade de se 

proceder à abertura de procedimento concursal para constituição de reserva de 

recrutamento destinado a candidatos não apenas detentores de vínculo de emprego 

público por tempo indeterminado atento o previsto no n.º 3 do art.º 30.º do anexo à Lei n.º 

35/2014, de 20/06 (Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP), mas também a 

candidatos com vínculo de emprego público a termo resolutivo e sem vínculo de emprego 

público, conforme permitido pelo n.º 4 e n.º 7 do mesmo artigo, por razões de economia e 

celeridade processual, atendendo à circunstância de se revelar fortemente provável não 

ser possível o preenchimento dos postos de trabalho em causa restringindo o recrutamento 

a candidatos detentores de vínculo de emprego público, pelo facto de se tratar de atividade 

que dificilmente consegue ser garantida através de instrumentos de mobilidade ou pelo 

recurso a mobilidade entre órgãos. Assim, submete-se, a aprovação da Câmara Municipal, 

ao abrigo do artigo 4.º do Decreto-Lei nº 209/2009, de 3 de setembro, conjugado com o 

disposto no artigo 30.º da LTFP, a autorização para a abertura de procedimento concursal 
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para constituição de reserva de recrutamento com vista à contratação, por tempo 

indeterminado, de um técnico superior, licenciado em Engenharia Civil ou licenciado em 

Geografia e Planeamento, bem como a autorização para que o procedimento concursal a 

realizar se destine a candidatos com e sem vínculo de emprego público.” 

DELIBERADO 

 

 

20. ENTIDADES PARTICIPADAS – ENCERRAMENTO DA LIQUIDAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO 

CYBERCENTRO DE GUIMARÃES E APROVAÇÃO DO RELATÓRIO DOS LIQUIDATÁRIOS – 

Presente a seguinte proposta: “Considerando que: 1. Por deliberação da Assembleia 

Municipal de Guimarães tomada em sessão realizada em 27 de setembro de 2019, sob 

proposta da Câmara Municipal, foi aprovado o projeto de dissolução e liquidação da 

Associação Cybercentro de Guimarães; 2. Por escritura pública do dia vinte e um de outubro 

de 2019, exarada a folhas 59 e seguintes do Livro 352-A, no Cartório Notarial de Carlos 

Manuel Forte Ribeiro Tavares foi deliberada a dissolução da Associação Cybercentro de 

Guimarães e aprovado o projeto de liquidação nos exatos termos determinados pela 

referida deliberação da Assembleia Municipal de 27.09.2019; 3. O projeto de liquidação 

aprovado assentou nos pressupostos de preservação da reputação do Município de 

Guimarães perante os credores da Cybercentro, por forma a nunca colocar em causa o 

capital de confiança e de credibilidade que o Município detém e ainda da salvaguarda dos 

interesses dos trabalhadores – garantindo o cumprimento de todos os direitos legais que 

lhe são conferidos e privilegiando as soluções que garantam a estabilidade no emprego. 4. 

O referido projeto de liquidação consiste no seguinte: a. Quanto ao ativo: Venda do ativo 

pelo seu justo valor para pagamento do passivo e, caso subsistam bens ou existam valores 

financeiros a crédito, reversão dos mesmos para o Município de Guimarães. b. Quanto ao 

Passivo: Se se vier a verificar a subsistência de passivo, assunção pelo Município da 

responsabilidade pelo seu pagamento caso o ativo não seja suficiente para o efeito, 

cumprindo a Câmara Municipal de Guimarães todos os passos de sujeição a fiscalização 

financeira externa, em especial a cargo do Tribunal de Contas, nos termos que decorram 

do enquadramento jurídico em vigor à data da prática dos atos conclusivos, e tendo em 

conta as instruções emanadas das autoridades competentes, administrativas e judiciais, 
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para o cumprimento das regras aplicáveis. c. Quanto aos Contratos de Trabalho: 

Transferência dos contratos de trabalho respeitantes aos Trabalhadores, Sílvia Daniela de 

Araújo Silva, Júlia Alexandra Guimarães Fernandes, Nuno Miguel Araújo Carvalho Meireles 

e Pedro Miguel Melo Pereira, para as entidades identificadas nos “Contratos de Cessão de 

Posição Contratual” anexos à deliberação, com salvaguarda de todos os direitos adquiridos 

pelos Trabalhadores, incluindo antiguidade. Cessação por caducidade, nos termos do 

disposto no Artigo 346º, nº 2 do Código do Trabalho, do contrato de trabalho com o 

Trabalhador Vítor Manuel Lobo Teixeira de Oliveira, assistindo-lhe o direito a receber uma 

compensação calculada nos termos legalmente estipulados. d. Quanto aos restantes 

contratos: i. Transferência para o Município de Guimarães da posição contratual da 

Cybercentro em todos os contratos cujo objeto seja do interesse municipal, assim 

reconhecido por esta entidade; ii. Rescisão de todos os contratos que, não se enquadrando 

na alínea anterior, também não sejam necessários no período de liquidação; iii. Gestão até 

final dos contratos que, sendo necessários no período de liquidação, possa ser invocada a 

sua caducidade durante tal período. 5. A liquidação e partilha foi assim projetada por 

transmissão global nos termos previstos no projeto aprovado, cabendo aos Liquidatários 

executar o projeto nos seus exatos termos. 6. Foi estabelecido um prazo de liquidação de 

um ano a contar da data em que a sociedade se considere dissolvida (21.10.2019), sem 

prejuízo da possibilidade de prorrogação nos termos legais. 7. Em execução do plano de 

liquidação previsto na deliberação, os Liquidatários realizaram atos destinados a 

concretizar a liquidação do ativo e do passivo, atos referentes aos contratos de trabalho e 

atos aos restantes contatos previstos, conforme previsto no projeto. 8. Os Liquidatários 

procederam ao encerramento do estabelecimento do Cybercentro, tendo entregue ao 

Município de Guimarães a posse das instalações, que se encontravam cedidas a título de 

comodato. 9. No que respeita aos Contratos em vigor os Liquidatários procederam à 

concretização, em ato imediatamente subsequente à celebração da escritura pública de 

dissolução, da transferência dos contratos de trabalho para as entidades previstas nos 

acordos de Cessão de Posição Contratual celebrados quanto aos Trabalhadores, Sílvia 

Daniela de Araújo Silva, Júlia Alexandra Guimarães Fernandes, Nuno Miguel Araújo 

Carvalho Meireles e Pedro Miguel Melo Pereira e fizeram cessar o Contrato de Trabalho 

com o Trabalhador Vítor Manuel Lobo Teixeira de Oliveira. Fizeram igualmente cessar os 



 

 

26 

Mod. 229-A/SQ 0 

GUIMA
S

AER

CÂMARA MUNICIPAL DE GUIMARÃES

contratos de fornecimento e de prestação de serviços que se encontravam vigentes. 10. No 

âmbito dos atos de liquidação do ativo foi efetuado o levantamento exaustivo do acervo 

patrimonial mobiliário da Associação Cybercentro e foram desenvolvidas todas as 

diligências para apuramento do seu valor. 11. Quanto aos bens registados no imobilizado 

constatou-se a inexistência de bens doados com encargos especiais, sendo o ativo 

constituído exclusivamente por mobiliário e equipamento em estado de muito usado, de 

valor muito pouco relevante. 12. O veículo automóvel, marca Suzuki Swift, matrícula 74-

HF-20, foi transferido para o Município de Guimarães por ser de utilidade a esta entidade. 

Foi igualmente sido transmitida para o Município de Guimarães a propriedade de todos os 

bens móveis - mobiliário e equipamento – que apresentavam valor positivo e os que, 

embora inscritos no imobilizado com valor nulo se encontravam em estado de uso, 

adjudicando-os em cumprimento do projeto de liquidação por transmissão global aprovado 

por assembleia geral da Associação consignado na escritura pública de dissolução do dia 

vinte e um de outubro de 2019, exarada a folhas 59 e seguintes do Livro 352-A, no Cartório 

Notarial de Carlos Manuel Forte Ribeiro Tavares e ainda na deliberação camarária de 07 de 

setembro de 2020. 13. No âmbito dos atos de liquidação do Passivo, os Liquidatários 

procederam ao pagamento das dívidas a fornecedores e entidade públicas, permanecendo 

em setembro de 2020 um passivo por liquidar a Trabalhadores, cujo valor foi assumido pelo 

Município de Guimarães em execução do projeto de dissolução e liquidação aprovado, bem 

como o valor projetado de impostos a pagar pelo encerramento da liquidação, tudo no 

valor global de €38.653,93 (trinta e oito mil seiscentos e cinquenta e três euros e noventa 

e três cêntimos), que, na sequência da deliberação deste Município de 07 de setembro de 

2020 foi transferido para a Associação do Cybercentro de Guimarães. 14. Na sequência da 

transferência do valor referido no ponto anterior, os Liquidatários procederam ao 

pagamento do passivo subsistente, tendo liquidado integralmente as dívidas desta 

Associação. 15. Os Liquidatários procederam igualmente à cobrança de todos os créditos 

que a Associação detinha sobre entidades terceiras, tendo levado a cabo todas as 

diligências com êxito, com exceção da cobrança do valor de € 984,00 (novecentos e oitenta 

e quatro euros) proveniente de dívida que a sociedade Karisma, Centro de Inovação e 

Serviços, Lda, Pessoa coletiva número 514 516 763 tem para com a Associação do 

Cybercentro por aluguer de espaço nas suas instalações. Esta sociedade Karisma, Lda, por 
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dificuldades financeiras, não tem possibilidade de pagamento integral da dívida, de uma só 

vez, propondo o seu pagamento em 12 (doze) prestações mensais e sucessivas. Em 

cumprimento do projeto de dissolução e liquidação aprovado, deve o crédito ser 

adjudicado em Partilha ao Município de Guimarães, sendo posteriormente celebrado 

diretamente com esta entidade o acordo de pagamento que se venha a entender 

adequado, se assim for aprovado. 16. Realizada a liquidação de todo o passivo e cobrados 

os créditos, a Associação apresenta um saldo positivo de €3.391,29 na conta número 

000363103796830 na Caixa Geral de Depósitos, o qual deve igualmente ser adjudicado em 

partilha ao Município de Guimarães. 17. Os Liquidatários já desenvolveram todas as 

diligências de liquidação possíveis, tendo concretizado todos os atos constantes do projeto 

de liquidação que foram aprovados pelos órgãos municipais e associativos, encontrando-

se satisfeitos todos os direitos dos credores, apresentando o Relatório de Liquidação que 

se anexa. 18. A grande maioria dos atos de liquidação nos termos projetados, foram 

concretizados em pleno período da Pandemia provocada pelo vírus Sars-Cov2, causador da 

doença COVID-19, o que contribuiu decisivamente para o não cumprimento do prazo 

inicialmente previsto para a liquidação. Em face do exposto, propõe-se que, em 

cumprimento do projeto de liquidação da Associação Cybercentro de Guimarães, a 

Câmara Municipal de Guimarães delibere: 1. Considerar encerrada a liquidação da 

Associação Cybercentro de Guimarães e aprovar o Relatório de Liquidação apresentado 

pelos Liquidatários; 2. Determinar que os Liquidatários promovam todos os atos 

necessários à realização da escritura pública de extinção da Associação, aprovando em 

partilha a adjudicação ao Município de Guimarães todo o ativo remanescente; 3. 

Considere relevado relativamente aos Liquidatários o atraso verificado no encerramento 

da liquidação. Mais se propõe que a deliberação seja aprovada em minuta para produzir 

efeitos imediatos, nos termos e com os fundamentos previstos nos nºs 3 e 4 do artigo 57.º 

da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.” (Anexo 12) 

DELIBERADO 

 

 

21. PROTEÇÃO CIVIL – ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE 

CALDAS DAS TAIPAS - ATRIBUIÇÃO DE APOIO – Presente a seguinte proposta: “A Lei n.º 
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27/2006, de 3 julho, alterada pela Lei Orgânica n.º 1/2011, de 30 de novembro, e pela Lei 

n.º 80/2015, de 3 de agosto, aprova a Lei de Bases da Proteção Civil, que determina que “a 

proteção civil é a atividade desenvolvida pelo Estado, regiões autónomas e autarquias 

locais, pelos cidadãos e por todas as entidades públicas e privadas com a finalidade de 

prevenir riscos coletivos inerentes a situações de acidente grave ou catástrofe, de atenuar 

os seus efeitos e proteger e socorrer as pessoas e bens em perigo quando aquelas situações 

ocorram”. Por outro lado, através da Lei n.º 65/2007, de 12 de novembro, na sua redação 

atual, diploma que define o enquadramento institucional e operacional da proteção civil no 

âmbito municipal, é conferida aos municípios a competência e a autoridade máxima local 

para a coordenação de operações da Proteção Civil, no âmbito concelhio, através do Serviço 

Municipal de Proteção Civil (SMPC), tendo um papel importante e primordial no que 

respeita à articulação com todos os agentes de Proteção Civil, à identificação e prevenção 

de riscos e a operacionalidade dos meios. A Associação Humanitária dos Bombeiros 

Voluntários das Caldas das Taipas (AHBVCT) veio solicitar o apoio da autarquia para 

assegurar as equipas de intervenção reportadas ao CDOS (Comando Distrital de Operações 

de Socorro) - duas equipas de combate a incêndios - a integrar o Dispositivo Especial de 

Combate a Incêndios Rurais (DECIR), invocando, para o efeito, os seguintes motivos: • Que 

o concelho de Guimarães, em 2019, foi o concelho que registou o maior número de ignições 

de incêndios rurais e, em 2020, foi o terceiro, e que só o Corpo de Bombeiros (CB) das 

Caldas das Taipas faz parte integrante do DECIR; • Que sem o apoio financeiro do Município 

de Guimarães o CB das Caldas das Taipas não consegue assegurar as despesas de 

alimentação dos elementos integram as equipas do DECIR 2021, quando se encontram em 

situação de prevenção nas instalações do Corpo de Bombeiros, ficando assim os CB do 

concelho sem equipas integradas no DECIR; • Que, de acordo Diretiva Financeira de 2021, 

durante o período do DECIR são elegíveis as despesas com as equipas de intervenção e, 

conforme tabela n.º 1 do anexo B referente aos montantes diários a abonar ao pessoal, o 

valor é de €57,00 diários, bem como as despesas com a alimentação apenas quando tenha 

sido declarado o estado de alerta especial de nível amarelo ou superior e quando a 

mobilização de meios tenha sido determinada de acordo com o artigo 6.º da mesma 

diretiva. Fora dessas situações a despesa com a alimentação é da responsabilidade de cada 

elemento. • Que aquele valor de €57,00 é mais baixo do que os valores que os bombeiros 
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conseguem auferir em atividades profissionais distintas do ingresso no dispositivo, e, como 

tal, têm dificuldade em recrutar bombeiros com disponibilidade para ingressar no 

dispositivo. As equipas de intervenção têm como função garantir o ataque inicial e, fora das 

horas de descanso e intervenção, os seus elementos ocupam-se do reconhecimento das 

zonas mais sensíveis da sua área de atuação, mantendo contacto permanente com o seu 

CB e com a Sala Distrital de Operações e Gestão de Emergências do CDOS contribuindo, 

nesse sentido, para um combate mais rápido e eficaz dos incêndios rurais levando à 

diminuição das áreas ardidas. Neste contexto, e como conservar e proteger a floresta da 

sua principal ameaça - o fogo – tem sido uma preocupação constante do Município, 

submete-se à consideração superior que, ao abrigo das alíneas o) e u) do n.º 1 do art.º 33.º 

do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a Câmara Municipal aprove a atribuição 

à AHBVT, para o corrente ano, de uma verba de €17.175,00 para comparticipar nas 

despesas de alimentação dos elementos das equipas que integram o DECIR 2021, em 

situações de prevenção.” 

DELIBERADO 

 

 

22. ATIVIDADES ECONÓMICAS – PEDIDO DE RENEGOCIAÇÃO DO CONTRATO DE 

CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS TRIBUTÁRIOS MUNICIPAIS CELEBRADO EM 27 DE MAIO DE 

2020 COM A EMPRESA “A RECTIFICADORA DE GUIMARÃES – RET. DE MOTORES, LDA. – 

Presente a seguinte informação: “A empresa “A RECTIFICADORA DE GUIMARÃES – RET. DE 

MOTORES, LDA.” representada por ANTÓNIO ALBANO DA SILVA MATOS, na qualidade de 

gerente vem, no âmbito da candidatura aprovada por deliberação de Câmara a 18/05/2020 

e subsequente aprovação do Projeto Económico de Interesse Municipal, cujo contrato foi 

celebrado em 27/05/2020, requerer a prorrogação do prazo de implementação do projeto 

de 1 para 2 anos, mantendo-se no entanto as restantes vertentes subjacentes ao contrato 

inicial (508.675,00€ e 5 postos de trabalho). Nos termos do art.º 20.º do Regulamento de 

Projetos Económicos de Interesse Municipal (RPEIM), é possível a renegociação dos 

contratos de concessão de benefícios tributários municipais. Ao abrigo do art.º 9º do 

RPEIM, os serviços municipais procederam à avaliação do pedido, considerando os novos 

pressupostos apresentados e concluíram que se enquadra nos pressupostos do 
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Regulamento Municipal, e determinada a percentagem de 57%, de acordo com o somatório 

das classificações obtidas para benefícios fiscais contratuais ao investimento. O RPEIM 

prevê, no n.º 6 do art.º 9.º, no art.º 14.º e no art.º 15.º que os benefícios fiscais e a redução 

das taxas municipais são concedidos pelo órgão executivo municipal no estrito 

cumprimento dos critérios definidos naquele Regulamento e mediante a outorga de 

contrato de concessão de benefícios tributários municipais. Propõe-se, assim, em 

conformidade com o disposto no nº 2, do art.º 20º do RPEIM, a renegociação do contrato 

PEIM apresentado pela empresa “A RECTIFICADORA DE GUIMARÃES – RET. DE MOTORES, 

LDA.nos termos da informação dos serviços da Divisão de Desenvolvimento Económico, em 

anexo (doc. 1), bem como a aprovação da minuta da adenda ao contrato de concessão de 

benefícios tributários municipais, que igualmente se junta em anexo (doc. 2).” (Anexo 13) 

DELIBERADO 

 

 

23. ATIVIDADES ECONÓMICAS – APROVAÇÃO DE CANDIDATURA PARA CONCESSÃO DE 

BENEFÍCIOS TRIBUTÁRIOS MUNICIPAIS –- MAJITEX VERIN UNIPESSOAL LDA - APROVAÇÃO 

DA MINUTA DO CONTRATO A CELEBRAR – Presente a seguinte informação: “Nos termos 

do nº 1 do art.º 9.º do Regulamento de Projetos Económicos de interesse Municipal – 

RPEIM, o Município de Guimarães procede à avaliação da candidatura apresentada a PEIM, 

considerando a análise aos elementos instrutórios submetidos, os estudos económico-

financeiros e de viabilidade económica apresentados, assim como o estudo prévio relativo 

a operações urbanísticas sempre que ao projeto de investimento tal pretensão lhe esteja 

subjacente. A candidatura a PEIM consubstancia a análise do projeto de investimento, com 

vista à concessão de benefícios fiscais e/ou de taxas municipais e o executivo camarário 

decide o resultado da avaliação da candidatura, à concessão dos benefícios solicitados com 

base no art.º 3.º do regulamento, após parecer dos competentes serviços municipais, 

devendo o parecer expressar a percentagem dos benefícios a conceder. A MAJITEX VERIN 

UNIPESSOAL LDA., apresentou uma candidatura, que foi analisada pelos serviços 

municipais da Divisão de Desenvolvimento Económico, tendo concluído que a mesma se 

enquadra nos pressupostos do RPEIM e determinado a percentagem de 36% como 

benefício fiscal aplicável ao projeto de investimento em apreço, de acordo com o somatório 
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das classificações obtidas nos termos do art.º 12º daquele Regulamento. Desta análise 

resulta ainda que, ao abrigo do art.º 14.º do Regulamento, o projeto PEIM aprovado 

beneficia ainda de uma redução de 50% das taxas devidas pelo licenciamento de operações 

urbanísticas enunciadas no art.º 3º. O RPEIM prevê, no n.º 6 do art.º 9.º e no art.º 10.º, que 

os benefícios fiscais e a redução das taxas municipais são concedidos pelo órgão executivo 

municipal no estrito cumprimento dos critérios definidos naquele Regulamento e mediante 

a outorga de contrato de concessão de benefícios tributários municipais. Propõe-se assim, 

a aprovação da candidatura a PEIM apresentada pela empresa MAJITEX VERIN 

UNIPESSOAL LDA., nos termos da informação dos serviços municipais da Divisão de 

Desenvolvimento Económico, conforme documentos em anexo (doc. 1), bem como a 

aprovação da minuta do contrato de concessão de benefícios tributários municipais, que 

igualmente se junta em anexo como doc. 2.” (Anexo 14) 

DELIBERADO 

 

 

24. ATIVIDADES ECONÓMICAS – APROVAÇÃO DE CANDIDATURA PARA CONCESSÃO DE 

BENEFÍCIOS TRIBUTÁRIOS MUNICIPAIS – EXTRUNORTE UNIPESSOAL, LDA. - APROVAÇÃO 

DA MINUTA DO CONTRATO A CELEBRAR – Presente a seguinte informação: “Nos termos 

do nº 1 do art.º 9.º do Regulamento de Projetos Económicos de interesse Municipal – 

RPEIM, o Município de Guimarães procede à avaliação da candidatura apresentada a PEIM, 

considerando a análise aos elementos instrutórios submetidos, os estudos económico-

financeiros e de viabilidade económica apresentados, assim como o estudo prévio relativo 

a operações urbanísticas sempre que ao projeto de investimento tal pretensão lhe esteja 

subjacente. A candidatura a PEIM consubstancia a análise do projeto de investimento, com 

vista à concessão de benefícios fiscais e/ou de taxas municipais e o executivo camarário 

decide o resultado da avaliação da candidatura, à concessão dos benefícios solicitados com 

base no art.º 3.º do regulamento, após parecer dos competentes serviços municipais, 

devendo o parecer expressar a percentagem dos benefícios a conceder. A EXTRUNORTE 

UNIPESSOAL, LDA., apresentou uma candidatura, que foi analisada pelos serviços 

municipais da Divisão de Desenvolvimento Económico, tendo concluído que a mesma se 

enquadra nos pressupostos do RPEIM e determinado a percentagem de 64% como 
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benefício fiscal aplicável ao projeto de investimento em apreço, de acordo com o somatório 

das classificações obtidas nos termos do art.º 12º daquele Regulamento. Desta análise 

resulta ainda que, ao abrigo do art.º 14.º do Regulamento, o projeto PEIM aprovado 

beneficia ainda de uma redução de 50% das taxas devidas pelo licenciamento de operações 

urbanísticas enunciadas no art.º 3º. O RPEIM prevê, no n.º 6 do art.º 9.º e no art.º 10.º, que 

os benefícios fiscais e a redução das taxas municipais são concedidos pelo órgão executivo 

municipal no estrito cumprimento dos critérios definidos naquele Regulamento e mediante 

a outorga de contrato de concessão de benefícios tributários municipais. Propõe-se assim, 

a aprovação da candidatura a PEIM apresentada pela empresa EXTRUNORTE UNIPESSOAL, 

LDA., nos termos da informação dos serviços municipais da Divisão de Desenvolvimento 

Económico, conforme documentos em anexo (doc. 1), bem como a aprovação da minuta 

do contrato de concessão de benefícios tributários municipais, que igualmente se junta em 

anexo como doc. 2.” (Anexo 15) 

DELIBERADO 

 

25. EDUCAÇÃO – DESIGNAÇÃO DOS REPRESENTANTES DO MUNICÍPIO NO CONSELHO 

GERAL DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE BRITEIROS – Presente a seguinte proposta: “O 

Conselho Geral do Agrupamento de Escolas de Briteiros encontra-se em fase de 

reconstituição para o exercício de um novo mandato de 4 anos, tendo já sido 

desencadeados os procedimentos inerentes à eleição dos representantes do pessoal 

docente, não docente, e alunos, bem como a designação dos representantes dos pais e 

encarregados de educação. Neste sentido, e de modo a dar cumprimentos ao estipulado 

na legislação em vigor, o Agrupamento de Escolas de Briteiros vem solicitar a designação 

de três representantes do Município para integrarem o Conselho Geral daquele 

estabelecimento de ensino. Assim, nos termos no n.º 4, do artigo 14.º, do Decreto-Lei n.º 

75/2008, de 22 de abril, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 137/2012, de 2 de 

julho, proponho, que sejam designados em representação do Município: Dr.ª Adelina Paula 

Pinto – Vereadora da Educação; Dr.ª Helena Pinto – Chefe de Divisão de Educação; Dr.ª 

Vânia Silva – Técnica Superior da Divisão de Educação. Proponho, ainda, que a votação dos 

três representantes do Município para aquele Conselho Geral seja feita em conjunto.” 

DELIBERADO 
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26. EDUCAÇÃO – DESIGNAÇÃO DOS REPRESENTANTES DO MUNICÍPIO NOS CONSELHOS 

GERAIS DOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS FERNANDO TÁVORA E DAS TAIPAS – Presente 

a seguinte proposta: “Os Conselhos Gerais dos Agrupamentos de Escolas Fernando Távora 

e das Taipas encontram-se em fase de reconstituição para o exercício de um novo mandato 

de 4 anos, tendo já sido desencadeados os procedimentos inerentes à eleição dos 

representantes do pessoal docente, não docente e alunos, bem como a designação dos 

representantes dos pais e encarregados de educação. Neste sentido, e de modo a dar 

cumprimento ao estipulado na legislação em vigor, os Agrupamentos de Escolas 

supramencionados vêm solicitar a designação de dois representantes do Município para 

integrarem os respetivos Conselhos Gerais. Assim, nos termos do nº4, do artº14º do 

Decreto lei nº 75/2008, de 22 de abril, alterado e republicado pelo Decreto-Lei nº 137/2012, 

de 2 de julho, proponho que sejam designados em representação do Município em cada 

um dos Conselho Gerais: Dra. Adelina Paula Pinto – Vereadora da educação; Dra. Helena 

Pinto – Chefe de Divisão de Educação. Proponho ainda que a votação dos dois 

representantes do Município para aqueles Conselhos Gerais seja efetuada em conjunto.” 

DELIBERADO 

 

 

27. EDUCAÇÃO – DÍVIDAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 

REFEIÇÕES – Presente uma informação dos Serviços de Educação referindo que, no âmbito 

do processo de monitorização das dívidas relativas à prestação de serviços de fornecimento 

de refeições e em articulação com os Agrupamentos de Escolas verificou-se a existência de 

situações de incumprimento no pagamento daqueles serviços, em resultado da grande 

vulnerabilidade económica e social. Neste sentido, e dado que não estão reunidas as 

necessárias condições para a regularização dos valores em dívida por parte dos respetivos 

agregados familiares, propõe-se, nos termos da alínea hh), do n.º 1, do artigo 33º, da Lei 

n.º 75/2013, de 12 de setembro e em observância do disposto no Regulamento Geral de 

Proteção de Dados, a anulação das dívidas no valor de €1.176.89, respeitantes a oito alunos. 

DELIBERADO 
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28. EDUCAÇÃO – ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAÇÃO DE ALUNOS 

NO ÂMBITO DO PROGRAMA “VERÃO NO CAMPUS – 2021” DA UNIVERSIDADE DO MINHO 

– Presente a seguinte proposta: “A Universidade do Minho tem vindo, anualmente, a 

promover o programa Verão no Campus, com o objetivo de promover a cultura, a ciência, 

a arte e as letras junto dos jovens do ensino secundário, apoiando os estudantes que 

pretendem ingressar no ensino superior, no processo de escolha de uma área profissional. 

A lógica subjacente a este Programa é o da experimentação e exploração de várias 

atividades relacionadas com as áreas temáticas das diferentes escolas que integram a 

Universidade do Minho, numa aproximação real e concreta com o trabalho a realizar em 

cada uma dessas áreas e das saídas profissionais, bem como de promoção de relações 

interpessoais entre os alunos participantes. De referir, ainda, que durante o período em 

que decorrem as atividades, os jovens são acompanhados integralmente por técnicos e 

grupos de estudantes neste processo experiencial. Neste sentido, e considerando que a 

participação nestas atividades compreende um custo de inscrição no valor de €65/aluno e 

que, por esse motivo, os alunos com maior vulnerabilidade económica se veem 

frequentemente impossibilitados de aceder a este tipo de iniciativas, a Câmara Municipal, 

numa ótica de equidade e igualdade de oportunidades, pretende proporcionar a 

possibilidade dos 24 jovens, sinalizados pelas 4 escolas secundárias do concelho, 

participarem naquele Programa. Assim, face ao exposto, propõe-se nos termos do disposto 

na al. d) do n.º 2, do art.º 23º, e da al. u) do n.º 1, do art.º 33º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, que seja dado despacho de autorização de cabimento e compromisso para a 

atribuição de uma verba de €1.560,00 à Universidade do Minho destinada a comparticipar 

as despesas com transporte, alimentação e seguros dos 24 alunos participantes naquele 

Programa. Mais se informa que a despesa tem cabimento na rubrica 2.1.1.2.5801, e que 

nos termos do art.º 29º do REO de 2021, o gestor é Helena Pinto. À Consideração Superior.” 

DELIBERADO 

 

 

29. EDUCAÇÃO – PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE APOIOS AOS ALUNOS DO 1.º CICLO DO 

ENSINO BÁSICO PARA AQUISIÇÃO DE LIVROS DE FICHAS E/OU CADERNO DE ATIVIDADES 

- ANO LETIVO 2021 – 2022 – Presente a seguinte proposta: “Como é do conhecimento 



 

 

35 

Mod. 229-A/SQ 0 

GUIMA
S

AER

CÂMARA MUNICIPAL DE GUIMARÃES

superior, a Câmara Municipal, em complemento à medida preconizada pelo Ministério da 

Educação de gratuitidade dos manuais escolares, tem vindo a proceder à distribuição de 

livros de fichas e cadernos de atividades das diferentes áreas curriculares a todos os alunos 

do 1º ciclo do ensino básico. Assim, e mantendo-se a intenção de dar continuidade aos 

apoios concedidos nos anos letivos anteriores, e em linha com o preconizado pelo 

Ministério de Educação no sentido de serem promovidas práticas que, em respeito pelos 

preceitos da contratação pública, favoreçam e valorizem a economia local, propõe-se que, 

nos termos da al. u), n.º 1, do art.º 33.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro com as 

alterações introduzidas pela Lei n.º 69/2015, de 16 de julho, se proceda à atribuição de um 

apoio aos alunos para a aquisição dos livros e cadernos de atividades adotados nos 

respetivos estabelecimentos de ensino de frequência para as diferentes áreas curriculares. 

De modo a operacionalizar a concessão desse apoio propõe-se ainda a transferência das 

verbas para os agrupamentos de escolas, tendo por base os valores atribuídos no ano letivo 

2020/2021, conforme discriminado na tabela em anexo. Mais se informa que mediante os 

comprovativos de despesa apresentados por cada um dos agrupamentos de escolas se 

procederá aos respetivos acertos financeiros. Em face do exposto, solicita-se despacho de 

autorização de cabimento e compromisso do montante de €164.003,87. Rubrica: 

2.1.2.6001. À consideração superior.” (Anexo 16) 

DELIBERADO 

 

 

30. EDUCAÇÃO – COMPARTICIPAÇÃO DO MATERIAL DOS ALUNOS DO 1.º CEB NO ÂMBITO 

DA AÇÃO SOCIAL ESCOLAR POR AGRUPAMENTO DE ESCOLAS - ANO LETIVO 2021-2022 –  

Presente a seguinte proposta: “Como é de conhecimento superior, compete à Câmara 

Municipal, nos termos da alínea hh), do número 1, do artigo 33º, da Lei nº 75/2013, de 12 

de setembro, deliberar em matéria de ação social escolar, designadamente no que respeita 

(…) a atribuição de auxílios económicos a estudantes. Assim, e tendo por base a relação de 

material considerada essencial ao desenvolvimento das atividades letivas em função dos 

conteúdos programáticos abordados em cada um dos anos de escolaridade no 1º ciclo do 

ensino básico e os dados disponíveis na plataforma SIGA relativamente ao número de 

alunos abrangidos pelos escalões A e B da ação social escolar no ano letivo transato, 
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propõe-se a atribuição de uma verba global no valor de €30.418 destinada a comparticipar 

o material escolar dos alunos abrangidos por esta medida de apoio socioeducativo. De 

modo a operacionalizar a concessão desse apoio propõe-se ainda a transferência das 

verbas para os agrupamentos de escolas, conforme discriminado na tabela em anexo. Em 

face do exposto, solicita-se despacho de autorização de cabimento e compromisso do 

montante acima indicado e que se destinada a apoiar um universo de 1370 alunos 

abrangidos pela ação social escolar, dos quais 529 pelo escalão A e 841 pelo escalão B.” 

(Anexo 17) 

DELIBERADO 

 

 

31. EDUCAÇÃO – PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE APOIOS NO ÂMBITO DA AÇÃO SOCIAL 

ESCOLAR AOS ALUNOS DO 1.º CEB PARA A PARTICIPAÇÃO EM VISITAS DE ESTUDO - ANO 

LETIVO 2021/2022 – Presente a seguinte proposta: “Como é do conhecimento superior, 

nos termos do Despacho nº 7255/2018, de 31 de julho, que regula as condições de 

aplicação das medidas de ação social escolar, está prevista a comparticipação das visitas de 

estudo programadas no âmbito das atividades curriculares aos estudantes beneficiários do 

1º e 2º escalões do abono de família, correspondentes aos escalões A e B da ação social 

escolar, respetivamente. No caso concreto dos alunos 1º ciclo do ensino básico a atribuição 

daquele apoio compete às autarquias locais, em respeito pelos limites máximos fixados 

naquele Despacho, designadamente €20/aluno/ano para o escalão A, e €10/aluno/ano 

para o escalão B. Assim, e considerando que este apoio vem consolidar o papel da ação 

social escolar como meio de combate às desigualdades sociais e garantir que as atividades 

programadas sejam acessíveis a todos os alunos, propõe-se, nos termos do artigo 15º-A do 

Despacho acima mencionado, a atribuição de um apoio no valor global de€18.990 aos 

alunos do 1º ciclo do ensino básico para a participação nas visitas de estudo a realizar no 

ano letivo 2021/2022. De modo a operacionalizar a concessão desse apoio propõe-se ainda 

a transferência daquele montante para os agrupamentos de escolas, conforme 

discriminado na tabela em anexo. Mais se informa que será solicitado a cada um dos 

agrupamentos de escolas o plano de visitas de estudo (cf. documento nº 1), sendo que no 

final do corrente ano letivo e em face dos comprovativos de despesa apresentados (cf. 
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documento nº 2) se procederá aos respetivos acertos financeiros, que não poderão, em 

caso algum, ser superiores ao valor/ano/aluno determinado para cada um dos escalões. Em 

face do exposto, solicita-se despacho de autorização de cabimento e compromisso do 

montante acima mencionado. Rubrica: 2.1.2.60 01- À consideração superior.” (Anexo 18) 

DELIBERADO 

 

 

32. EDUCAÇÃO – ORÇAMENTO PARTICIPATIVO ESCOLAS - TRANSFERÊNCIA DE VERBAS 

PARA OS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E ESCOLAS SECUNDÁRIAS DO CONCELHO – 

Presente a seguinte proposta: “Considerando que o Orçamento Participativo é um 

instrumento de participação dos cidadãos nas democracias ocidentais modernas, 

sociedades com estruturas de governação que integram os cidadãos nos seus processos 

decisórios e prestam contas da sua atividade, contribuindo decisivamente para adequar as 

políticas públicas municipais às necessidades e expectativas das pessoas, melhorando a 

qualidade de vida das populações e promovendo o exercício da cidadania informada, ativa 

e responsável; Considerando ainda que o Orçamento Participativo das Escolas deve ser um 

processo dinâmico, que permita acolher as expectativas dos alunos no processo de tomada 

de decisão, bem como adequar a metodologia utilizada às características e necessidades de 

cada uma das comunidades escolares do concelho de Guimarães. A Câmara Municipal de 

Guimarães envolveu os agrupamentos escolares e as escolas secundárias numa ampla 

discussão sobre a metodologia e a implementação do Orçamento Participativo em contexto 

escolar. Partindo da experiência adquirida durante o processo, entende-se que uma maior 

envolvência da comunidade escolar de cada um dos projetos que se pretende implementar 

é essencial para o sucesso da iniciativa, promovendo uma cultura de proximidade dentro 

de toda a comunidade escolar, com especial ênfase nos alunos. A adequação do calendário 

de implementação dos projetos ao calendário das atividades letivas, em conjunto com o 

envolvimento dos alunos, os principais promotores dos projetos, são elementos essenciais 

para uma participação cívica mais intensa. Acresce que perante um ano completamente 

atípico limitado pela situação pandémica e que condicionou fortemente o desenrolar 

normal das atividades letivas e a implementação de iniciativas que visam o envolvimento 

da comunidade escolar, a existência deste tipo de projetos será também uma oportunidade 
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de uma retoma da normalidade e simultaneamente um impulso para novos e inovadores 

projetos. Assim face a estes fundamentos, propõe-se, ao abrigo da al. u) do n.º 1 do art.º 

33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, que a Câmara Municipal apoie os projetos mais 

votados em cada um dos agrupamentos, mediante a atribuição de uma verba no montante 

correspondente ao valor apresentado em cada uma das propostas vencedoras, a entregar 

a cada um dos agrupamentos de escolas e escolas secundárias, conforme a seguir 

discriminado:”: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Escolas Designação Valor a transferir (€) 
Escola Secundária Martins Sarmento 

Escola Secundária Martins Sarmento 
Poupança LED (Light Emitting Diode) Fase 2 5 000,00 € 

Formação +40 ESMS / Informática 
Intergeracional 5 000,00 € 

Total 10 000,00 € 
Agrupamento de Escolas de Briteiros 

Agrupamento de Escolas de Briteiros 
  
  

Yoga na Escola 2 907,00 € 
"UM POR TODOS E TODOS PELA ÁGUA" 9 478,44 € 
Iluminação 5 000,00 € 

Total 17 385,44 € 
Agrupamento de Escolas de Pevidém 

Agrupamento de Escolas de Pevidém Atliers de Experiência e Lazer 8 364,00 € 
Total 8 364,00 € 

Agrupamento de Escolas Mário Cardoso 
  Natureza, a energia que nos transforma 6 250,00 € 

Total 6 250,00 € 
Agrupamento de Escolas João de Meira 

Agrupamento de Escolas João de Meira Aqui nasceu o Futuro 12 500,00 € 
Total 12 500,00 € 

Agrupamento de Escolas de Abação 
Agrupamento de Escolas de Abação O Sol ilumina Abação! 9 093,39 € 
Agrupamento de Escolas de Abação Escola Agostinho da Silva abraça o Sol! 3 204,15 € 

Total 12 297,54 € 
Agrupamento de Escolas Virgínia Moura 

Agrupamento de Escolas Virgínia Moura Entrada Mais Verde Sem Resíduos 11 200,00 € 
Total 11 200,00 € 

Agrupamento de Escolas Francisco de Holanda 
Agrupamento de Escolas Francisco de Holanda Uma Escola para Todos com Todos 12 500,00 € 

Total 12 500,00 € 
Agrupamento de Escolas Fernando Távora 

Agrupamento de Escolas Fernando Távora Apartamento inclusivo 12 496,00 € 
Total 12 496,00 € 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PROF. ABEL SALAZAR 

Agrupamento de Escolas Prof. Abel Salazar 
Isolar é Poupar 2 082,24 € 

Casa AEPAS 4 385,15 € 

Total 6 467,39 € 
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS D. AFONSO HENRIQUES 

Agrupamento de Escolas D. Afonso Henriques Som Sem Ruído 12 500,00 € 

Total 12 500,00 € 
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DAS TAIPAS 
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Agrupamento de Escolas das Taipas Aplicação Painéis acústicos no teto do ginásio 12 500,00 € 
Total 12 500,00 € 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS SANTOS SIMÕES 

Agrupamento de Escolas Santos Simões 
Eco Sacos - Vai comprar pão? Tenha o saco 
sempre à mão! 

1 218,78 € 
Cobertos na escola, espaço para todos! 11 281,00 € 

Total 12 499,78 € 
ESCOLA SECUNDÁRIA DE CALDAS DAS TAIPAS 

Escola Secundária de Caldas das Taipas Mente sã Ambiente são 10 853,00 € 
Total 10 853,00 € 

Total Global 157 813,15 € 

DELIBERADO 

 

 

33. SAÚDE – ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ESTUDANTES DE MEDICINA (ANEM) - CEDÊNCIA 

DE AUTOCARRO – Presente a seguinte proposta: “A Associação Nacional de Estudantes de 

Medicina (ANEM) solicitou, a colaboração do município, através da cedência de um 

autocarro, para efetuar o transporte dos estudantes nos dias 01 e 05 de setembro, entre 

Aeroporto Francisco Sá Carneiro e a Pousada da Juventude de Guimarães. Considerando 

que, se tratam de deslocações no âmbito do evento “Training 4All ”, atividade de cariz 

formativo a realizar em Guimarães, que engloba estudantes de Medicina de todo o mundo 

e, não havendo inconveniente para os serviços a disponibilização da viatura em causa, por 

despacho datado de 13 de julho de 2021, foi proposto deferir o pedido, sendo uma 

competência da Câmara Municipal de Guimarães, a atribuição deste tipo de apoios. Neste 

sentido, submete-se à aprovação do Executivo Camarário o transporte solicitado, bem 

como o pagamento de trabalho extraordinário e ajudas de custo ao motorista.” 

DELIBERADO 

 

 

34. 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 20 de julho de 2021. (Anexo 19) 

DELIBERADO 
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35. AÇÃO SOCIAL – ASSOCIAÇÃO DE PARALISIA CEREBRAL DE GUIMARÃES – ATRIBUIÇÃO 

DE SUBSÍDIO – Presente a seguinte proposta: “No passado dia 23 de junho a Associação de 

Paralisia Cerebral de Guimarães apresentou à Câmara Municipal de Guimarães um pedido 

para apoio ao pagamento das taxas de licenciamento relativas à ampliação do edifício de 

Lar Residencial e do Centro de Atividades Ocupacionais, no valor global de €60.421,86. Esta 

instituição foi fundada em junho de 1994 e assegura as valências de Centro de Reabilitação, 

Lar Residencial, Centro de Atividades Ocupacionais e Equipa Local de Intervenção, 

abrangendo um total de 249 utentes, tendo-se vindo a distinguir pela qualidade e pelo 

caráter inovador da sua intervenção. A Associação de Paralisia Cerebral de Guimarães 

apresenta os requisitos expressos no artigo 6º do Regulamento de Apoio às Instituições de 

Solidariedade Social (n.º 607/2010 de 15 de julho) pelo que, em reconhecimento do 

interesse deste serviço para a comunidade, e considerando que o Município nutre o dever 

de criar as condições e os meios necessários às instituições de solidariedade social para o 

desenvolvimento das suas atividades, apresenta-se para aprovação a presente proposta de 

atribuição de um subsídio, ao abrigo do n.º 6º do artigo 9.º do referido Regulamento, no 

valor de €60.421,86 (sessenta mil quatrocentos e vinte e um euros e oitenta e seis 

cêntimos). À consideração superior.” 

DELIBERADO 

 

 

36. AÇÃO SOCIAL – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS PARA A AQUISIÇÃO DE TRÊS 

ELETRODOMÉSTICOS – Presente a seguinte proposta: “Foram rececionadas na Divisão de 

Ação Social candidaturas para apoio na aquisição de três eletrodomésticos, neste caso, um 

frigorífico, um esquentador e uma máquina de lavar roupa. 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 

222368381/21 Gandarela €307,04 €195,00 

176105662/21 Creixomil €93,68 €225,00 

133063682/21 S. Torcato €248,74 €239,00 
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Assim, submete-se para aprovação, ao abrigo da alínea a) do artigo 2º do Regulamento 

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

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

concessão destes subsídios aos requerentes, num valor total de €659,00 (seiscentos e 

cinquenta e nove euros). Por forma a garantir que os subsídios atribuídos são efetivamente 

utilizados 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 

 

 

37. AÇÃO SOCIAL – SUBSÍDIO PARA COMPARTICIPAÇÃO EM OBRAS DE MELHORIA DAS 

CONDIÇÕES DE HABITABILIDADE – Presente a seguinte proposta: “Foi entregue na Divisão 

de Ação Social uma candidatura para apoio à realização de obras de melhoria das condições 

de habitabilidade, designadamente remoção e aplicação de louças, azulejos e tijoleira e 

instalação de base de chuveiro com poliban e cabine. 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 
Rendimento 

(€) P/ Capita 

Nº Elem. 

Agregado 

Situação p/ 

emprego 
Comparticipação 

Subsídio a 

Atribuir (€) 

149717172/21 Urgezes 296,64 2 CIT 67% 10.229,00 

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 

no valor de €10.229,00 (dez mil duzentos e vinte e nove euros), ao abrigo da alínea f) do 

art.º 2º do referido Regulamento. Por forma a garantir que o subsídio atribuído é 

efetivamente utilizado para os fins em cima identificados, deve o pagamento ser efetuado 

diretamente pela Câmara Municipal ao fornecedor destes serviços, neste caso o 

empreiteiro, mediante a apresentação da respetiva fatura comprovativa.” 

DELIBERADO 
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38. AÇÃO SOCIAL – ATRIBUIÇÃO DE UM SUBSÍDIO CONVERTIDO NA DISPONIBILIZAÇÃO 

DE UM SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA UMA PESSOA COM DEFICIÊNCIA – Presente a 

seguinte proposta: “Foi apresentada uma candidatura à Divisão de Ação Social, para efeitos 

de pedido de apoio na deslocação de um jovem com deficiência para o Centro Social e 

Cultural de S. Pedro de Bairro, dada a situação de precariedade económica do agregado 

familiar em apreço, facto que ficou comprovado após termos realizado o respetivo estudo 

socioeconómico, cujo resultado a seguir se apresenta: ----------------------------------------------- 

Nº Processo Sexo Rendimento (€) P/ Capita Grau de Incapacidade 

255761945/2021 Masculino 233,55 60% 

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

Municipal para Atribuição de Apoios a Pessoas em Situação de Vulnerabilidade, a concessão 

de um apoio ao requerente, através da disponibilização de um serviço de transporte 

adaptado, de setembro a dezembro de 2021, cujo valor se estima em €972,00 (novecentos 

e setenta e dois euros), para que possa desloca-se diariamente de sua residência às 

instalações do Centro Social e Cultural de S. Pedro de Bairro, em Vila Nova de Famalicão. 

Por forma a garantir que o subsídio atribuído é efetivamente utilizado para os fins em cima 

identificados, deve o pagamento ser efetuado diretamente pela Câmara Municipal ao 

fornecedor destes serviços, mediante a apresentação da respetiva fatura comprovativa.” 

DELIBERADO 

 

 

39. AÇÃO SOCIAL – LIGA PORTUGUESA CONTRA O CANCRO – 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 05 de agosto, 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 14 de julho 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 
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40. AÇÃO SOCIAL – ASSOCIAÇÃO SOCIAL E CULTURAL DE URGESES - CEDÊNCIA DE 

AUTOCARRO – Presente a seguinte proposta: “A Associação Social e Cultural de Urgezes 

solícito, a colaboração do município através da cedência de um autocarro, para efetuar o 

transporte dos idosos, no dia 11 de setembro, a Fátima. 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 15 de julho 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 

 

 

41. CULTURA – ACORDO DE AMIZADE E COOPERAÇÃO COM CHAPADA DOS GUIMARÃES 

– Presente a seguinte proposta: “Considerando: - A importância de Guimarães na criação 

da Chapada dos Guimarães e a identidade da toponímia; - Os laços tradicionais de amizade 

entre Chapada dos Guimarães e Guimarães e suas aspirações comuns a trabalhar em 

conjunto para o benefício das suas cidades e nações; - A legitimidade da ação internacional 

das autoridades locais e possibilidade de celebrar acordos com as suas congéneres 

estrangeiras; - O papel essencial da cooperação descentralizada em matérias como o 

desenvolvimento económico, social, cultural e ambiental, a curto, médio e longo prazo; - A 

importância da lusofonia e a necessidade de estreitar relações entre cidades e países que 

falam a mesma língua. Proponho a celebração e celebração do Acordo de Amizade e 

Cooperação com Chapada dos Guimarães, nos termos da minuta anexa.” (Anexo 20) 

DELIBERADO 

 

 

42. CULTURA – ADIAMENTO DE PROJETOS FINANCIADOS AO ABRIGO DO IMPACTA – 

Presente a seguinte proposta: “Em reunião realizada no dia 18 de junho de 2020, a Câmara 

Municipal deliberou atribuir os subsídios no âmbito do IMPACTA destinados a projetos a 

realizar no segundo semestre daquele ano. Devido à propagação da COVID-19, e às 

limitações que provocou no desenvolvimento dos projetos, os autores dos projetos a seguir 
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identificados solicitam que a Câmara Municipal aprove o adiamento da sua concretização 

para o ano de 2021. No seu art.º 19º, o Regulamento do IMPACTA estabelece que “se 

considerar válida e demonstrada a justificação da não realização das atividades, a Câmara 

Municipal poderá deliberar transferir o apoio atribuído para o ano seguinte”. Assim, 

considerando a pandemia de COVID-19, as medidas preconizadas para combater a sua 

propagação e as limitações que estas impuseram ao normal desenvolvimento de projetos 

artísticos, proponho que a Câmara Municipal considere justificado o adiamento da 

realização das atividades culturais implícitas na realização dos seguintes projetos e delibere 

transferir o apoio atribuído para 2021, sem prejuízo do eventual adiantamento de parte do 

montante atribuído por despesas entretanto realizadas, nos termos da alínea b) do Art.º 

29º do Regulamento do IMPACTA ao abrigo do qual tais apoios foram atribuídos”: ---------- 

ENTIDADE PROJETO ÁREA 
MONTANTE 

ATRIBUÍDO 

A 

TRANSITAR 

P/2021 Olho de Vidro 
Projeto Documental 

sobre o Vale do Ave 

Projetos de Criação Artística - Artes 

Visuais e Curadoria 
5.000,00 5.000,00 

Álvaro Nuno Piairo de 

Oliveira da Silva Mendes 
Gravação de EP 

Projetos de Criação Artística - 

Performance e Composição Musical 
1.000,00 1.000,00 

João Ferreira RA-FA-EL 

Projetos de Criação Artística - 

Edições literárias, musicais, 

videográficas 

1.185,00 635,00 € 

Círculo de Arte e Recreio Casa de Agra Atividades Pontuais 4.450,00 4.450,00 

Chorus Anima Populi - 

Associação Cultural 

Coro Masculino 

dedicado à Música 

Coral 

Atividades Pontuais 1.500,00 1.500,00 

DELIBERADO 

 

 

43. CULTURA – FESTAS DA CIDADE E GUALTERIANAS 2021 - ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO 

SUPLEMENTAR – Presente a seguinte proposta: “No lapso de tempo decorrido desde a 

aprovação da proposta de atribuição de um subsídio à Associação Recreativa da Marcha 

Gualteriana, em 17 de maio último, a evolução da pandemia de COVID-19 registou um 

substancial agravamento da incidência no Município e, consequentemente, das restrições 

impostas às atividades culturais programadas, o que justificou a iniciativa dos Obreiros da 

Marcha no sentido do alargamento das exposições previstas, em área e material exposto, 
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o que acarreta custos suplementares que, no atual contexto, entendemos dever apoiai, 

com o objetivo de proporcionar ao público uma mais enriquecedora e diversa experiência 

na visita às referidas exposições, assim procurando amenizar os efeitos que, pelo segundo 

ano consecutivo, a pandemia inflige às mais tradicionais festas de Guimarães. 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 suplementar de €10.000,00, destinado 

a custear a ampliação das duas exposições com que assinalarão as Festas da Cidade e 

Gualterianas 2021.” 

DELIBERADO 

 

 

44. CULTURA – ASSOCIAÇÃO DOS AMIGUINHOS DO MUSEU DE ALBERTO SAMPAIO - 

EXPODIABÓLICA - ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO – Presente a seguinte proposta: “A 

Associação dos Amiguinhos do Museu de Alberto Sampaio vem solicitar apoio financeiro 

que lhe permita fazer face aos custos extra que teve que assumir com a exibição da 

exposição “ExpoDiabólica”, patente no Museu de Alberto Sampaio. Com efeito, a dimensão 

da exposição e o seu sucesso público, conjugados com as restrições que a evolução da 

pandemia veio impor, obrigaram à sua montagem em espaços não inicialmente previstos, 

acarretando custos suplementares com a sua vigilância. A ExpoDiabólica gira em torno do 

figurado nacional no qual aparece representado a figura do Diabo. A coleção exposta, com 

apreciável qualidade com um caráter inovador e ousado, pertence ao Professor Fernando 

Capela Miguel, que é também responsável pela conceção e museografia da exposição, bem 

como pelo acompanhamento das visitas guiadas. Deste modo, atendendo ao 

inquestionável interesse público desta exposição, e atendendo às razões sanitárias que 

justificam a sua deslocação para espaços mais amplos do Museu, 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 dos Amiguinhos do Museu de Alberto Sampaio, de 
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um subsídio de €2.000,00, destinado a comparticipar nos custos imprevistos acarretados 

pela atual situação pandémica.” 

DELIBERADO 

 

45. CULTURA – CONCURSO DE FOTOGRAFIA GARRA VIMARANENSE 2021 - RATIFICAÇÃO 

DOS PRÉMIOS ATRIBUÍDOS PELO JÚRI – Presente a seguinte proposta: “Instituído na 

sequência da publicação do respetivo Regulamento através do Edital n.º 110/2021, de 19 

de janeiro, teve lugar no corrente ano de 2021 a primeira edição do Concurso de fotografia 

Garra Vimaranense. Nos termos no nº 10.1 do referido Regulamento, o Presidente da 

Câmara designou os seguintes elementos para constituírem o júri desta edição: - Adelina 

Pinto, Vereadora da Câmara Municipal; - Carlos Lobo, fotógrafo; - Miguel Bandeira Duarte, 

Professor da Escola de Arquitetura da Universidade do Minho; - Miguel Oliveira, fotógrafo 

e - Rodrigo Areias, cineasta. Reunido para apreciar os trabalhos a concurso, o referido júri 

atribuiu os seguintes prémios: Prémio Especial do Júri (€500,00) - “O Sol está a chegar”, de 

António Alves Tedim. Menções Honrosas (oferta de um cartão Quadrilátero Cultural, com 

o custo unitário de €25,00) - “X”, de Alexandre Coelho Lima; “Garra Nicolina”, de Filipe 

Alberto Silva Miranda; “Todos no Vermelho”, de Marco Paulo Ribeiro da Silva. Nestes 

termos, proponho que a Câmara Municipal ratifique as decisões do Júri, viabilizando a 

entrega dos prémios referidos.” 

DELIBERADO 

 

46. APROVAÇÃO DA ATA EM MINUTA 

DELIBERADO 

 

A REUNIÃO TERMINOU ÀS ________ HORAS 

 

ASSINATURAS: 

PRESIDENTE: 

______________________________ 

SECRETÁRIA: 

_______________________________ 


