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AGENDA PARA A REUNIÃO ORDINÁRIA DE
4 DE NOVEMBRO DE 2021
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CÂMARA MUNICIPAL DE GUIMARÃES

REUNIÃO ORDINÁRIA DE 4 DE NOVEMBRO DE 2021

INICIADA A REUNIÃO ÀS ________ HORAS
PRESENÇAS:

---------------------------------------------------ORDEM DO DIA -------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES-----------------------------------------------1. Do despacho do Presidente da Câmara, datado de 16 de outubro de 2021, que designou
os seguintes Vereadores em regime de tempo inteiro: Adelina Paula Mendes Pinto, Alice
Sofia de Freitas Soares Ferreira Fernandes e Paula Cristina dos Santos Oliveira. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Do despacho do Presidente da Câmara, datado de 21 de outubro de 2021, que , na
sequência do seu despacho de 16 de outubro de 2021 - que designou em regime de tempo
inteiro os Vereadores Adelina Paula Mendes Pinto, Paula Cristina dos Santos Oliveira e Alice
Sofia de Freitas Soares Ferreira Fernandes - e da deliberação da Câmara Municipal de 21 do
mesmo mês de outubro que aprovou fixar em três o número de Vereadores em regime de
tempo inteiro que excede o limite previsto nos n.ºs 1, alínea b), e 4 do art.º 58.º da Lei n.º
169/99, de 18 de setembro, na sua redação atual, - designou em regime de tempo inteiro,
para desempenho das funções que lhes forem delegadas e subdelegadas: a) O Vereador
Paulo Rui Lopes Pereira da Silva; b) O Vereador Nelson José Guimarães Felgueiras; c) A
Vereadora Ana Maria Prego de Faria Berkeley Cotter. ----------
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3. Do despacho do Presidente da Câmara, datado de 21 de outubro de 2021 que, no
exercício das diversas competências próprias e das que lhe foram delegadas pela Câmara
Municipal em reunião da mesma data, delegou e subdelegou competências nos
Vereadores, ao abrigo do art.º 36.º e do n.º 1 do 34.º, ambos da Lei n.º 75/2013, de 12 de
setembro. (Anexo 1) ------------------------------------------------------------------------------------------4. Do despacho do Presidente da Câmara, datado de 22 de outubro de 2021, que retificou
o despacho de delegação e subdelegação de competências de 21 de outubro de 2021.
(Anexo 2) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------5. Do despacho do Presidente da Câmara, datado de 21 de outubro de 2021, que designou
o Vereador Paulo Rui Lopes Pereira da Silva para a área da comunicação, competindo-lhe
assegurar a difusão da informação municipal com relevância pública, em articulação com o
Presidente da Câmara. ---------------------------------------------------------------6. Do despacho do Presidente da Câmara, datado de 17 de setembro de 2021, que aprovou
a conta final, bem como o auto final da empreitada designada por “Desvio de Águas
Pluviais da Praça da Igualada para a bacia de retenção do Parque da Cidade – Costa”, nos
valores, respetivamente, de €502.643,16 + IVA e de €250,00 + IVA. -------------7. Do despacho do Presidente da Câmara, datado de 24 de setembro de 2021, que aprovou
a conta final, bem como o auto final da empreitada designada por “Arranjo Urbanístico da
rua Vila Verde, S. Sebastião, Oliveira do Castelo e S. Paio”, nos valores, respetivamente,
de €158.233,69 + IVA e de €6.750,49 + IVA. --------------------------------------8. Do despacho do Presidente da Câmara, datado de 19 de outubro de 2021, que provou a
conta final, bem como o auto final da empreitada designada por “Conservação Corrente
do Pavimento das Vias do Concelho de Guimarães – 2020”, nos valores, respetivamente,
de €347.791,54 + IVA, e de €23.849,54 + IVA. ----------------------------------------------------------9. Da seguinte informação dos serviços do Departamento de Obras Municipais: “Ecovia da
Escola Hotel – Creixomil - 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
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pedidos de esclarecimentos (anexo 2), bem como a lista de erros 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 50.º do Código
dos Contratos Públicos (CCP), deverá ser prorrogado o prazo para a entrega das propostas,
por um período de 14 dias, equivalente ao atraso verificado, nos termos do n.º 1 do artigo
64.º do CCP. Assim, submete-se à consideração do dono da obra, representado pelo Sr.
Presidente da Câmara, Dr. Domingos Bragança: a aprovação da resposta aos pedidos de
esclarecimentos bem como a aprovação da lista de erros 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 14 dias, a contar da data
de envio do Aviso de Prorrogação de Prazo em Diário da República.” -----10. Do ofício da VIMÁGUA, EIM, S.A. remetendo, para conhecimento, o Relatório e Contas
do Primeiro Semestre de 2021, aprovado em reunião do Conselho de Administração de 24
de setembro de 2021. (Anexo 3) ---------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERAÇÕES----------------------------------------------11. CÂMARA – APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL,
REALIZADA EM 21 DE OUTUBRO DE 2021.
DELIBERADO

12. OBRAS PÚBLICAS – REPERFILAMENTO DA RUA PADRE ANTÓNIO CALDAS – RECUSA
DO PEDIDO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO E APROVAÇÃO DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE
EXECUÇÃO DA OBRA – Presente, para aprovação, uma informação do diretor de
fiscalização e do gestor de contrato da empreitada em assunto, respeitante à recusa do
pedido de equilíbrio financeiro do adjudicatário e aprovação da prorrogação graciosa do
prazo de execução da obra em 97 dias. (Anexo 4)
DELIBERADO
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13. OBRAS PÚBLICAS – VIA CICLÁVEL DO LUGAR DO REBOTO À VILA DE PEVIDÉM E
REPERFILAMENTO DA RUA DA MUDA - SELHO S. CRISTÓVÃO – ESCLARECIMENTO, ERROS
E OMISSÕES – RATIFICAÇÃO – Presente, para ratificação, o despacho do Presidente da
Câmara, datado de 21 de outubro de 2021, que aprovou a seguinte informação dos serviços
do Departamento de Obras Municipais: “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
entrega das propostas, por um período de 14 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
14 dias, a contar da data de envio do Aviso de Prorrogação de Prazo em Diário da
República.” (Anexo 5)
DELIBERADO
14. OBRAS PÚBLICAS – NOVAS OFICINAS MUNICIPAIS – NÃO ADJUDICAÇÃO – Presente,
para aprovação, a não adjudicação da empreitada em epígrafe, nos termos do relatório
final, em anexo, conforme o disposto na alínea b), n.º 1, artigo 79.º do CCP. (Anexo 6)
DELIBERADO
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15. OBRAS PÚBLICAS – NOVAS OFICINAS MUNICIPAIS - REPARTIÇÃO DE ENCARGOS –
ANOS 2022 E 2023 – Presente a seguinte informação: “Em junho passado foi promovido
procedimento por concurso público para a obra em epígrafe, com o valor base de
€4.904.911,34 + IVA, para um prazo de 545 dias, não tendo sido este adjudicado ao abrigo
da alínea b) do nº1 artigo 79.º do Código dos Contratos Públicos, por todas as propostas
terem sido excluídas. No Plano Plurianual de Investimentos 2021 consta esta obra com a
seguinte dotação, para os anos de 2021 a 2024, na rubrica 2.4.2.18, da seguinte forma: Ano
2021: €200.000,00; Ano 2022: €800.000,00; Ano 2023: €2.400.000,00; Ano 2024:
€150.000,00. Assim, tendo em vista a abertura de novo procedimento, cujo valor base se
estima em €4.904.911,34 + IVA, e o prazo de execução em 545 dias – com início previsto
em maio de 2022, submete-se à consideração superior que, nos termos do n.º 1 do art.º
22.º do Decreto-lei n.º 197/99, de 8 de junho, a Câmara Municipal delibere submeter à
Assembleia Municipal a aprovação da verba relativa aos anos de 2022 a 2023, da seguinte
forma: Ano de 2022 (8 meses): €2.200.000,00 + IVA; Ano de 2023 (10 meses): €2.704.911,34
+ IVA. Tendo em vista dar início, de imediato, à abertura do procedimento concursal,
considerando a urgência da obra, submete-se, ainda, à consideração superior 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

16. OBRAS PÚBLICAS – NOVAS OFICINAS MUNICIPAIS – INFORMAÇÃO PARA INÍCIO DE
PROCEDIMENTO – Presente a seguinte informação: “1. Atenta a necessidade de executar
a obra das Novas Oficinas Municipais, submete-se à consideração superior a presente
proposta de decisão de contratar, fundamentada em informação datada de 27/10/2021 da
Divisão de Empreitadas com despacho do Sr.ª Vereadora Sofia Ferreira de 27/10/2021. 2.
Para efeitos de prévia cabimentação da despesa inerente ao contrato a celebrar, estima-se
que o respetivo preço contratual não deverá exceder €4.904.911,34 + IVA, a satisfazer pela
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dotação 2.4.2.18 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 tendo em consideração que, em anterior concurso para o
mesmo objeto, não foram apresentadas propostas válidas, tendo sido alegado pela maioria
dos interessados que o preço base seria claramente insuficiente para poderem executar a
empreitada. 4. E, de facto, esta justificação casa com aquilo que temos observado no
mercado das obras públicas em Portugal, e em Guimarães em particular, constatando-se
que os preços dos materiais, por exemplo, têm aumentado drasticamente, como é revelado
pelos últimos índices publicados no Diário de República, que, embora digam respeito a
março de 2021, corporizam um aumento abrupto relativamente ao mês de dezembro de
2020. Disso são exemplo a chapa de aço macio (índice M13), o aço para betão armado
(índice M43) e os perfilados pesados e ligeiros (índice M45), que passaram, respetivamente,
de 162.3, 179.9 e 184.9, em dezembro de 2020, para 179.7, 196 e 228,2 em março de 2021,
representando aumentos de 10.7%, 8,9% e 23,4%. Apesar desta subida, não é possível
nesta altura, sobretudo pela volatilidade dos preços e a instabilidade que se observa nos
mercados internacionais de matérias-primas, derivados e transportes, projetar com o
mínimo de segurança, se a subida dos preços vai continuar, abrandar, ou inverter a o seu
sentido, e em que ponto estará aquando da abertura das propostas de um novo concurso.
Daí a enorme dificuldade no cálculo do preço base e da sua adequação para a atração de
propostas, mas também o risco de o procedimento vir a ficar novamente deserto. Face à
situação que acabámos de descrever e à necessidade de executar a empreitada sem mais
delongas, é imperioso prever mecanismos que salvaguardem o interesse publico
subjacente à dita necessidade de execução desta empreitada e habilitem o Município a
fazer face às circunstâncias como que possa vir a ser confrontado depois da publicação do
anúncio do procedimento. Ora, a recente alteração legislativa a Código dos Contratos
Públicos, introduzida pela Lei n.º 30/2021, de 21/05, consagra um mecanismo legal que
permite realizar esses dois objetivos, tendo subjacente a preocupação do legislador em
evitar ao máximo procedimentos que fixam frustrados com uma decisão de não
adjudicação e a aproximação da Administração ao mercado, tendo, até, presente a
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necessidade de acelerar a realização da despesa pública, e facilitar a atividade contratual
da Administração, a bem da eficácia do novo Programa de Estabilização Económica e Social,
seguida também pelo Plano de Recuperação e Resiliência. Trata-se da possibilidade de, em
determinados casos, poder ser adjudicada uma proposta por um preço superior ao preço
base, prevista no novo n.º 6 do artigo 70.º, o que justifica a ressalva final da alínea d) do n.º
2 do mesmo artigo e na parte final da alínea b) do n.º 1 do 79.º), segundo o qual: “No caso
de concurso público ou concurso limitado por prévia qualificação em que todas as propostas
tenham sido excluídas, o órgão competente para a decisão de contratar pode,
excecionalmente e por motivos de interesse público devidamente fundamentados, adjudicar
aquela que, de entre as propostas que apenas tenham sido excluídas com fundamento na
alínea d) do n.º 2 e cujo preço não exceda em mais de 20 % o montante do preço base, seja
ordenada em primeiro lugar, de acordo com o critério de adjudicação, desde que: a) Essa
possibilidade se encontre prevista no programa do procedimento e a modalidade do critério
de adjudicação seja a referida na alínea a) do n.º 1 do artigo 74.º; b) O preço da proposta a
adjudicar respeite os limites previstos no n.º 4 do artigo 47.º; c) A decisão de autorização
da despesa já habilite ou seja revista no sentido de habilitar a adjudicação por esse preço.”.
Tendo presente o supra exposto, propõe-se a abertura de um novo procedimento, no qual
o preço base se mantém, mas introduzindo a possibilidade do preço das propostas
poderem subir 20% relativamente ao preço base, tal como previsto no n.º 6 do artigo 70.º,
do CCP, dado pela redação da Lei n.º 30/2021 de 21/05, que permitirá ao Município fazer
face a previstos que possam surgir e aproximar-se do mercado para adjudicar esta
empreitada de elevada importância para a edilidade e a cidade, reduzindo o risco de
novamente ser confrontado com um procedimento deserto. Deste modo salvaguarda-se o
interesse público, pois tendo já sido aberto procedimento com o mesmo objeto, no qual os
interessados manifestaram que os preços das respetivas propostas seriam superiores ao
preço base, se abríssemos outro nas mesmas condições (sem possibilidade de as propostas
serem superiores ao preço base), correríamos o risco de numa terceira abertura de
procedimento, os preços já serem superiores inclusivamente ao limite dos 20% que agora
se propõe. 5. Nos termos da regra geral de escolha do procedimento (prevista no artigo
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18.º do CCP) e do valor máximo do benefício económico que pode ser obtido pelo
adjudicatário com a execução do contrato a celebrar, propõe-se a adoção de um concurso
público, ao abrigo da alínea b) do artigo 19º do CCP. 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 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
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. Na presente empreitada, a realização de trabalhos de
variadíssimas especialidades, cada uma com os seus métodos e especificidades, é tão
grande que só com uma análise conjunta do preço e da valia técnica é que se poderá aferir
da real vantagem económica de uma proposta. Entendeu-se, por isso, que o critério de
adjudicação da melhor relação qualidade/preço, de acordo com o estipulado na alínea a)
do n1 do artigo 74º do CCP, é o que melhor defende os interesses da entidade adjudicante
para este contrato. Desta forma, dentro da valia técnica, os fatores de avaliação que melhor
se coadunam com o objeto do presente concurso são: a Memória Descritiva do modo de
execução da obra, o Plano de Trabalhos apresentado, o Sistema de Controlo de qualidade,
Sistema de Gestão de Segurança e Sistema de Acompanhamento Ambiental. Só uma
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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. 8.
De acordo com o n.º 1 do artigo 290.º-A do CCP, é designado a técnica Ana Teresa Oliveira
como gestor do contrato para o presente procedimento. 9. Propõe-se ainda a aprovação
das peças do procedimento em anexo, das quais se destaca no Programa de Procedimento:
Fixação do preço base em €4.904.911,34 + IVA; Fixação de um prazo de vigência do contrato
a celebrar de 545 dias; Opção pelo critério de adjudicação da proposta economicamente
mais vantajosa; 10. 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 Filipa Delca Santos - Técnica Superior da divisão de empreitadas;
c) Vogal – Elsa Maria Ferreira Cordeiro de Almeida - Chefe da divisão jurídica; Suplentes - a)
Vogal: Luís Filipe Vieira Teixeira - Técnico Superior da divisão de empreitadas; b) Vogal: Ana
Margarida Tavares Pereira - Técnica Superior da divisão de empreitadas.” (Anexo 7)
DELIBERADO

17. OBRAS PÚBLICAS – CENTRO DE SAÚDE DE MOREIRA DE CÓNEGOS - REPARTIÇÃO DE
ENCARGOS – ANOS DE 2022 E 2023 – Presente a seguinte proposta: “Em junho passado foi
promovido procedimento por concurso público para a obra em epígrafe, com o valor base
de €1.908.393,48 + IVA, para um prazo de 365 dias, não tendo sido este adjudicado ao
abrigo da alínea b) do nº1 artigo 79.º do Código dos Contratos Públicos, por todas as
propostas terem sido excluídas. No Plano Plurianual de Investimentos 2021 consta esta
obra com a dotação para o ano de 2021 de €20.000 na rubrica 2.2.1.02, não estando
prevista para os anos subsequentes qualquer verba. Assim, submete-se à consideração
superior a abertura de novo procedimento, fixando-se o valor base em €2.369.635,89+IVA
e o prazo de execução 365 dias, com início previsto em maio de 2022, bem como que, nos
termos do n.º 1 do art.º 22.º do Decreto-lei n.º 197/99, de 8 de junho, a Câmara Municipal
delibere submeter à Assembleia Municipal a aprovação da verba relativa aos anos de 2022
a 2023, da seguinte forma: Ano de 2022 (8 meses): €1.600.000,00 + IVA; Ano de 2023 (4
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meses): €769.635,89 + IVA. Tendo em vista dar início, de imediato, à abertura do
procedimento concursal, considerando a urgência da obra, submete-se, ainda, à
consideração superior 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

18. OBRAS PÚBLICAS – CENTRO DE SAÚDE DE MOREIRA DE CÓNEGOS – INFORMAÇÃO
PARA INÍCIO DE PROCEDIMENTO – Presente a seguinte informação: “1. Atenta a
necessidade de executar a obra do Centro de Saúde de Moreira de Cónegos, submete-se à
consideração superior a presente proposta de decisão de contratar, fundamentada em
informação datada de 7/10/2021 da Divisão de Estudos e Projetos com despacho do Sr.
Presidente da Câmara de 18/10/2021. 2. Para efeitos de prévia cabimentação da despesa
inerente ao contrato a celebrar, estima-se que o respetivo preço contratual não deverá
exceder €2.369.635,89 + IVA, a satisfazer pela dotação 2.2.1.02 a inscrever no Plano
Plurianual de Investimentos de 2022. 3. Para cumprimento do nº7 do artigo 17º e nº3 do
artigo 47º do CCP, fundamenta-se a fixação do valor estimado do contrato, tendo em
consideração que, em anterior concurso para o mesmo objeto, o mesmo ter ficado sem
propostas, pois os respetivos preços seriam superiores ao preço base, sendo o novo preço
base calculado com suporte no valor apresentado por um dos interessados. 4. E, de facto,
esta justificação casa com aquilo que temos observado no mercado das obras públicas em
Portugal, e em Guimarães em particular, constatando-se que os preços dos materiais, por
exemplo, têm aumentado drasticamente, como é revelado pelos últimos índices publicados
no Diário de República, que, embora digam respeito a março de 2021, corporizam um
aumento abrupto relativamente ao mês de dezembro de 2020. Disso são exemplo a chapa
de aço macio (índice M13), o aço para betão armado (índice M43) e os perfilados pesados
e ligeiros (índice M45), que passaram, respetivamente, de 162.3, 179.9 e 184.9, em
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dezembro de 2020, para 179.7, 196 e 228,2 em março de 2021, representando aumentos
de 10.7%, 8,9% e 23,4%. Apesar desta subida, não é possível nesta altura, sobretudo pela
volatilidade dos preços e a instabilidade que se observa nos mercados internacionais de
matérias-primas, derivados e transportes, projetar com o mínimo de segurança, se a subida
dos preços vai continuar, abrandar, ou inverter a o seu sentido, e em que ponto estará
aquando da abertura das propostas de um novo concurso. Daí a enorme dificuldade no
cálculo do preço base e da sua adequação para a atração de propostas, mas também o risco
de o procedimento vir a ficar novamente deserto. Face à situação que acabámos de
descrever e à necessidade de executar a empreitada sem mais delongas, é imperioso prever
mecanismos que salvaguardem o interesse publico subjacente à dita necessidade de
execução desta empreitada e habilitem o Município a fazer face às circunstâncias como que
possa vir a ser confrontado depois da publicação do anúncio do procedimento. Ora, a
recente alteração legislativa a Código dos Contratos Públicos, introduzida pela Lei n.º
30/2021, de 21/05, consagra um mecanismo legal que permite realizar esses dois objetivos,
tendo subjacente a preocupação do legislador em evitar ao máximo procedimentos que
fixam frustrados com uma decisão de não adjudicação e a aproximação da Administração
ao mercado, tendo, até, presente a necessidade de acelerar a realização da despesa
pública, e facilitar a atividade contratual da Administração, a bem da eficácia do novo
Programa de Estabilização Económica e Social, seguida também pelo Plano de Recuperação
e Resiliência. Trata-se da possibilidade de, em determinados casos, poder ser adjudicada
uma proposta por um preço superior ao preço base, prevista no novo n.º 6 do artigo 70.º,
o que justifica a ressalva final da alínea d) do n.º 2 do mesmo artigo e na parte final da
alínea b) do n.º 1 do 79.º), segundo o qual: “No caso de concurso público ou concurso
limitado por prévia qualificação em que todas as propostas tenham sido excluídas, o órgão
competente para a decisão de contratar pode, excecionalmente e por motivos de interesse
público devidamente fundamentados, adjudicar aquela que, de entre as propostas que
apenas tenham sido excluídas com fundamento na alínea d) do n.º 2 e cujo preço não exceda
em mais de 20 % o montante do preço base, seja ordenada em primeiro lugar, de acordo
com o critério de adjudicação, desde que: a) Essa possibilidade se encontre prevista no
12
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programa do procedimento e a modalidade do critério de adjudicação seja a referida na
alínea a) do n.º 1 do artigo 74.º; b) O preço da proposta a adjudicar respeite os limites
previstos no n.º 4 do artigo 47.º; c) A decisão de autorização da despesa já habilite ou seja
revista no sentido de habilitar a adjudicação por esse preço.”. Tendo presente o supra
exposto, propõe-se a abertura de um novo procedimento com um preço base de
€2.369.635,89, mas introduzindo a possibilidade do preço das propostas poderem subir
20% relativamente ao preço base, tal como previsto no n.º 6 do artigo 70.º, do CCP, dado
pela redação da Lei n.º 30/2021 de 21/05, que permitirá ao Município fazer face a previstos
que possam surgir e aproximar-se do mercado para adjudicar esta empreitada de elevada
importância para a edilidade e a cidade, reduzindo o risco de novamente ser confrontado
com um procedimento deserto. Deste modo salvaguarda-se o interesse público, pois tendo
já sido aberto procedimento com o mesmo objeto, no qual os interessados manifestaram
que os preços das respetivas propostas seriam superiores ao preço base, se abríssemos
outro nas mesmas condições (sem possibilidade de as propostas serem superiores ao preço
base), correríamos o risco de numa terceira abertura de procedimento, os preços já serem
superiores inclusivamente ao limite dos 20% que agora se propõe. 5. Nos termos da regra
geral de escolha do procedimento (prevista no artigo 18.º do CCP) e do valor máximo do
benefício económico que pode ser obtido pelo adjudicatário com a execução do contrato a
celebrar, propõe-se a adoção de um concurso público, ao abrigo da alínea b) do artigo 19º
do CCP. 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 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
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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 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. Na presente empreitada, a
realização de trabalhos de variadíssimas especialidades, cada uma com os seus métodos e
especificidades, é tão grande que só com uma análise conjunta do preço e da valia técnica
é que se poderá aferir da real vantagem económica de uma proposta. Entendeu-se, por
isso, que o critério de adjudicação da melhor relação qualidade/preço, de acordo com o
estipulado na alínea a) do n.º 1 do artigo 74º do CCP, é o que melhor defende os interesses
da entidade adjudicante para este contrato. Desta forma, dentro da valia técnica, os fatores
de avaliação que melhor se coadunam com o objeto do presente concurso são: a Memória
Descritiva do modo de execução da obra, o Plano de Trabalhos apresentado, o Sistema de
Controlo de qualidade, Sistema de Gestão de Segurança e Sistema de Acompanhamento
Ambiental. Só uma avaliação destes fatores, conjuntamente com o preço, é que se poderá
encontrar a melhor proposta no cumprimento das normas e princípios que norteiam a
contratação pública. 8. De acordo com o n.º 1 do artigo 290.º-A do CCP, é designado a
técnica Ana Filipa Delca Santos como gestor do contrato para o presente procedimento. 9.
Propõe-se ainda a aprovação das peças do procedimento em anexo, das quais se destaca
no Programa de Procedimento: Fixação do preço base em €2.369.635,89 + IVA; Fixação de
um prazo de vigência do contrato a celebrar de 365 dias; Opção pelo critério de adjudicação
da proposta economicamente mais vantajosa; 10. Para a condução do procedimento
propõe-se a designação do seguinte júri: Efetivos - a) Presidente: Sandra Renata Baptista
Novais Lapa - Técnica Superior da divisão de empreitadas; 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: Gilberto Fortunato Costa
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Fernandes - Técnico Superior da divisão de empreitadas; b) Vogal: Ana Teresa Oliveira Técnica Superior da divisão de empreitadas.” (Anexo 8)
DELIBERADO
19. FREGUESIAS – ILUMINAÇÕES DE NATAL NAS VILAS EM 2021 - ATRIBUIÇÃO DE
SUBSÍDIOS – Presente a seguinte proposta: “A celebração da época natalícia tem uma forte
tradição no Município, razão que tem justificado a assunção, por parte das diversas
freguesias, dos custos envolvidos na contratação de iluminações alusivas à quadra, que
procuram corresponder ao interesse manifestado pelos cidadãos e pelos comerciantes.
Dado que os recursos próprios das freguesias são insuficientes para cobrir a totalidade dos
custos implicados nas referidas contratações, à Câmara Municipal vêm chegando nos
últimos anos pedidos de apoio relativamente aos quais importava adotar um critério
homogéneo. Acresce que, por se constituírem como centralidades agregadoras das
freguesias circundantes, as Vilas deverão ser objeto de especial atenção neste esforço.
Deste modo, considerando o especial interesse em assegurar a instalação de iluminações
decorativas nas Vilas, em razão da sua centralidade relativamente às freguesias que as
circundam, proponho, nos termos da alínea u) do n.º 1 do art.º 33.º e da alínea j) do nº 1
do Art.º 25º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação, que a
Câmara Municipal delibere submeter à aprovação da Assembleia Municipal a atribuição, a
cada uma das nove freguesias infra identificadas, de um subsídio de €2.000,00, destinado
a comparticipar nos custos das iluminações de Natal a instalar em 2021: - Brito; - Caldelas;
- Lordelo; - Moreira de Cónegos; - Ponte; - Ronfe; - São Torcato; - Selho São Jorge; Serzedelo. Estes subsídios serão pagos em 2022, mediante pedido das freguesias supra
identificadas.”
DELIBERADO
20. FREGUESIAS – FREGUESIA DE MESÃO FRIO - OFERTA DE BANDEIRA – Presente a
seguinte proposta: “Vem a Freguesia de Mesão Frio solicitar a disponibilização de uma
bandeira de Guimarães, destinada a ser hasteada nas instalações pertencentes à respetiva
Junta. Informa-se que existem nos Serviços bandeiras do Município disponíveis para este
15
Mod. 229-A/SQ 0

G
UI

MA R A E

S

CÂMARA MUNICIPAL DE GUIMARÃES

efeito, cujo custo unitário se cifrou em €19,50 + IVA. Nesta conformidade, proponho a
oferta de uma bandeira de Guimarães à Freguesia de Mesão Frio.”
DELIBERADO

21. URBANISMO – “OS SANDINENSES” – GRUPO DESPORTIVO RECREATIVO E CULTURAL
– CERTIDÃO DE INTERESSE PÚBLICO – Presente a seguinte informação: “Através do
presente, solicita-se Certidão de Interesse Público para a instituição “Os Sandinenses” –
Grupo Desportivo Recreativo e Cultural, para efeitos de instrução de processo para
utilização de terrenos integrados em Reserva Agrícola Nacional, ao abrigo do DL 199/2015,
artigo 25º, nº3 alínea a). De acordo com o Plano Diretor Municipal (PDM) em vigor, verificase que o terreno em apreço se insere em Solo rural – Espaços agrícolas I Reserva Agrícola
Nacional (RAN) I Reserva Ecológica Nacional (REN) I Estrutura Ecológica Municipal – nível 1
e encontra-se adjacente a uma área classificada como zona de equipamento.
Relativamente ao PMDFCI, o terreno encontra-se abrangido pela área de perigosidade
muito baixa. Este espaço de prática desportiva apresenta um enorme historial, cuja
relevância e impacto da atividade desenvolvida se entendem desempenhar um papel
crucial na sociedade local, constituindo uma oferta que vai de encontro ao seu
desenvolvimento e promoção. Por possuir equipas em todos os escalões e um elevado
número de atletas a utilizar diariamente as suas instalações, propõe um programa
constituído por 3 campos de jogos, bancadas, edifício principal com sede e balneários e
zona de estacionamento (encontrando-se já licenciado o campo principal junto com as
bancadas e o edifício da sede/balneários). Como tal, entende-se que o desenvolvimento
deste projeto, pela atratividade que irá gerar, poderá contribuir para a dinamização da
freguesia, ajudando ao mesmo tempo a despoletar outras intervenções que, no seu
conjunto, convirjam para a requalificação do espaço público, o benefício dos percursos e a
ligação dos diferentes polos dinamizadores da vida coletiva de Sande São Lourenço. No
entanto, sendo agora uma oportunidade fundamental para a requalificação de toda a sua
estrutura, do ponto de vista da solução que se apresenta e leitura feita à realidade do local
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entende-se necessário propor algumas premissas que se julgam essenciais para o seu
desenvolvimento, sendo que, do ponto de vista urbanístico, refere-se: o espaço em causa
encontra-se vedado e verifica-se que perdeu a sua função e fim iniciais, não apresentando
potencial de utilização agrícola. Dada a proximidade a uma linha de água e a uma vasta área
de exploração agrícola, e tratando-se de um polo de atração que se perspetiva gerar maior
fluxo populacional, a proposta a desenvolver poderá ser beneficiadora de um melhor
enquadramento paisagístico do local, através da preservação e requalificação da sua
componente natural. considera-se que este empreendimento desportivo beneficiaria com
a sua requalificação de forma a contribuir para um melhor enquadramento e valorização
paisagística do local, nomeadamente: requalificação do edificado que atualmente
apresenta um cariz precário; permeabilidade do solo da bolsa de estacionamento. Entendese que o reforço de arborização na envolvente deste espaço e a escolha de um pavimento
não betuminoso possa contribuir para uma melhor integração paisagística. A organização
do espaço de estacionamento deverá contemplar uma zona de cul de sac de forma a
permitir uma mudança fluída de sentido; salvaguarda do arranjo urbanístico da envolvente,
com a construção de espaço público de qualidade. Este equipamento deverá assegurar uma
melhor relação com a rua, criando oportunidades ao uso pedonal e assegurando as
condições de segurança e conforto que favorecerão o acesso a este núcleo, desejavelmente
com a criação de passeio e barreira verde entre a construção e a via. Prevendo-se que esta
estrutura viária ganhe maior relevância face aos desenvolvimentos que se perspetivam,
será importante garantir um desenho de perfil ajustado às necessidades dos transeuntes e
automobilistas locais, permitindo combinar uma solução de gestão de tráfego com desenho
urbano, de forma a condicionar a velocidade dos veículos motorizados e promover a
segurança e atratividade do espaço. Foi consultado o Serviço de Desporto, que emitiu o
seguinte parecer: ““Os Sandinenses” é um clube desportivo com grande destaque para os
escalões de formação, que estão na génese da criação desta associação. Se não tiverem
espaços desportivos suficientes para abarcar um número elevado de atletas, é impossível
realizar a atividade desportiva diária. Por tudo isto entendemos que esta pretensão é
legítima e que deve ser tida em conta.” Deste modo, tendo em conta a função do
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equipamento em apreço bem como a realidade urbanística inerente à intervenção, e
considerando as premissas acima mencionadas, entende-se que se poderá alcançar uma
solução urbanística valorizadora da envolvente natural e construída, sem prejuízo de uma
análise urbanística e regulamentar específica em fases subsequentes do processo. Assim,
julga-se que o reconhecimento de interesse público permitirá desenvolver o processo
tendente à definição da melhor solução urbanística. Perante o exposto, submete-se a
decisão final à consideração superior.”
DELIBERADO

22. PROTOCOLOS – PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO PARA A ADMINISTRAÇÃO DE VACINAS
CONTRA A GRIPE: CONTINGENTE SNS – Presente a seguinte proposta: “No contexto
pandémico atual, a época da vacinação contra a gripe continua a assumir-se como um
grande desafio a que urge responder de forma eficaz e em tempo útil. À semelhança do
ano anterior, e no âmbito da prossecução dos objetivos da Estratégia Nacional para a
Vacinação da população contra a gripe sazonal da Direção-Geral da Saúde (DGS), o
Ministério da Saúde defende que se devem implementar cenários alternativos e
complementares de vacinação, com organização a nível local, para o que lançaram
novamente o desafio às Farmácias Comunitárias, no sentido de se aliarem a este processo,
participando na campanha de vacinação do ano em curso. Efetivamente, considerando que:
- A gripe é uma doença transmissível que pode evoluir com inúmeras complicações, mas
que pode ser prevenida ou atenuada através da vacinação anual das populações; - A
vacinação de determinados grupos populacionais é altamente recomendada por se
considerar que são mais vulneráveis às complicações desta doença, especialmente no que
respeita às pessoas incluídas nos grupos prioritários definidos pela Direção Geral de Saúde;
- A vacina contra a gripe sazonal administrada pelo SNS é gratuita para estas pessoas de
acordo com as orientações da Direção-Geral da Saúde; - Em 2020, em contexto de
pandemia COVID-19, foram adotadas medidas excecionais e específicas no âmbito da
vacinação gratuita contra a gripe, e as Farmácias foram chamadas para, através dos seus já
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habituais recursos técnicos e humanos, assumirem uma resposta integrativa e
complementar aos prestadores de cuidados primários; - Este ano, o Ministério da Saúde,
reconhecendo claramente o papel fundamental da farmácia e do farmacêutico numa
resposta que se quer universal, equitativa e integrada, voltou a confiar nas farmácias
comunitárias e disponibilizou 200 mil vacinas do contingente do SNS para o Programa
Vacinação SNS Local; - As farmácias estão próximas dos seus utentes, são espaços de
referência e conciliam competências técnicas e humanas que continuam a merecer
confiança na prestação de cuidados de saúde; - Também o serviço farmacêutico de
administração de vacinas pode ser prestado, com elevados níveis de qualidade, por
farmacêuticos certificados, nas suas farmácias, tratando-se de um serviço prestado num
gabinete especialmente dedicado e personalizado para os serviços farmacêuticos, com
recurso a todos os equipamentos e materiais necessários à sua boa execução e que,
asseguram a segurança dos utentes e a qualidade da prestação; - As Farmácias conhecem
bem como proceder ao registo dos dados essenciais à rastreabilidade de cada uma das
inoculações e cumprem as orientações da DGS e do INFARMED na prestação do serviço de
administração de vacinas, aqui incluída a vacina da gripe; - A Associação Nacional das
Farmácias (ANF) é a associação representativa dos proprietários das farmácias e, em
benefício e defesa dos seus interesses, intervém por si e na qualidade de representante das
farmácias do Município, suas associadas, no Programa Vacinação SNS Local; - A ANF
representa cerca de 97% das farmácias portuguesas; - Este Protocolo considera a totalidade
das farmácias do Município, não existindo nenhuma outra entidade a nível nacional que
possa de igual forma dar resposta ao serviço farmacêutico de proteção da saúde pública
que aqui se apresenta; submeto para aprovação, ao abrigo da alínea u) do nº 1 do art.º 33º
do Anexo I da Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro, a celebração de um Protocolo entre o
Município, a Associação Nacional de Farmácias e a Farminveste, que define os termos e
condições da execução do Programa de vacinação contra a gripe a utentes do SNS, que
sejam residentes no Município de Guimarães, e estejam incluídos nos grupos prioritários
definidos pela Direção Geral de Saúde, para a época gripal de 2021/2022, nos termos
constantes na minuta de protocolo em anexo. Para que esteja garantida a gratuitidade
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deste serviço para todos os Munícipes que solicitem a realização do serviço de
administração da vacina da gripe do contingente do SNS nas farmácias aderentes, torna-se
necessário que o Município comparticipe uma percentagem do valor associado a cada
inoculação, neste caso, €2,5 (dois euros e cinquenta cêntimos) por cada vacina
administrada. Tendo em conta que esta medida se aplica aos grupos prioritários definidos
pela Direção Geral de Saúde (nomeadamente, pessoas com 65 ou mais anos, doentes
crónicos e imunodeprimidos, grávidas e profissionais de saúde ou outros prestadores de
cuidados), estimando-se que, em Guimarães, residem cerca de 30.000 pessoas com 65 ou
mais anos (PORDATA), e assumindo-se a orientação de se comparticipar o processo de
vacinação junto de 10% desta população-alvo, estima-se um número aproximado de 4.500
vacinas, o que acarreta, para esta câmara municipal, um investimento de €11.250,00 (onze
mil duzentos e cinquenta euros). À consideração superior.” (Anexo 9)
DELIBERADO
23. PRESTAÇÃO/AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS – CONCURSO LIMITADO POR PRÉVIA
QUALIFICAÇÃO N.º 1/21: AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E DE VIGILÂNCIA NAS
INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS DO MUNICÍPIO DE GUIMARÃES - ADJUDICAÇÃO E
APROVAÇÃO DA MINUTA DO CONTRATO – Presente o Relatório Final respeitante à
aquisição de serviços em epígrafe propondo a adjudicação ao concorrente “2045 – Empresa
de Segurança, Lda”, pelo preço contratual de €2.880.000,00, acrescido de IVA à taxa legal
em vigor (23%). Mais se propõe a aprovação da correspondente minuta do contrato.
(Anexo 10)
DELIBERADO
24. PRESTAÇÃO/AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS – CONCURSO PÚBLICO Nº 10/21: AQUISIÇÃO
DE SERVIÇOS DE SEGUROS PARA ACIDENTES DE TRABALHO, MULTIRRISCOS
PATRIMONIAIS, RESPONSABILIDADE CIVIL AUTARQUIA, FROTA AUTOMÓVEL, ACIDENTES
PESSOAIS, MÁQUINAS DE CASCO E SEGURO AÉREO DE DRONE – ADJUDICAÇÃO E
APROVAÇÃO DA MINUTA DO CONTRATO – Presente a Informação de Análise respeitante
à aquisição de serviços em epígrafe propondo a adjudicação ao concorrente “Generali
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Seguros, S.A.”, pelo preço contratual de €2.131.227,54, isento de IVA. Mais se propõe a
aprovação da correspondente minuta do contrato. (Anexo 11)
DELIBERADO

25. PATRIMÓNIO – REPERFILAMENTO DA RUA S. VICENTE E ARRANJO URBANÍSTICO DO
LARGO DE SANTO AMARO – CENTRALIDADE DE MASCOTELOS – PARCELA B –
ARRENDAMENTO E SUBARRENDAMENTO – Presente a seguinte proposta: “No âmbito do
estudo de requalificação e alargamento da Rua S. Vicente e Largo de Santo Amaro, da União
das Freguesias de Candoso S. Tiago e Mascotelos, e conforme é do conhecimento superior,
tornou-se necessário adquirir vários imóveis. Nessa sequência a autarquia, através da
outorga da escritura de compra e venda celebrada no passado dia 10 de maio, procedeu à
aquisição de quatro edifícios que se localizam no gaveto entre a rua S. Vicente e a rua de
Santo Amaro, freguesia de Mascotelos, destinados à futura demolição para requalificação
do Largo de Santo Amaro, na envolvente à igreja paroquial e que corresponde à zona
central da Freguesia. Num desses prédios, sito na rua de Santo Amaro, n.º 92, encontra-se
a residir há mais de 20 anos a D. Maria Josefina de Araújo, com 66 anos de idade, ao abrigo
de um contrato de arrendamento que detinha com o anterior proprietário, cujo processo
de negociação, à data de celebração da escritura de aquisição do imóvel, ainda se
encontrava em curso. Iniciada a negociação e remetida a proposta de indemnização
autónoma à inquilina, no valor de €2.276,31, elaborada por perito da Direção-Geral da
Administração da Justiça, a interessada veio manifestar a sua total discordância quanto ao
valor proposto, apresentando uma contraproposta no valor de €40.000,00, alegando que
nos últimos anos investiu no imóvel mais de €10.000,00, ou, em alternativa, solicitou a
disponibilização de uma outra casa, na mesma freguesia e com um valor de renda igual ao
que paga atualmente (€ 60,00/mês). Conforme disposto no n.º 2, do artigo 30º do Código
das Expropriações “O inquilino habitacional obrigado a desocupar o fogo em consequência
de caducidade do arrendamento resultante de expropriação pode optar entre uma
habitação cujas características, designadamente de localização e renda, sejam semelhantes
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às da anterior ou por indemnização satisfeita de uma só vez”. No pressuposto de que a
negociação pela via da indemnização seria inatingível, efetuamos uma pesquisa, em
articulação com a Junta de Freguesia, ao parque habitacional disponível, na freguesia de
Mascotelos, para arrendamento, cujas características fossem semelhantes às da habitação
onde a D. Maria Josefina de Araújo reside, mas efetivamente os poucos prédios existentes
implicavam a assunção de rendas bastante avultadas e alguns com a necessidade prévia de
realização de obras que, logicamente, a inquilina não estaria disposta a assumir, acabando
por onerar mais a autarquia. Entretanto, foi possível encontrar uma solução que passaria
pelo arrendamento do prédio sito na rua de S. Vicente, n.º 249, Mascotelos, localizado ao
nível do r/c, propriedade da Fábrica da Igreja Paroquial de S. Vicente de Mascotelos, situado
junto à Igreja Paroquial, apenas a 40 metros de distância do local onde a inquilina reside
atualmente e que dispõe das mesmas características e n.º de divisões da sua habitação
atual. Contactada a Fábrica da Igreja, esta mostrou-se disponível para arrendar o r/c
daquele prédio, ao Município de Guimarães, pelo valor mensal de € 130,00, que faz parte
do prédio descrito na Conservatória dos Registos Predial, Comercial e Automóveis de
Guimarães sob o n.º 260/19960416 e do inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 790º,
da União das Freguesias de Candoso S. Tiago e Mascotelos, inscrito como unidade
independente “R/C”. Assim, para efeitos de cumprimento do aludido artigo 30º do Código
das Expropriações, poderá o Município de Guimarães tomar de arrendamento o r/c do
prédio acima identificado, situado na rua S. Vicente, n.º 249º, Mascotelos, através da
celebração de um contrato de arrendamento com a Fábrica da Igreja Paroquial de S.
Vicente de Mascotelos, mediante o pagamento da renda mensal de €130,00, pelo período
de 10 anos, automaticamente renovável por períodos sucessivos de um ano, caso não seja
denunciado por nenhuma das partes com uma antecedência mínima de 120 dias.
Simultaneamente, poderá ser celebrado um contrato de subarrendamento entre o
Município e a D. Maria Josefina de Araújo, relativamente ao mesmo prédio e pelo mesmo
período, mediante o pagamento, à autarquia, do valor de renda mensal de €60,00. Desta
forma, e a merecer concordância superior, deverá submeter-se à decisão da Câmara
Municipal a celebração dos contratos de arrendamento e subarrendamento do prédio
22
Mod. 229-A/SQ 0

G
UI

MA R A E

S

CÂMARA MUNICIPAL DE GUIMARÃES

acima descrito, nos termos das minutas que se anexam. Havendo urgência na demolição
imediata dos prédios municipais, inclusivamente aquele onde reside atualmente a D. Maria
Josefina de Araújo, para efeitos do arranjo urbanístico da envolvente à Igreja Paroquial de
Mascotelos, e pretendendo-se dar início aos contratos de arrendamento e
subarrendamento no início do próximo mês de novembro, submete-se, ainda, à
consideração superior que a Câmara Municipal delibere submeter a presente proposta a
ratificação da Assembleia Municipal, no que respeita à aprovação da despesa plurianual,
atribuindo os seus efeitos à data da deliberação de Câmara, nos termos dos n.ºs 3 e 5 do
art.º 164º do Código do Procedimento Administrativo. A presente despesa está
cabimentada sob o n.º de cabimento 4805/2021. À consideração superior.” (Anexo 12)
DELIBERADO

26. ENTIDADES PARTICIPADAS – FIBRENAMICS - INSTITUTO DE INOVAÇÃO EM MATERIAIS
FIBROSOS E COMPÓSITOS – DESIGNAÇÃO DO REPRESENTANTE DO MUNICÍPIO NA
COMISSÃO INSTALADORA – MANDATO AUTÁRQUICO 2021-2025 – Presente a seguinte
proposta: “Por deliberação de 21 de outubro de 2021 foi designada a Vereadora desta
Câmara Municipal, Adelina Paula Mendes Pinto para a Direção da Associação “Fibrenamics
- Instituto de Inovação em Materiais Fibrosos e Compósitos”. Todavia, nesta fase inicial e
em conformidade com a alteração estatutária entretanto ocorrida, deve ser designado um
representante do Município para a Comissão Instaladora e não para a Direção, já que este
órgão só irá entrar em funções mais tarde. Deste modo, e para este efeito, proponho, ao
abrigo do disposto na alínea oo), do nº 1, do art.º 33º, da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro,
que seja designada a Vereadora desta Câmara Municipal, Adelina Paula Mendes Pinto. Em
consequência, aprovada que seja esta alteração, fica revogada a aludida deliberação de 21
de outubro de 2021.”
DELIBERADO
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27. ENTIDADES PARTICIPADAS – CURTIR CIÊNCIA – ASSOCIAÇÃO CENTRO DE CIÊNCIA
VIVA DE GUIMARÃES – DESIGNAÇÃO DOS REPRESENTANTES DO MUNICÍPIO NO
CONSELHO GERAL – Presente a seguinte proposta: “Nos termos do n.º 6, do art.º 7º dos
Estatutos da associação CURTIR CIÊNCIA - ASSOCIAÇÃO CENTRO DE CIÊNCIA VIVA DE
GUIMARÃES, o Município designa, obrigatoriamente, dois dos três membros que compõem
o Conselho Fiscal. Assim, ao abrigo do disposto na alínea oo), do n.º 1, do art.º 33.º, do
Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, proponho: 1 – Que, de acordo com o n.º 1
do art.º 55.º do mesmo diploma legal, a designação dos elementos constantes do ponto 2
da presente proposta seja votada no seu conjunto. 2 - Que sejam designados como
representantes do Município no Conselho Fiscal: 2.2 – Como Presidente: Maria Odete de
Abreu Lemos, Oficial de Registos. 2.3 – Como Vogal: Flávio Romeu de Sousa Freitas,
Membro do Gabinete de Apoio à Vereação.”
DELIBERADO

28. ENTIDADES PARTICIPADAS – ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE MUNICÍPIOS COM
CENTRO HISTÓRICO – REPRESENTANTE DO MUNICÍPIO – Presente a seguinte proposta:
“Considerando a distribuição de funções e correspondentes competências delegadas nos
Vereadores em regime de tempo inteiro por meu despacho de 21 de outubro de 2021,
torna-se necessário designar o novo representante do Município na Associação Portuguesa
de Municípios com Centro Histórico. Assim, ao abrigo do disposto na alínea oo), do nº 1, do
art.º 33.º, do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, proponho a designação da
Vereadora desta Câmara Municipal, Ana Maria Prego de Faria Berkeley Cotter, como
representante do Município na Direção da Associação Portuguesa de Municípios com
Centro Histórico.”
DELIBERADO

24
Mod. 229-A/SQ 0

G
UI

MA R A E

S

CÂMARA MUNICIPAL DE GUIMARÃES

29. ENTIDADES PARTICIPADAS – ASSOCIAÇÃO NORTE CULTURAL – REPRESENTANTE DO
MUNICÍPIO – Presente a seguinte proposta: “Considerando a distribuição de funções e
correspondentes competências delegadas nos Vereadores em regime de tempo inteiro por
meu despacho de 21 de outubro de 2021, torna-se necessário designar, nos termos dos
respetivos Estatutos, o novo representante do Município nos órgãos sociais da
ASSOCIAÇÃO NORTE CULTURAL. Assim, ao abrigo do disposto na alínea oo), do nº 1, do
art.º 33.º, do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, proponho a designação do
Vereador desta Câmara Municipal com competências delegadas na área da Cultura, Paulo
Rui Lopes Pereira da Silva, como representante do Município na Direção da Associação
Norte Cultural.”
DELIBERADO

30. ENTIDADES PARTICIPADAS – ASSOCIAÇÃO DE PSICOLOGIA DA UNIVERSIDADE DO
MINHO – DESIGNAÇÃO DOS REPRESENTANTES DO MUNICÍPIO DE GUIMARÃES NOS
ÓRGÃOS SOCIAIS – Presente a seguinte proposta: “Considerando a distribuição de funções
e correspondentes competências delegadas nos Vereadores em regime de tempo inteiro
por meu despacho de 21 de outubro de 2021, torna-se necessário designar, nos termos dos
respetivos Estatutos, os novos representantes do Município nos órgãos sociais da
ASSOCIAÇÃO DE PSICOLOGIA DA UNIVERSIDADE DO MINHO. Para este efeito, ao abrigo do
disposto na alínea oo), do nº 1, do art.º 33º, da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro,
proponho: 1 – Que, de acordo com o nº 1 do art.º 55º do mesmo diploma legal, a
designação dos elementos constantes do ponto 2 da presente proposta seja votada no seu
conjunto. 2 - Que sejam designados como representantes do Município: 2.1 – Na Direção,
Paula Cristina dos Santos Oliveira, Vereadora da Câmara Municipal de Guimarães; 2.3 - No
Conselho Fiscal, Maria de Fátima Saldanha Cardoso, Assistente Técnica.”
DELIBERADO
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31. E.C.C. – ESTAÇÃO CENTRAL DE CAMIONAGEM – DESIGNAÇÃO DO REPRESENTANTE DA
CÂMARA MUNICIPAL – MANDATO 2021-2025 – Presente a seguinte proposta: “Com o
início do novo mandato autárquico, é necessário designar, nos termos dos respetivos
Estatutos, um representante desta Câmara Municipal no Conselho Diretivo da ECC –
Estação Central de Camionagem. Para este efeito, e ao abrigo do disposto na alínea oo), do
nº 1, do art.º 33º, da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, proponho que seja designada a
Vereadora desta Câmara Municipal, Alice Sofia de Freitas Soares Ferreira Fernandes.”
DELIBERADO

32. TRÂNSITO – ADITAMENTO RETIFICATIVO AO ATO DE IMPOSIÇÃO DE SERVIÇOS
MÍNIMOS DE TRANSPORTE PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 – ARRIVA PORTUGAL –
TRANSPORTES, LDA. – RATIFICAÇÃO – Presente, para ratificação, o despacho do Presidente
da Câmara, datado de 24 de setembro de 2021, que determinou o aditamento e retificação
do ato de imposição de serviços mínimos de transporte da Arriva Portugal – Transportes,
Lda., para o mês de setembro, a partir do dia 16, com o ajustamento da oferta de serviço
público associado ao transporte escolar, implicando uma despesa estimada para o mês de
setembro de €70.176,33, de acordo com a seguinte informação: “Por despacho do Sr.
Presidente da Câmara de 31 de agosto de 2021, foi determinado o ato de imposição de
serviços mínimos de transporte para o mês de setembro, visando a prestação de serviço
público de transporte de passageiros de âmbito municipal para as carreiras operadas pela
empresa Arriva Portugal – Transportes, Lda., durante o mês de setembro. O anexo 1
(Serviços mínimos), determina a rede mínima de serviços essenciais a realizar pelo
Operador Arriva Portugal – Transportes, Lda., para o período de 1 a 30 de setembro de
2021, dando continuidade à oferta de serviço público de transporte de passageiros
implementada para os meses de julho e agosto, incluindo o serviço ao fim-de-semana.
Contudo, a determinação referida previa já a eventualidade de um aditamento retificativo
ao ato impositivo aprovado, visando o restabelecimento de oferta associada ao transporte
escolar, a partir do arranque do ano letivo 2021/2022, após disponibilização de elementos
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sobre as necessidades dos agrupamentos escolares. Face ao exposto, deverá submeter-se
à consideração do Sr. Presidente, a determinação de aditamento e retificação do ato de
imposição de serviços mínimos de transporte da Arriva Portugal – Transportes, Lda., para o
mês de setembro, a partir do dia 16, em anexo, com o ajustamento da oferta de serviço
público associado ao transporte escolar, implicando uma despesa estimada para o mês de
setembro de € 70.176,33, mantendo o cabimento n.º 4169. A competência para a prática
do presente ato é da Câmara Municipal de Guimarães, nos termos do disposto no artigo
33.º, n.º 1, alíneas ee) e gg), do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, mas em
função na urgência e consequente insusceptibilidade de reunir aquele órgão em tempo útil,
assiste ao Presidente da Câmara Municipal de Guimarães a faculdade de praticar esse ato,
devendo o mesmo ser ratificado pela Câmara Municipal de Guimarães primeira reunião
realizada após a sua prática, conforme prescreve o n.º 3 do artigo 35.º do mesmo diploma
legal. À consideração superior.” (Anexo 13)
DELIBERADO

33. TRÂNSITO – ADITAMENTO RETIFICATIVO AO ATO DE IMPOSIÇÃO DE SERVIÇOS
MÍNIMOS DE TRANSPORTE PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 – TRANSDEV NORTE, SA
– RATIFICAÇÃO – Presente, para ratificação, o despacho do Presidente da Câmara, datado
de 24 de setembro de 2021, que determinou o aditamento e retificação do ato de
imposição de serviços mínimos de transporte da Transdev Norte, SA, para o mês de
setembro, a partir do dia 16, com o ajustamento da oferta de serviço público associado ao
transporte escolar, implicando uma despesa estimada para o mês de setembro de
€71.879,05, de acordo com a seguinte informação: “Por despacho do Sr. Presidente da
Câmara de 31 de agosto de 2021, foi determinado o ato de imposição de serviços mínimos
de transporte para o mês de setembro, visando a prestação de serviço público de
transporte de passageiros de âmbito municipal para as carreiras operadas pela empresa
Transdev Norte, SA, durante o mês de setembro. O anexo 1 (Serviços mínimos), determina
a rede mínima de serviços essenciais a realizar pelo Operador Transdev Norte, SA, para o
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período de 1 a 30 de setembro de 2021, dando continuidade à oferta de serviço público de
transporte de passageiros implementada para os meses de julho e agosto, incluindo o
serviço ao fim-de-semana. Contudo, a determinação referida previa já a eventualidade de
um aditamento retificativo ao ato impositivo aprovado, visando o restabelecimento de
oferta associada ao transporte escolar, a partir do arranque do ano letivo 2021/2022, após
disponibilização de elementos sobre as necessidades dos agrupamentos escolares. Face ao
exposto, deverá submeter-se à consideração do Sr. Presidente, a determinação de
aditamento e retificação do ato de imposição de serviços mínimos de transporte da
Transdev Norte, SA, para o mês de setembro, a partir do dia 16, em anexo, com o
ajustamento da oferta de serviço público associado ao transporte escolar, implicando uma
despesa estimada para o mês de setembro de €71.879,05, mantendo o cabimento n.º 4171.
A competência para a prática do presente ato é da Câmara Municipal de Guimarães, nos
termos do disposto no artigo 33.º, n.º 1, alíneas ee) e gg), do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de
12 de setembro, mas em função na urgência e consequente insusceptibilidade de reunir
aquele órgão em tempo útil, assiste ao Presidente da Câmara Municipal de Guimarães a
faculdade de praticar esse ato, devendo o mesmo ser ratificado pela Câmara Municipal de
Guimarães primeira reunião realizada após a sua prática, conforme prescreve o n.º 3 do
artigo 35.º do mesmo diploma legal. À consideração superior.” (Anexo 14)
DELIBERADO
34. TRÂNSITO - ATO DE IMPOSIÇÃO DE SERVIÇOS MÍNIMOS DE TRANSPORTE PARA O MÊS
DE OUTUBRO DE 2021 – ARRIVA PORTUGAL – TRANSPORTES, LDA. – RATIFICAÇÃO –
Presente, para ratificação, o despacho do Presidente da Câmara, datado de 24 de setembro
de 2021, que determinou o ato de imposição de serviços mínimos de transporte durante o
mês de outubro ao operador Arriva Portugal – Transportes, Lda, pela assunção da
compensação financeira, por obrigações de serviço público, num valor máximo de
€40.000,00, acrescido de IVA à taxa aplicável, de acordo com a seguinte informação: “O
país atravessou um período de estado de emergência, na sequência da declaração do
Senhor Presidente da República, através do Decreto n.º 14-A/2020, de 18 de março,
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renovado de forma sucessiva pelo Decreto n.º 17-A/2020, de 2 de abril, e Decreto n.º 20A/2020, de 17 de abril, tendo o seu términus no passado dia 2 de maio, sábado. Neste
contexto, foram determinadas condicionantes diversas, associadas ao transporte público
local, designadamente pelo despacho n.º 3547-A/2020, de 22 de março, do Sr. Ministro do
Ambiente e da Ação Climática, elencadas no seu número 14, visando a adequação da oferta
à procura dos transportes locais, salvaguardando a continuidade do serviço público
essencial, a limitação do número máximo de passageiros, a redução do contato com os
motoristas, obrigando à utilização do acesso dos passageiros pela porta traseira, assegurar
a limpeza e desinfeção dos veículos, entre outros, e proceder a alterações à operação e
ajustamentos inerentes, designadamente no sistema de validação e venda de títulos, que
decorram de regras imperativas de salvaguarda da saúde publica. Do conjunto das referidas
determinações resultaram diversas alterações ao serviço público realizado, sendo as mais
impactantes a adequação da oferta à procura, com ajustamento da mesma, quer de
horários, quer de linhas/percursos, e suspensão da venda ou validação dos títulos de
transporte a bordo. Essas condicionantes mantiveram-se com o termo do estado de
emergência em 2 de maio de 2020, uma vez que se lhe seguiu a declaração da situação de
calamidade em todo o território nacional pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 33A/2020, de 30 de abril, ao abrigo da Lei de Bases da Proteção Civil e da Lei relativa ao
Sistema de Vigilância em Saúde Pública, renovada de forma sucessiva pela Resolução do
Conselho de Ministros n.º 38/2020, de 17 de maio, e pelos Conselhos de ministros de 29 de
maio de 2020 e 12 de junho de 2020, e, posteriormente, com a determinação da situação
de alerta, no caso do Município de Guimarães, com a Resolução do Conselho de Ministros
n.º 53-A/2020, publicada em Diário da República de 14 de julho, objeto de sucessivas
renovações, através da Resolução do Conselho de Ministros n.º 55-A/2020, e 63-A/2020,
publicadas em Diário da República de 31 de julho e 14 de agosto, respetivamente, a vigorar
até 31 de agosto de 2020. No mês de setembro, através da Resolução do Conselho de
Ministros n.º 70-A/2020, de 11 de setembro, foi declarada situação de contingência, no
âmbito da pandemia da doença COVID-19, até 30 de setembro e prorrogada até 14 de
outubro, através do Conselho de Ministros n.º 81/2020, de 29 de setembro. Em outubro foi
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declarada a situação de calamidade até 31 de outubro, através da Resolução do Conselho
de Ministros n.º 88-A/2020, de 14 de outubro, prorrogada até 3 de novembro, pela
Resolução do Conselho de Ministros n.º 89-A/2020, de 26 de outubro. No decurso do mês
de novembro, através da Resolução do Conselho de Ministros n.º 92-A/2020, de 2 de
novembro, foi declarada a situação de calamidade em todo o território nacional
continental, até ao dia 19, determinação que, com o agravamento da situação pandémica,
repôs o estado de emergência, para o período de 9 a 23 de novembro, pelo Decreto do
Presidente da República n.º 51-U/2020, de 6 de novembro. Neste hiato, o estado de
emergência foi sendo sucessivamente renovado, até 7 de janeiro de 2021, através do
Decreto do Presidente da República n.º 59-A/2020, de 20 de novembro, do Decreto do
Presidente da República n.º 61-A/2020, de 4 de dezembro, e, por fim, pelo Decreto do
Presidente da República n.º 66-A/2020, de 17 de dezembro. No mês de janeiro, a situação
de calamidade pública provocada pela pandemia COVID-19 acentuou-se muito seriamente,
implicando a renovação do estado de emergência, até 30 de janeiro, através do Decreto do
Presidente da República n.º 6-A/2021, de 6 de janeiro e do Decreto do Presidente da
República n.º 6-B/2021, de 13 de janeiro. No dia 28 de janeiro foi renovada a declaração do
estado de emergência, até ao dia 14 de fevereiro, através do Decreto do Presidente da
República n.º 9-A/2021. Acresce que, com o agravamento significativo da situação
pandémica, o Governo, a partir do Decreto n.º 3-C/2021, de 21 de janeiro, procedeu à
suspensão das atividades educativas e letivas presenciais dos estabelecimentos de ensino
públicos, particulares e cooperativos e do setor social e solidário, de educação pré-escolar
e dos ensinos básico e secundário, a partir do dia 22 de janeiro, bem como o confinamento
geral da população. Foram fixadas várias fases de levantamento das medidas aplicáveis,
consignadas num Plano de Desconfinamento, cruzando diversos critérios científicos,
dividido em quatro fases e com um período de 15 dias de intervalo entre cada fase, de
forma a poder ir-se avaliando os impactos das medidas na evolução da pandemia. O
calendário previsto para as diferentes fases de desconfinamento pode ser alterado
atendendo a determinados critérios epidemiológicos de definição de controle da pandemia
e ainda considerando a existência de capacidade de resposta assistencial do Serviço
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Nacional de Saúde. Com a redução do número de infetados e vítimas mortais durante os
meses de fevereiro e março, pelo Decreto n.º 4/2021, de 13 de março, foi determinado o
fim progressivo do confinamento e a retoma das atividades escolares a partir de 6 de abril,
o que veio a ser confirmado pelos Decretos do Presidente da República n.º 31-A/2021, de
25 de março, e 41-A/2021, de 14 de abril, e pelos Decretos do Governo n.º 6-A/2021, de 15
de abril, e 7/2021, de 17 de abril. Adicionalmente, o Conselho de Ministros através do
Decreto n.º 6/2021, de 3 de abril, regulamenta o estado de emergência decretado pelo
Presidente da República, até 15 de abril. Considerando a estratégia para o levantamento
de medidas de confinamento no âmbito do combate à pandemia da doença COVID -19,
aprovada através da Resolução do Conselho de Ministros n.º 19/2021, de 13 de março, na
medida em que a situação epidemiológica em Portugal, bem como os restantes critérios
fixados naquela Resolução, permitem que se prossiga a estratégia de levantamento
progressivo das medidas de confinamento, é determinado o levantamento da suspensão
das atividades letivas dos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico, em regime presencial, nos
estabelecimentos de ensino públicos, particulares e cooperativos e do setor social e
solidário, estabelecendo -se também — para os alunos que retomam ou tenham retomado
as atividades letivas e educativas — o levantamento da suspensão das atividades, em
regime presencial, de apoio à família e de enriquecimento curricular, bem como atividades
prestadas em centros de atividades de tempos livres e centros de estudo e similares. O
decreto procede ainda ao levantamento da suspensão de diversas atividades, salientando
dos estabelecimentos de comércio a retalho e de prestação de serviços em
estabelecimentos abertos ao público, bem como à abertura de estabelecimentos de
restauração e similares para serviço em esplanadas abertas, e à permissão do
funcionamento de feiras e mercados, para além de produtos alimentares, nos termos nele
definidos. No dia 14 de abril, o Presidente da República, com fundamento na verificação de
uma situação de calamidade pública e em linha com o faseamento do plano de
desconfinamento, impondo-se, novamente, acautelar os passos a dar no futuro próximo,
procede à renovação da declaração do estado de emergência, até 30 de abril, através do
Decreto do Presidente da República n.º 41-A/2021. Como tal, o Governo através do Decreto
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n.º 7/2021, de 17 de abril, vem regulamentar a renovação da declaração do estado de
emergência, prosseguindo, quanto à generalidade do País — de acordo com critérios de
avaliação da situação epidemiológica —, a estratégia gradual de levantamento de medidas
de confinamento no âmbito do combate à pandemia da doença COVID -19 estabelecida na
Resolução do Conselho de Ministros n.º 19/2021, de 13 de março. Assim, e no que ao
Município de Guimarães diz respeito, a situação epidemiológica permitiu o prosseguimento
para a 3.ª fase de levantamento de medidas, com o arranque do ensino secundário e
superior em regime presencial, a partir de 19 de abril, e com a reabertura de determinadas
instalações, estabelecimentos e atividades, com um âmbito mais alargado relativamente às
fases anteriores. O esforço dos portugueses, aliado a uma política de testagem massiva e
de progressão da vacinação, permitiu a redução sustentada no número de novos casos
diários de infetados com a doença COVID-19, verificando-se, de igual modo, uma redução
do número de internados em hospitais e da taxa de ocupação das unidades de cuidados
intensivos, tendo sido cumpridos os critérios identificados pelos peritos como
fundamentais para o controlo da pandemia. Sucede, porém, que a necessidade de
prevenção da doença, contenção da pandemia e garantia da segurança dos portugueses,
aliada ao levantamento gradual das suspensões e interdições decretadas durante o período
em que vigorou o estado de emergência, implicou a necessidade de manutenção de
medidas, ainda que menos restritivas. Como tal, o Presidente da República não renovou a
declaração do estado de emergência, colocando assim termo ao mesmo, e o Governo, ao
abrigo da Lei de Bases da Proteção Civil, declarou a situação de calamidade em todo o
território nacional continental, através da Resolução do Conselho de Ministros n.º 45C/2021, de 30 de abril, até dia 16 de maio de 2021. No que ao Município de Guimarães diz
respeito, a situação epidemiológica permitiu a passagem para a 4.ª fase de levantamento
de medidas (nível 1), conforme previsto na estratégia adotada. Assim, e em suma, a
presente resolução, para além de fixar as medidas de índole nacional, fixa também as regras
a vigorar para a generalidade dos municípios portugueses durante os 15 dias que lhe
seguiram. A situação de calamidade em todo o território nacional continental veio a ser
prorrogada até 30 de maio, através da Resolução do Conselho de Ministros n.º 59-B/2021,
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de 14 de maio, posteriormente até 13 de junho, através de Resolução do Conselho de
Ministros n.º 64-A/2021, de 28 de maio, e através da Resolução do Conselho de Ministros
n.º 74-A/2021, de 9 de junho, até 27 de junho. Não obstante o calendário indicativo previsto
na estratégia de levantamento de medidas de confinamento no âmbito do combate à
pandemia da doença COVID -19 fixada através da Resolução do Conselho de Ministros n.º
70-B/2021, de 4 de junho, a evolução da situação epidemiológica no território nacional
continental não se demonstrou favorável ao prosseguimento daquela estratégia no dia 28
de junho de 2021. Como tal, continuaram a vigorar as regras vigentes, motivo pelo qual a
Resolução do Conselho de Ministros n.º 77-A/2021, de 24 de junho, prorrogou a vigência
da Resolução do Conselho de Ministros n.º 74 -A/2021, de 9 de junho, até ao dia 11 de julho
de 2021, sem progressão no desconfinamento de qualquer município do território nacional
continental. A situação epidemiológica em Portugal, com um aumento do nível de
incidência, do número de infetados e do número de internados, continuou a justificar a
vigência da situação de calamidade, sendo a mesma prorrogada, em todo o território
nacional continental, até ao dia 25 de julho de 2021, através da Resolução do Conselho de
Ministros n.º 91-A/2021, de 9 de julho, até 8 de agosto, através da Resolução do Conselho
de Ministros n.º 96-A/2021, de 22 de julho, e ainda até 31 de agosto, através da Resolução
do Conselho de Ministros n.º 101-A/2021, de 29 de julho. Através desta Resolução e
considerando a avaliação do risco de transmissibilidade do vírus e do nível de incidência, da
gravidade clínica da pandemia, da capacidade de resposta do SNS, bem como a evolução
da cobertura de vacinação completa da população, o governo determinou a
prosseguimento da estratégia gradual de levantamento de medidas de combate à
pandemia da doença COVID -19, passando as regras aplicáveis a ser consideradas para todo
o território nacional continental, deixando de existir regras em função do nível de risco dos
concelhos. Destaca-se, ainda, que atendendo aos critérios de avaliação de risco e ao facto
de que pelo menos 50 % da população já se encontrava, com a vacinação completa, o
governo determinou como recomendável, a partir de dia 1 de agosto, a adoção do regime
de teletrabalho sempre que as funções em causa o permitam. Esta Resolução previa, ainda,
nos seus artigos 34.º e seguintes, orientações quanto à progressão do levantamento de
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medidas restritivas, a qual teria em conta, entre outros fatores e indicadores, os patamares
de percentagem da população com vacinação completa. Neste contexto, foram definidos
dois patamares (70 % e 85 % da população com vacinação completa), os quais, em conjunto
com os indicadores relativos à avaliação de risco e monitorização da pandemia da doença
COVID -19 definidos através do Despacho n.º 7577 -A/2021, publicado no Diário da
República, 2.ª série, n.º 147, de 30 de julho de 2021, habilitariam, caso a situação
epidemiológica o permitisse, a alteração de algumas medidas num sentido menos
restritivo. Ora, tendo sido atingido, em 18 de agosto de 2021, o patamar de 70 % da
população com vacinação completa, o Governo, através da Resolução do Conselho de
Ministros n.º 114-A/2021, de 20 de agosto, determina, até ao dia 30 de setembro de 2021,
a situação de contingência em todo o território nacional continental, dando sequência à
possibilidade prevista na Resolução do Conselho de Ministros n.º 101 -A/2021, de 30 de
julho, com a alteração de algumas regras atualmente vigentes. Destas alterações destacase o facto de deixar de existir limite de lotação no transporte coletivo de passageiros —
transporte terrestre, fluvial e marítimo — passando a ser possível a utilização, pelos
passageiros, dos bancos dianteiros no transporte em táxi e no transporte individual e
remunerado de passageiros em veículos descaracterizados a partir de plataforma
eletrónica. Entretanto, vislumbrando-se que ainda durante o mês de setembro será
atingido o patamar de 85% da população com vacinação completa, o Governo anunciou
que a partir de 1 de outubro será revogada a situação de contingência e permanecerá
apenas a situação de alerta, com eliminação adicional de algumas restrições ainda
existentes. Não obstante o elenco menos intenso de restrições, suspensões e
encerramentos do que aquele que se encontrava vigente, mantém imperativo acautelar os
passos a dar no futuro, preservando várias medidas restritivas destinadas ao combate à
disseminação do coronavírus SARS-CoV-2, do qual resulta a doença COVID-19. Como tal,
antecipa-se um atraso na recuperação da procura do transporte público de passageiros,
cuja operação ainda não tinha recuperado para os valores pré pandémicos, não
assegurando, por isso, a existência de condições para, por si só, gerar os recursos que
permitam a prestação de um serviço público que cubra todos os serviços essenciais. Neste
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novo contexto, o n.º 4 do artigo 13.º-A do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, na
sua atual redação, habilita as autoridades de transporte, previstas na Lei n.º 52/2015, de 9
de junho, a «proceder à articulação com os respetivos operadores de transportes, no
sentido de adequar a oferta à procura e às necessidades de transporte, salvaguardando a
continuidade do serviço público essencial e o cumprimento das regras de salvaguarda da
saúde pública», o que habilita o Município de Guimarães a rever a rede explorada pelo
Operador para assegurar os níveis essenciais de funcionamento do Serviço Público. Nestas
circunstâncias, as diferentes empresas de transporte público rodoviário que operam no
concelho de Guimarães suprimiram de forma expressiva os horários das diferentes
carreiras, em diversos casos de forma total, com a extinção generalizada da oferta do
serviço público, com algumas exceções de caráter pontual, no âmbito de Autoridade de
Transporte distinta – CIM do Ave, manifestamente insuficiente. Foi neste enquadramento
que o Município de Guimarães tem vindo a determinar um conjunto de serviços mínimos e
ou essenciais de transporte público rodoviário de passageiros, junto das empresas que
operam carreiras de âmbito municipal, por forma a garantir a mobilidade das pessoas,
designadamente no desempenho de atividades profissionais, de abastecimento de bens e
serviços, de ensino, de cuidados de saúde e de assistência a terceiros, sem prejuízo de
outras que se demonstrem igualmente essenciais. No âmbito do concelho de Guimarães, a
empresa Arriva Portugal – Transportes, Lda, opera um conjunto alargado de linhas, ao
abrigo de autorizações provisórias atribuídas pelo Município, com particular incidência nas
freguesias a poente e norte da Cidade, salientando, sem prejuízo de outras, os casos de
Airão (São João), Airão (Santa Maria), Aldão, Atães, Caldelas, Corvite, Donim, Gondomar,
Prazins (Santa Eufémia), Prazins (Santo Tirso), Rendufe, Sande (São Clemente), Sande (Vila
Nova), São Torcato, Selho (São Lourenço), Souto (Santa Maria), Souto (São Salvador), e
Vermil, como locais de maior isolamento, relativamente às referidas atividades. Apesar da
publicação de legislação diversa que evidencia uma preocupação e necessidade de garantir
a assunção e continuidade do serviço público essencial, da qual o Decreto-Lei n.º 14C/2020, de 7 de abril, com vigência até 31 de dezembro de 2020, no caso para o
financiamento e compensação aos operadores de transportes essenciais, será a mais
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evidente, mantém-se atualmente a necessidade de garantir a continuidade do serviço
público de transporte rodoviário “essencial”. Face à evolução do atual contexto pandémico
foi prolongada a vigência das regras de atribuição de financiamento e compensações aos
operadores de transportes essenciais, no âmbito da pandemia COVID-19, até 31 de
dezembro de 2021, através do Decreto-Lei n.º 6-B/2021 de 15 de janeiro. O mês de outubro
decorre já com ano letivo 2021/22 em curso, e será possível observar a evolução do
transporte coletivo e a eventual necessidade de ajustar a oferta de transporte pública em
carreira regular. O Município, enquanto Autoridade de Transportes, desenvolveu o seu
planeamento para o mês de outubro tendo por base a oferta já consolidada durante o mês
de setembro, depois do ajustamento de oferta associada ao transporte escolar, com a
disponibilização de elementos sobre as necessidades dos agrupamentos escolares. Nos
termos dos artigos 4.º e 23.º do RJSPTP, as autoridades de transportes são competentes
para impor obrigações de serviço público aos Operadores, as quais devem ser formuladas
de forma expressa e detalhada, por referência a elementos específicos, objetivos e
quantificáveis, e podem ser impostas ao operador de serviço público mediante ato do órgão
executivo da autoridade de transportes competente. Uma das modalidades de obrigações
de serviço público é a imposição de um nível mínimo de oferta, nomeadamente a realização
obrigatória de percursos e horários em qualquer circunstância, de modo a salvaguardar a
continuidade do serviço público essencial. Face ao exposto, deverá submeter-se à
consideração do Sr. Presidente, a determinação de ato de imposição de serviços mínimos
de transporte durante o mês de outubro ao operador Arriva Portugal – Transportes, Lda,
em anexo, pela assunção da compensação financeira, por obrigações de serviço público,
num valor máximo de €40.000,00, acrescido de IVA à taxa aplicável, com cabimento na
rubrica 050103, plano 3.3.1.1.105 - Transporte público - Outras compensações por
obrigações de serviço público. Apesar da despesa máxima estimada com a oferta importar
o valor apresentado no quadro I do Anexo 2, € 75.393,85, acrescido de IVA à taxa aplicável,
decorrente da receita expectável associado à cobrança das viagens, passes e bilhetes, o
valor máximo da compensação não deverá atingir o valor referido. A competência para a
prática do presente ato é da Câmara Municipal de Guimarães, nos termos do disposto no
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artigo 33.º, n.º 1, alíneas ee) e gg), do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, mas
em função na urgência e consequente insusceptibilidade de reunir aquele órgão em tempo
útil, assiste ao Presidente da Câmara Municipal de Guimarães a faculdade de praticar esse
ato, devendo o mesmo ser ratificado pela Câmara Municipal de Guimarães na primeira
reunião realizada após a sua prática, conforme prescreve o n.º 3 do artigo 35.º do mesmo
diploma legal. À consideração superior.” (Anexo 15)
DELIBERADO

35. TRÂNSITO – ATO DE IMPOSIÇÃO DE SERVIÇOS MÍNIMOS DE TRANSPORTE PARA O
MÊS DE OUTUBRO DE 2021 – RODOVIÁRIA D´ENTRE DOURO E MINHO S.A. – RATIFICAÇÃO
- Presente, para ratificação, o despacho do Presidente da Câmara, datado de 24 de
setembro de 2021, que determinou o ato de imposição de serviços mínimos de transporte
durante o mês de outubro ao operador Rodoviária D´Entre Douro e Minho S.A., pela
assunção da compensação financeira, por obrigações de serviço público, num valor máximo
de €2.500,00, acrescido de IVA à taxa aplicável, de acordo com a seguinte informação: “O
país atravessou um período de estado de emergência, na sequência da declaração do
Senhor Presidente da República, através do Decreto n.º 14-A/2020, de 18 de março,
renovado de forma sucessiva pelo Decreto n.º 17-A/2020, de 2 de abril, e Decreto n.º 20A/2020, de 17 de abril, tendo o seu términus no passado dia 2 de maio, sábado. Neste
contexto, foram determinadas condicionantes diversas, associadas ao transporte público
local, designadamente pelo despacho n.º 3547-A/2020, de 22 de março, do Sr. Ministro do
Ambiente e da Ação Climática, elencadas no seu número 14, visando a adequação da oferta
à procura dos transportes locais, salvaguardando a continuidade do serviço público
essencial, a limitação do número máximo de passageiros, a redução do contato com os
motoristas, obrigando à utilização do acesso dos passageiros pela porta traseira, assegurar
a limpeza e desinfeção dos veículos, entre outros, e proceder a alterações à operação e
ajustamentos inerentes, designadamente no sistema de validação e venda de títulos, que
decorram de regras imperativas de salvaguarda da saúde publica. Do conjunto das referidas
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determinações resultaram diversas alterações ao serviço público realizado, sendo as mais
impactantes a adequação da oferta à procura, com ajustamento da mesma, quer de
horários, quer de linhas/percursos, e suspensão da venda ou validação dos títulos de
transporte a bordo. Essas condicionantes mantiveram-se com o termo do estado de
emergência em 2 de maio de 2020, uma vez que se lhe seguiu a declaração da situação de
calamidade em todo o território nacional pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 33A/2020, de 30 de abril, ao abrigo da Lei de Bases da Proteção Civil e da Lei relativa ao
Sistema de Vigilância em Saúde Pública, renovada de forma sucessiva pela Resolução do
Conselho de Ministros n.º 38/2020, de 17 de maio, e pelos Conselhos de ministros de 29 de
maio de 2020 e 12 de junho de 2020, e, posteriormente, com a determinação da situação
de alerta, no caso do Município de Guimarães, com a Resolução do Conselho de Ministros
n.º 53-A/2020, publicada em Diário da República de 14 de julho, objeto de sucessivas
renovações, através da Resolução do Conselho de Ministros n.º 55-A/2020, e 63-A/2020,
publicadas em Diário da República de 31 de julho e 14 de agosto, respetivamente, a vigorar
até 31 de agosto de 2020. No mês de setembro, através da Resolução do Conselho de
Ministros n.º 70-A/2020, de 11 de setembro, foi declarada situação de contingência, no
âmbito da pandemia da doença COVID-19, até 30 de setembro e prorrogada até 14 de
outubro, através do Conselho de Ministros n.º 81/2020, de 29 de setembro. Em outubro foi
declarada a situação de calamidade até 31 de outubro, através da Resolução do Conselho
de Ministros n.º 88-A/2020, de 14 de outubro, prorrogada até 3 de novembro, pela
Resolução do Conselho de Ministros n.º 89-A/2020, de 26 de outubro. No decurso do mês
de novembro, através da Resolução do Conselho de Ministros n.º 92-A/2020, de 2 de
novembro, foi declarada a situação de calamidade em todo o território nacional
continental, até ao dia 19, determinação que, com o agravamento da situação pandémica,
repôs o estado de emergência, para o período de 9 a 23 de novembro, pelo Decreto do
Presidente da República n.º 51-U/2020, de 6 de novembro. Neste hiato, o estado de
emergência foi sendo sucessivamente renovado, até 7 de janeiro de 2021, através do
Decreto do Presidente da República n.º 59-A/2020, de 20 de novembro, do Decreto do
Presidente da República n.º 61-A/2020, de 4 de dezembro, e, por fim, pelo Decreto do
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Presidente da República n.º 66-A/2020, de 17 de dezembro. No mês de janeiro, a situação
de calamidade pública provocada pela pandemia COVID-19 acentuou-se muito seriamente,
implicando a renovação do estado de emergência, até 30 de janeiro, através do Decreto do
Presidente da República n.º 6-A/2021, de 6 de janeiro e do Decreto do Presidente da
República n.º 6-B/2021, de 13 de janeiro. No dia 28 de janeiro foi renovada a declaração do
estado de emergência, até ao dia 14 de fevereiro, através do Decreto do Presidente da
República n.º 9-A/2021. Acresce que, com o agravamento significativo da situação
pandémica, o Governo, a partir do Decreto n.º 3-C/2021, de 21 de janeiro, procedeu à
suspensão das atividades educativas e letivas presenciais dos estabelecimentos de ensino
públicos, particulares e cooperativos e do setor social e solidário, de educação pré-escolar
e dos ensinos básico e secundário, a partir do dia 22 de janeiro, bem como o confinamento
geral da população. Foram fixadas várias fases de levantamento das medidas aplicáveis,
consignadas num Plano de Desconfinamento, cruzando diversos critérios científicos,
dividido em quatro fases e com um período de 15 dias de intervalo entre cada fase, de
forma a poder ir-se avaliando os impactos das medidas na evolução da pandemia. O
calendário previsto para as diferentes fases de desconfinamento pode ser alterado
atendendo a determinados critérios epidemiológicos de definição de controle da pandemia
e ainda considerando a existência de capacidade de resposta assistencial do Serviço
Nacional de Saúde. Com a redução do número de infetados e vítimas mortais durante os
meses de fevereiro e março, pelo Decreto n.º 4/2021, de 13 de março, foi determinado o
fim progressivo do confinamento e a retoma das atividades escolares a partir de 6 de abril,
o que veio a ser confirmado pelos Decretos do Presidente da República n.º 31-A/2021, de
25 de março, e 41-A/2021, de 14 de abril, e pelos Decretos do Governo n.º 6-A/2021, de 15
de abril, e 7/2021, de 17 de abril. Adicionalmente, o Conselho de Ministros através do
Decreto n.º 6/2021, de 3 de abril, regulamenta o estado de emergência decretado pelo
Presidente da República, até 15 de abril. Considerando a estratégia para o levantamento
de medidas de confinamento no âmbito do combate à pandemia da doença COVID -19,
aprovada através da Resolução do Conselho de Ministros n.º 19/2021, de 13 de março, na
medida em que a situação epidemiológica em Portugal, bem como os restantes critérios
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fixados naquela Resolução, permitem que se prossiga a estratégia de levantamento
progressivo das medidas de confinamento, é determinado o levantamento da suspensão
das atividades letivas dos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico, em regime presencial, nos
estabelecimentos de ensino públicos, particulares e cooperativos e do setor social e
solidário, estabelecendo -se também — para os alunos que retomam ou tenham retomado
as atividades letivas e educativas — o levantamento da suspensão das atividades, em
regime presencial, de apoio à família e de enriquecimento curricular, bem como atividades
prestadas em centros de atividades de tempos livres e centros de estudo e similares. O
decreto procede ainda ao levantamento da suspensão de diversas atividades, salientando
dos estabelecimentos de comércio a retalho e de prestação de serviços em
estabelecimentos abertos ao público, bem como à abertura de estabelecimentos de
restauração e similares para serviço em esplanadas abertas, e à permissão do
funcionamento de feiras e mercados, para além de produtos alimentares, nos termos nele
definidos. No dia 14 de abril, o Presidente da República, com fundamento na verificação de
uma situação de calamidade pública e em linha com o faseamento do plano de
desconfinamento, impondo-se, novamente, acautelar os passos a dar no futuro próximo,
procede à renovação da declaração do estado de emergência, até 30 de abril, através do
Decreto do Presidente da República n.º 41-A/2021. Como tal, o Governo através do Decreto
n.º 7/2021, de 17 de abril, vem regulamentar a renovação da declaração do estado de
emergência, prosseguindo, quanto à generalidade do País — de acordo com critérios de
avaliação da situação epidemiológica —, a estratégia gradual de levantamento de medidas
de confinamento no âmbito do combate à pandemia da doença COVID -19 estabelecida na
Resolução do Conselho de Ministros n.º 19/2021, de 13 de março. Assim, e no que ao
Município de Guimarães diz respeito, a situação epidemiológica permitiu o prosseguimento
para a 3.ª fase de levantamento de medidas, com o arranque do ensino secundário e
superior em regime presencial, a partir de 19 de abril, e com a reabertura de determinadas
instalações, estabelecimentos e atividades, com um âmbito mais alargado relativamente às
fases anteriores. O esforço dos portugueses, aliado a uma política de testagem massiva e
de progressão da vacinação, permitiu a redução sustentada no número de novos casos
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diários de infetados com a doença COVID-19, verificando-se, de igual modo, uma redução
do número de internados em hospitais e da taxa de ocupação das unidades de cuidados
intensivos, tendo sido cumpridos os critérios identificados pelos peritos como
fundamentais para o controlo da pandemia. Sucede, porém, que a necessidade de
prevenção da doença, contenção da pandemia e garantia da segurança dos portugueses,
aliada ao levantamento gradual das suspensões e interdições decretadas durante o período
em que vigorou o estado de emergência, implicou a necessidade de manutenção de
medidas, ainda que menos restritivas. Como tal, o Presidente da República não renovou a
declaração do estado de emergência, colocando assim termo ao mesmo, e o Governo, ao
abrigo da Lei de Bases da Proteção Civil, declarou a situação de calamidade em todo o
território nacional continental, através da Resolução do Conselho de Ministros n.º 45C/2021, de 30 de abril, até dia 16 de maio de 2021. No que ao Município de Guimarães diz
respeito, a situação epidemiológica permitiu a passagem para a 4.ª fase de levantamento
de medidas (nível 1), conforme previsto na estratégia adotada. Assim, e em suma, a
presente resolução, para além de fixar as medidas de índole nacional, fixa também as regras
a vigorar para a generalidade dos municípios portugueses durante os 15 dias que lhe
seguiram. A situação de calamidade em todo o território nacional continental veio a ser
prorrogada até 30 de maio, através da Resolução do Conselho de Ministros n.º 59-B/2021,
de 14 de maio, posteriormente até 13 de junho, através de Resolução do Conselho de
Ministros n.º 64-A/2021, de 28 de maio, e através da Resolução do Conselho de Ministros
n.º 74-A/2021, de 9 de junho, até 27 de junho. Não obstante o calendário indicativo previsto
na estratégia de levantamento de medidas de confinamento no âmbito do combate à
pandemia da doença COVID -19 fixada através da Resolução do Conselho de Ministros n.º
70-B/2021, de 4 de junho, a evolução da situação epidemiológica no território nacional
continental não se demonstrou favorável ao prosseguimento daquela estratégia no dia 28
de junho de 2021. Como tal, continuaram a vigorar as regras vigentes, motivo pelo qual a
Resolução do Conselho de Ministros n.º 77-A/2021, de 24 de junho, prorrogou a vigência
da Resolução do Conselho de Ministros n.º 74 -A/2021, de 9 de junho, até ao dia 11 de julho
de 2021, sem progressão no desconfinamento de qualquer município do território nacional
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continental. A situação epidemiológica em Portugal, com um aumento do nível de
incidência, do número de infetados e do número de internados, continuou a justificar a
vigência da situação de calamidade, sendo a mesma prorrogada, em todo o território
nacional continental, até ao dia 25 de julho de 2021, através da Resolução do Conselho de
Ministros n.º 91-A/2021, de 9 de julho, até 8 de agosto, através da Resolução do Conselho
de Ministros n.º 96-A/2021, de 22 de julho, e ainda até 31 de agosto, através da Resolução
do Conselho de Ministros n.º 101-A/2021, de 29 de julho. Através desta Resolução e
considerando a avaliação do risco de transmissibilidade do vírus e do nível de incidência, da
gravidade clínica da pandemia, da capacidade de resposta do SNS, bem como a evolução
da cobertura de vacinação completa da população, o governo determinou a
prosseguimento da estratégia gradual de levantamento de medidas de combate à
pandemia da doença COVID -19, passando as regras aplicáveis a ser consideradas para todo
o território nacional continental, deixando de existir regras em função do nível de risco dos
concelhos. Destaca-se, ainda, que atendendo aos critérios de avaliação de risco e ao facto
de que pelo menos 50 % da população já se encontrava, com a vacinação completa, o
governo determinou como recomendável, a partir de dia 1 de agosto, a adoção do regime
de teletrabalho sempre que as funções em causa o permitam. Esta Resolução previa, ainda,
nos seus artigos 34.º e seguintes, orientações quanto à progressão do levantamento de
medidas restritivas, a qual teria em conta, entre outros fatores e indicadores, os patamares
de percentagem da população com vacinação completa. Neste contexto, foram definidos
dois patamares (70 % e 85 % da população com vacinação completa), os quais, em conjunto
com os indicadores relativos à avaliação de risco e monitorização da pandemia da doença
COVID -19 definidos através do Despacho n.º 7577 -A/2021, publicado no Diário da
República, 2.ª série, n.º 147, de 30 de julho de 2021, habilitariam, caso a situação
epidemiológica o permitisse, a alteração de algumas medidas num sentido menos
restritivo. Ora, tendo sido atingido, em 18 de agosto de 2021, o patamar de 70 % da
população com vacinação completa, o Governo, através da Resolução do Conselho de
Ministros n.º 114-A/2021, de 20 de agosto, determina, até ao dia 30 de setembro de 2021,
a situação de contingência em todo o território nacional continental, dando sequência à
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possibilidade prevista na Resolução do Conselho de Ministros n.º 101 -A/2021, de 30 de
julho, com a alteração de algumas regras atualmente vigentes. Destas alterações destacase o facto de deixar de existir limite de lotação no transporte coletivo de passageiros —
transporte terrestre, fluvial e marítimo — passando a ser possível a utilização, pelos
passageiros, dos bancos dianteiros no transporte em táxi e no transporte individual e
remunerado de passageiros em veículos descaracterizados a partir de plataforma
eletrónica. Entretanto, vislumbrando-se que ainda durante o mês de setembro será
atingido o patamar de 85% da população com vacinação completa, o Governo anunciou
que a partir de 1 de outubro será revogada a situação de contingência e permanecerá
apenas a situação de alerta, com eliminação adicional de algumas restrições ainda
existentes. Não obstante o elenco menos intenso de restrições, suspensões e
encerramentos do que aquele que se encontrava vigente, mantém imperativo acautelar os
passos a dar no futuro, preservando várias medidas restritivas destinadas ao combate à
disseminação do coronavírus SARS-CoV-2, do qual resulta a doença COVID-19. Como tal,
antecipa-se um atraso na recuperação da procura do transporte público de passageiros,
cuja operação ainda não tinha recuperado para os valores pré pandémicos, não
assegurando, por isso, a existência de condições para, por si só, gerar os recursos que
permitam a prestação de um serviço público que cubra todos os serviços essenciais. Neste
novo contexto, o n.º 4 do artigo 13.º-A do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, na
sua atual redação, habilita as autoridades de transporte, previstas na Lei n.º 52/2015, de 9
de junho, a «proceder à articulação com os respetivos operadores de transportes, no
sentido de adequar a oferta à procura e às necessidades de transporte, salvaguardando a
continuidade do serviço público essencial e o cumprimento das regras de salvaguarda da
saúde pública», o que habilita o Município de Guimarães a rever a rede explorada pelo
Operador para assegurar os níveis essenciais de funcionamento do Serviço Público. Nestas
circunstâncias, as diferentes empresas de transporte público rodoviário que operam no
concelho de Guimarães suprimiram de forma expressiva os horários das diferentes
carreiras, em diversos casos de forma total, com a extinção generalizada da oferta do
serviço público, aplicável no caso à presente empresa – Rodoviária D´Entre Douro e Minho
43
Mod. 229-A/SQ 0

G
UI

MA R A E

S

CÂMARA MUNICIPAL DE GUIMARÃES

S.A. Foi neste enquadramento que o Município de Guimarães tem vindo a determinar um
conjunto de serviços mínimos e ou essenciais de transporte público rodoviário de
passageiros, junto das empresas que operam carreiras de âmbito municipal, por forma a
garantir a mobilidade das pessoas, designadamente no desempenho de atividades
profissionais, de abastecimento de bens e serviços, de ensino, de cuidados de saúde e de
assistência a terceiros, sem prejuízo de outras que se demonstrem igualmente essenciais.
No âmbito do concelho de Guimarães, a empresa Rodoviária D´Entre Douro e Minho S.A.,
opera uma única linha, ao abrigo de autorizações provisórias atribuídas pelo Município,
com particular incidência nas freguesias de Caldelas, Longos e União de Freguesias de Sande
São Lourenço e Balazar. Apesar da publicação de legislação diversa que evidencia uma
preocupação e necessidade de garantir a assunção e continuidade do serviço público
essencial, da qual o Decreto-Lei n.º 14-C/2020, de 7 de abril, com vigência até 31 de
dezembro de 2020, no caso para o financiamento e compensação aos operadores de
transportes essenciais, será a mais evidente, mantém-se atualmente a necessidade de
garantir a continuidade do serviço público de transporte rodoviário “essencial”. Face à
evolução do atual contexto pandémico foi prolongada a vigência das regras de atribuição
de financiamento e compensações aos operadores de transportes essenciais, no âmbito da
pandemia COVID-19, até 31 de dezembro de 2021, através do Decreto-Lei n.º 6-B/2021 de
15 de janeiro. O mês de outubro decorre já com ano letivo 2021/22 em curso, e será
possível observar a evolução do transporte coletivo e a eventual necessidade de ajustar a
oferta de transporte pública em carreira regular. O Município, enquanto Autoridade de
Transportes, desenvolveu o seu planeamento para o mês de outubro tendo por base a
oferta já consolidada durante o mês de setembro, depois do ajustamento de oferta
associada ao transporte escolar, com a disponibilização de elementos sobre as
necessidades dos agrupamentos escolares. Nos termos dos artigos 4.º e 23.º do RJSPTP, as
autoridades de transportes são competentes para impor obrigações de serviço público aos
Operadores, as quais devem ser formuladas de forma expressa e detalhada, por referência
a elementos específicos, objetivos e quantificáveis, e podem ser impostas ao operador de
serviço público mediante ato do órgão executivo da autoridade de transportes competente.
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Uma das modalidades de obrigações de serviço público é a imposição de um nível mínimo
de oferta, nomeadamente a realização obrigatória de percursos e horários em qualquer
circunstância, de modo a salvaguardar a continuidade do serviço público essencial. Face ao
exposto, deverá submeter-se à consideração do Sr. Presidente, a determinação de ato de
imposição de serviços mínimos de transporte durante o mês de outubro ao operador
Rodoviária D´Entre Douro e Minho S.A., em anexo, pela assunção da compensação
financeira, por obrigações de serviço público, num valor máximo de €2.500,00, acrescido
de IVA à taxa aplicável, com cabimento na rubrica 050103, plano 3.3.1.1.105 - Transporte
público - Outras compensações por obrigações de serviço público. Apesar da despesa
máxima estimada com a oferta importar o valor apresentado no quadro I do Anexo 2,
€9.241,50, acrescido de IVA à taxa aplicável, decorrente da receita expectável associado à
cobrança das viagens, passes e bilhetes, o valor máximo da compensação não deverá atingir
o valor referido. A competência para a prática do presente ato é da Câmara Municipal de
Guimarães, nos termos do disposto no artigo 33.º, n.º 1, alíneas ee) e gg), do Anexo I à Lei
n.º 75/2013, de 12 de setembro, mas em função na urgência e consequente
insusceptibilidade de reunir aquele órgão em tempo útil, assiste ao Presidente da Câmara
Municipal de Guimarães a faculdade de praticar esse ato, devendo o mesmo ser ratificado
pela Câmara Municipal de Guimarães primeira reunião realizada após a sua prática,
conforme prescreve o n.º 3 do artigo 35.º do mesmo diploma legal. À consideração
superior.” (Anexo 16)
DELIBERADO

36. TRÂNSITO – ATO DE IMPOSIÇÃO DE SERVIÇOS MÍNIMOS DE TRANSPORTE PARA O
MÊS DE OUTUBRO DE 2021 – TRANSDEV NORTE, SA – RATIFICAÇÃO – Presente, para
ratificação, o despacho do Presidente da Câmara, datado de 24 de setembro de 2021, que
determinou o ato de imposição de serviços mínimos de transporte durante o mês de
outubro ao operador Transdev Norte, SA, pela assunção da compensação financeira, por
obrigações de serviço público, num valor máximo de €65.000,00, acrescido de IVA à taxa
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aplicável, de acordo com a seguinte informação: “O país atravessou um período de estado
de emergência, na sequência da declaração do Senhor Presidente da República, através do
Decreto n.º 14-A/2020, de 18 de março, renovado de forma sucessiva pelo Decreto n.º 17A/2020, de 2 de abril, e Decreto n.º 20-A/2020, de 17 de abril, tendo o seu términus no
passado dia 2 de maio, sábado. Neste contexto, foram determinadas condicionantes
diversas, associadas ao transporte público local, designadamente pelo despacho n.º 3547A/2020, de 22 de março, do Sr. Ministro do Ambiente e da Ação Climática, elencadas no
seu número 14, visando a adequação da oferta à procura dos transportes locais,
salvaguardando a continuidade do serviço público essencial, a limitação do número máximo
de passageiros, a redução do contato com os motoristas, obrigando à utilização do acesso
dos passageiros pela porta traseira, assegurar a limpeza e desinfeção dos veículos, entre
outros, e proceder a alterações à operação e ajustamentos inerentes, designadamente no
sistema de validação e venda de títulos, que decorram de regras imperativas de salvaguarda
da saúde publica. Do conjunto das referidas determinações resultaram diversas alterações
ao serviço público realizado, sendo as mais impactantes a adequação da oferta à procura,
com ajustamento da mesma, quer de horários, quer de linhas/percursos, e suspensão da
venda ou validação dos títulos de transporte a bordo. Essas condicionantes mantiveram-se
com o termo do estado de emergência em 2 de maio de 2020, uma vez que se lhe seguiu a
declaração da situação de calamidade em todo o território nacional pela Resolução do
Conselho de Ministros n.º 33-A/2020, de 30 de abril, ao abrigo da Lei de Bases da Proteção
Civil e da Lei relativa ao Sistema de Vigilância em Saúde Pública, renovada de forma
sucessiva pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 38/2020, de 17 de maio, e pelos
Conselhos de ministros de 29 de maio de 2020 e 12 de junho de 2020, e, posteriormente,
com a determinação da situação de alerta, no caso do Município de Guimarães, com a
Resolução do Conselho de Ministros n.º 53-A/2020, publicada em Diário da República de
14 de julho, objeto de sucessivas renovações, através da Resolução do Conselho de
Ministros n.º 55-A/2020, e 63-A/2020, publicadas em Diário da República de 31 de julho e
14 de agosto, respetivamente, a vigorar até 31 de agosto de 2020. No mês de setembro,
através da Resolução do Conselho de Ministros n.º 70-A/2020, de 11 de setembro, foi
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declarada situação de contingência, no âmbito da pandemia da doença COVID-19, até 30
de setembro e prorrogada até 14 de outubro, através do Conselho de Ministros n.º
81/2020, de 29 de setembro. Em outubro foi declarada a situação de calamidade até 31 de
outubro, através da Resolução do Conselho de Ministros n.º 88-A/2020, de 14 de outubro,
prorrogada até 3 de novembro pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 89-A/2020, de
26 de outubro. No decurso do mês de novembro, através da Resolução do Conselho de
Ministros n.º 92-A/2020, de 2 de novembro, foi declarada a situação de calamidade em
todo o território nacional continental, até ao dia 19, determinação que, com o agravamento
da situação pandémica, repôs o estado de emergência, para o período de 9 a 23 de
novembro, pelo Decreto do Presidente da República n.º 51-U/2020, de 6 de novembro.
Neste hiato, o estado de emergência foi sendo sucessivamente renovado, até 7 de janeiro
de 2021, através do Decreto do Presidente da República n.º 59-A/2020, de 20 de novembro,
do Decreto do Presidente da República n.º 61-A/2020, de 4 de dezembro, e, por fim, pelo
Decreto do Presidente da República n.º 66-A/2020, de 17 de dezembro. No mês de janeiro,
a situação de calamidade pública provocada pela pandemia COVID-19 acentuou-se muito
seriamente, implicando a renovação do estado de emergência, até 30 de janeiro, através
do Decreto do Presidente da República n.º 6-A/2021, de 6 de janeiro e do Decreto do
Presidente da República n.º 6-B/2021, de 13 de janeiro. No dia 28 de janeiro foi renovada
a declaração do estado de emergência, até ao dia 14 de fevereiro, através do Decreto do
Presidente da República n.º 9-A/2021. Acresce que, com o agravamento significativo da
situação pandémica, o Governo, a partir do Decreto n.º 3-C/2021, de 21 de janeiro,
procedeu à suspensão das atividades educativas e letivas presenciais dos estabelecimentos
de ensino públicos, particulares e cooperativos e do setor social e solidário, de educação
pré-escolar e dos ensinos básico e secundário, a partir do dia 22 de janeiro, bem como o
confinamento geral da população. Foram fixadas várias fases de levantamento das medidas
aplicáveis, consignadas num Plano de Desconfinamento, cruzando diversos critérios
científicos, dividido em quatro fases e com um período de 15 dias de intervalo entre cada
fase, de forma a poder ir-se avaliando os impactos das medidas na evolução da pandemia.
O calendário previsto para as diferentes fases de desconfinamento pode ser alterado
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atendendo a determinados critérios epidemiológicos de definição de controle da pandemia
e ainda considerando a existência de capacidade de resposta assistencial do Serviço
Nacional de Saúde. Com a redução do número de infetados e vítimas mortais durante os
meses de fevereiro e março, pelo Decreto n.º 4/2021, de 13 de março, foi determinado o
fim progressivo do confinamento e a retoma das atividades escolares a partir de 6 de abril,
o que veio a ser confirmado pelos Decretos do Presidente da República n.º 31-A/2021, de
25 de março, e 41-A/2021, de 14 de abril, e pelos Decretos do Governo n.º 6-A/2021, de 15
de abril, e 7/2021, de 17 de abril. Adicionalmente, o Conselho de Ministros através do
Decreto n.º 6/2021, de 3 de abril, regulamenta o estado de emergência decretado pelo
Presidente da República, até 15 de abril. Considerando a estratégia para o levantamento
de medidas de confinamento no âmbito do combate à pandemia da doença COVID -19,
aprovada através da Resolução do Conselho de Ministros n.º 19/2021, de 13 de março, na
medida em que a situação epidemiológica em Portugal, bem como os restantes critérios
fixados naquela Resolução, permitem que se prossiga a estratégia de levantamento
progressivo das medidas de confinamento, é determinado o levantamento da suspensão
das atividades letivas dos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico, em regime presencial, nos
estabelecimentos de ensino públicos, particulares e cooperativos e do setor social e
solidário, estabelecendo -se também — para os alunos que retomam ou tenham retomado
as atividades letivas e educativas — o levantamento da suspensão das atividades, em
regime presencial, de apoio à família e de enriquecimento curricular, bem como atividades
prestadas em centros de atividades de tempos livres e centros de estudo e similares. O
decreto procede ainda ao levantamento da suspensão de diversas atividades, salientando
dos estabelecimentos de comércio a retalho e de prestação de serviços em
estabelecimentos abertos ao público, bem como à abertura de estabelecimentos de
restauração e similares para serviço em esplanadas abertas, e à permissão do
funcionamento de feiras e mercados, para além de produtos alimentares, nos termos nele
definidos. No dia 14 de abril, o Presidente da República, com fundamento na verificação de
uma situação de calamidade pública e em linha com o faseamento do plano de
desconfinamento, impondo-se, novamente, acautelar os passos a dar no futuro próximo,
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procede à renovação da declaração do estado de emergência, até 30 de abril, através do
Decreto do Presidente da República n.º 41-A/2021. Como tal, o Governo através do Decreto
n.º 7/2021, de 17 de abril, vem regulamentar a renovação da declaração do estado de
emergência, prosseguindo, quanto à generalidade do País — de acordo com critérios de
avaliação da situação epidemiológica —, a estratégia gradual de levantamento de medidas
de confinamento no âmbito do combate à pandemia da doença COVID -19 estabelecida na
Resolução do Conselho de Ministros n.º 19/2021, de 13 de março. Assim, e no que ao
Município de Guimarães diz respeito, a situação epidemiológica permitiu o prosseguimento
para a 3.ª fase de levantamento de medidas, com o arranque do ensino secundário e
superior em regime presencial, a partir de 19 de abril, e com a reabertura de determinadas
instalações, estabelecimentos e atividades, com um âmbito mais alargado relativamente às
fases anteriores. O esforço dos portugueses, aliado a uma política de testagem massiva e
de progressão da vacinação, permitiu a redução sustentada no número de novos casos
diários de infetados com a doença COVID-19, verificando-se, de igual modo, uma redução
do número de internados em hospitais e da taxa de ocupação das unidades de cuidados
intensivos, tendo sido cumpridos os critérios identificados pelos peritos como
fundamentais para o controlo da pandemia. Sucede, porém, que a necessidade de
prevenção da doença, contenção da pandemia e garantia da segurança dos portugueses,
aliada ao levantamento gradual das suspensões e interdições decretadas durante o período
em que vigorou o estado de emergência, implicou a necessidade de manutenção de
medidas, ainda que menos restritivas. Como tal, o Presidente da República não renovou a
declaração do estado de emergência, colocando assim termo ao mesmo, e o Governo, ao
abrigo da Lei de Bases da Proteção Civil, declarou a situação de calamidade em todo o
território nacional continental, através da Resolução do Conselho de Ministros n.º 45C/2021, de 30 de abril, até dia 16 de maio de 2021. No que ao Município de Guimarães diz
respeito, a situação epidemiológica permitiu a passagem para a 4.ª fase de levantamento
de medidas (nível 1), conforme previsto na estratégia adotada. Assim, e em suma, a
presente resolução, para além de fixar as medidas de índole nacional, fixa também as regras
a vigorar para a generalidade dos municípios portugueses durante os 15 dias que lhe
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seguiram. A situação de calamidade em todo o território nacional continental veio a ser
prorrogada até 30 de maio, através da Resolução do Conselho de Ministros n.º 59-B/2021,
de 14 de maio, posteriormente até 13 de junho, através de Resolução do Conselho de
Ministros n.º 64-A/2021, de 28 de maio, e através da Resolução do Conselho de Ministros
n.º 74-A/2021, de 9 de junho, até 27 de junho. Não obstante o calendário indicativo previsto
na estratégia de levantamento de medidas de confinamento no âmbito do combate à
pandemia da doença COVID -19 fixada através da Resolução do Conselho de Ministros n.º
70-B/2021, de 4 de junho, a evolução da situação epidemiológica no território nacional
continental não se demonstrou favorável ao prosseguimento daquela estratégia no dia 28
de junho de 2021. Como tal, continuaram a vigorar as regras vigentes, motivo pelo qual a
Resolução do Conselho de Ministros n.º 77-A/2021, de 24 de junho, prorrogou a vigência
da Resolução do Conselho de Ministros n.º 74 -A/2021, de 9 de junho, até ao dia 11 de julho
de 2021, sem progressão no desconfinamento de qualquer município do território nacional
continental. A situação epidemiológica em Portugal, com um aumento do nível de
incidência, do número de infetados e do número de internados, continuou a justificar a
vigência da situação de calamidade, sendo a mesma prorrogada, em todo o território
nacional continental, até ao dia 25 de julho de 2021, através da Resolução do Conselho de
Ministros n.º 91-A/2021, de 9 de julho, até 8 de agosto, através da Resolução do Conselho
de Ministros n.º 96-A/2021, de 22 de julho, e ainda até 31 de agosto, através da Resolução
do Conselho de Ministros n.º 101-A/2021, de 29 de julho. Através desta Resolução e
considerando a avaliação do risco de transmissibilidade do vírus e do nível de incidência, da
gravidade clínica da pandemia, da capacidade de resposta do SNS, bem como a evolução
da cobertura de vacinação completa da população, o governo determinou a
prosseguimento da estratégia gradual de levantamento de medidas de combate à
pandemia da doença COVID -19, passando as regras aplicáveis a ser consideradas para todo
o território nacional continental, deixando de existir regras em função do nível de risco dos
concelhos. Destaca-se, ainda, que atendendo aos critérios de avaliação de risco e ao facto
de que pelo menos 50 % da população já se encontrava, com a vacinação completa, o
governo determinou como recomendável, a partir de dia 1 de agosto, a adoção do regime
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de teletrabalho sempre que as funções em causa o permitam. Esta Resolução previa, ainda,
nos seus artigos 34.º e seguintes, orientações quanto à progressão do levantamento de
medidas restritivas, a qual teria em conta, entre outros fatores e indicadores, os patamares
de percentagem da população com vacinação completa. Neste contexto, foram definidos
dois patamares (70 % e 85 % da população com vacinação completa), os quais, em conjunto
com os indicadores relativos à avaliação de risco e monitorização da pandemia da doença
COVID -19 definidos através do Despacho n.º 7577 -A/2021, publicado no Diário da
República, 2.ª série, n.º 147, de 30 de julho de 2021, habilitariam, caso a situação
epidemiológica o permitisse, a alteração de algumas medidas num sentido menos
restritivo. Ora, tendo sido atingido, em 18 de agosto de 2021, o patamar de 70 % da
população com vacinação completa, o Governo, através da Resolução do Conselho de
Ministros n.º 114-A/2021, de 20 de agosto, determina, até ao dia 30 de setembro de 2021,
a situação de contingência em todo o território nacional continental, dando sequência à
possibilidade prevista na Resolução do Conselho de Ministros n.º 101 -A/2021, de 30 de
julho, com a alteração de algumas regras atualmente vigentes. Destas alterações destacase o facto de deixar de existir limite de lotação no transporte coletivo de passageiros —
transporte terrestre, fluvial e marítimo — passando a ser possível a utilização, pelos
passageiros, dos bancos dianteiros no transporte em táxi e no transporte individual e
remunerado de passageiros em veículos descaracterizados a partir de plataforma
eletrónica. Entretanto, vislumbrando-se que ainda durante o mês de setembro será
atingido o patamar de 85% da população com vacinação completa, o Governo anunciou
que a partir de 1 de outubro será revogada a situação de contingência e permanecerá
apenas a situação de alerta, com eliminação adicional de algumas restrições ainda
existentes. Não obstante o elenco menos intenso de restrições, suspensões e
encerramentos do que aquele que se encontrava vigente, mantém imperativo acautelar os
passos a dar no futuro, preservando várias medidas restritivas destinadas ao combate à
disseminação do coronavírus SARS-CoV-2, do qual resulta a doença COVID-19. Como tal,
antecipa-se um atraso na recuperação da procura do transporte público de passageiros,
cuja operação ainda não tinha recuperado para os valores pré pandémicos, não
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assegurando, por isso, a existência de condições para, por si só, gerar os recursos que
permitam a prestação de um serviço público que cubra todos os serviços essenciais. Neste
novo contexto, o n.º 4 do artigo 13.º-A do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, na
sua atual redação, habilita as autoridades de transporte, previstas na Lei n.º 52/2015, de 9
de junho, a «proceder à articulação com os respetivos operadores de transportes, no
sentido de adequar a oferta à procura e às necessidades de transporte, salvaguardando a
continuidade do serviço público essencial e o cumprimento das regras de salvaguarda da
saúde pública», o que habilita o Município de Guimarães a rever a rede explorada pelo
Operador para assegurar os níveis essenciais de funcionamento do Serviço Público. Nestas
circunstâncias, as diferentes empresas de transporte público rodoviário que operam no
concelho de Guimarães suprimiram de forma expressiva os horários das diferentes
carreiras, em diversos casos de forma total, com a extinção generalizada da oferta do
serviço público, com algumas exceções de caráter pontual, no âmbito de Autoridade de
Transporte distinta – CIM do Ave, manifestamente insuficiente. Foi neste enquadramento
que o Município de Guimarães tem vindo a determinar um conjunto de serviços mínimos e
ou essenciais de transporte público rodoviário de passageiros, junto das empresas que
operam carreiras de âmbito municipal, por forma a garantir a mobilidade das pessoas,
designadamente no desempenho de atividades profissionais, de abastecimento de bens e
serviços, de ensino, de cuidados de saúde e de assistência a terceiros, sem prejuízo de
outras que se demonstrem igualmente essenciais. No âmbito do concelho de Guimarães, a
empresa Transdev Norte, SA, opera um conjunto alargado de linhas, com particular
incidência nas freguesias a nascente e sul da Cidade, salientando, sem prejuízo de outras,
os casos de Abação, Calvos, Gémeos, Infantas, e São Faustino, como locais de maior
isolamento, relativamente às referidas atividades. Apesar da publicação de legislação
diversa que evidencia uma preocupação e necessidade de garantir a assunção e
continuidade do serviço público essencial, da qual o Decreto-Lei n.º 14-C/2020, de 7 de
abril, com vigência até 31 de dezembro de 2020, no caso para o financiamento e
compensação aos operadores de transportes essenciais, será a mais evidente, mantém-se
atualmente a necessidade de garantir a continuidade do serviço público de transporte
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rodoviário “essencial”. Face à evolução do atual contexto pandémico foi prolongada a
vigência das regras de atribuição de financiamento e compensações aos operadores de
transportes essenciais, no âmbito da pandemia COVID-19, até 31 de dezembro de 2021,
através do Decreto-Lei n.º 6-B/2021 de 15 de janeiro. O mês de outubro decorre já com ano
letivo 2021/22 em curso, e será possível observar a evolução do transporte coletivo e a
eventual necessidade de ajustar a oferta de transporte pública em carreira regular. O
Município, enquanto Autoridade de Transportes, desenvolveu o seu planeamento para o
mês de outubro tendo por base a oferta já consolidada durante o mês de setembro, depois
do ajustamento de oferta associada ao transporte escolar, com a disponibilização de
elementos sobre as necessidades dos agrupamentos escolares. Nos termos dos artigos 4.º
e 23.º do RJSPTP, as autoridades de transportes são competentes para impor obrigações
de serviço público aos Operadores, as quais devem ser formuladas de forma expressa e
detalhada, por referência a elementos específicos, objetivos e quantificáveis, e podem ser
impostas ao operador de serviço público mediante ato do órgão executivo da autoridade
de transportes competente. Uma das modalidades de obrigações de serviço público é a
imposição de um nível mínimo de oferta, nomeadamente a realização obrigatória de
percursos e horários em qualquer circunstância, de modo a salvaguardar a continuidade do
serviço público essencial. Face ao exposto, deverá submeter-se à consideração do Sr.
Presidente, a determinação de ato de imposição de serviços mínimos de transporte durante
o mês de outubro ao operador Transdev Norte, SA, em anexo, pela assunção da
compensação financeira, por obrigações de serviço público, num valor máximo de
€65.000,00, acrescido de IVA à taxa aplicável, com cabimento na rubrica 050103, plano
3.3.1.1.105 - Transporte público - Outras compensações por obrigações de serviço público.
Apesar da despesa máxima estimada com a oferta importar o valor apresentado no quadro
I do Anexo 2, €72.144,21, acrescido de IVA à taxa aplicável, decorrente da receita
expectável associado à cobrança das viagens, passes e bilhetes, o valor máximo da
compensação não deverá atingir o valor referido. A competência para a prática do presente
ato é da Câmara Municipal de Guimarães, nos termos do disposto no artigo 33.º, n.º 1,
alíneas ee) e gg), do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, mas em função na
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urgência e consequente insusceptibilidade de reunir aquele órgão em tempo útil, assiste
ao Presidente da Câmara Municipal de Guimarães a faculdade de praticar esse ato, devendo
o mesmo ser ratificado pela Câmara Municipal de Guimarães primeira reunião realizada
após a sua prática, conforme prescreve o n.º 3 do artigo 35.º do mesmo diploma legal. À
consideração superior.” (Anexo 17)
DELIBERADO

37. TRÂNSITO – ATO DE IMPOSIÇÃO DE SERVIÇOS MÍNIMOS DE TRANSPORTE PARA O
MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 – ARRIVA PORTUGAL – TRANSPORTES, LDA. – RATIFICAÇÃO
– Presente, para ratificação, o despacho do Presidente da Câmara, datado de 28 de outubro
de 2021, que determinou o ato de imposição de serviços mínimos de transporte durante o
mês de novembro ao operador Arriva Portugal – Transportes, Lda, pela assunção da
compensação financeira, por obrigações de serviço público, num valor máximo de
€40.000,00, acrescido de IVA à taxa aplicável, de acordo com a seguinte informação: “O
país atravessou um período de estado de emergência, na sequência da declaração do
Senhor Presidente da República, através do Decreto n.º 14-A/2020, de 18 de março,
renovado de forma sucessiva pelo Decreto n.º 17-A/2020, de 2 de abril, e Decreto n.º 20A/2020, de 17 de abril, tendo o seu términus no passado dia 2 de maio, sábado. Neste
contexto, foram determinadas condicionantes diversas, associadas ao transporte público
local, designadamente pelo despacho n.º 3547-A/2020, de 22 de março, do Sr. Ministro do
Ambiente e da Ação Climática, elencadas no seu número 14, visando a adequação da oferta
à procura dos transportes locais, salvaguardando a continuidade do serviço público
essencial, a limitação do número máximo de passageiros, a redução do contato com os
motoristas, obrigando à utilização do acesso dos passageiros pela porta traseira, assegurar
a limpeza e desinfeção dos veículos, entre outros, e proceder a alterações à operação e
ajustamentos inerentes, designadamente no sistema de validação e venda de títulos, que
decorram de regras imperativas de salvaguarda da saúde publica. Do conjunto das referidas
determinações resultaram diversas alterações ao serviço público realizado, sendo as mais
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impactantes a adequação da oferta à procura, com ajustamento da mesma, quer de
horários, quer de linhas/percursos, e suspensão da venda ou validação dos títulos de
transporte a bordo. Essas condicionantes mantiveram-se com o termo do estado de
emergência em 2 de maio de 2020, uma vez que se lhe seguiu a declaração da situação de
calamidade em todo o território nacional pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 33A/2020, de 30 de abril, ao abrigo da Lei de Bases da Proteção Civil e da Lei relativa ao
Sistema de Vigilância em Saúde Pública, renovada de forma sucessiva pela Resolução do
Conselho de Ministros n.º 38/2020, de 17 de maio, e pelos Conselhos de ministros de 29 de
maio de 2020 e 12 de junho de 2020, e, posteriormente, com a determinação da situação
de alerta, no caso do Município de Guimarães, com a Resolução do Conselho de Ministros
n.º 53-A/2020, publicada em Diário da República de 14 de julho, objeto de sucessivas
renovações, através da Resolução do Conselho de Ministros n.º 55-A/2020, e 63-A/2020,
publicadas em Diário da República de 31 de julho e 14 de agosto, respetivamente, a vigorar
até 31 de agosto de 2020. No mês de setembro, através da Resolução do Conselho de
Ministros n.º 70-A/2020, de 11 de setembro, foi declarada situação de contingência, no
âmbito da pandemia da doença COVID-19, até 30 de setembro e prorrogada até 14 de
outubro, através do Conselho de Ministros n.º 81/2020, de 29 de setembro. Em outubro foi
declarada a situação de calamidade até 31 de outubro, através da Resolução do Conselho
de Ministros n.º 88-A/2020, de 14 de outubro, prorrogada até 3 de novembro, pela
Resolução do Conselho de Ministros n.º 89-A/2020, de 26 de outubro. No decurso do mês
de novembro, através da Resolução do Conselho de Ministros n.º 92-A/2020, de 2 de
novembro, foi declarada a situação de calamidade em todo o território nacional
continental, até ao dia 19, determinação que, com o agravamento da situação pandémica,
repôs o estado de emergência, para o período de 9 a 23 de novembro, pelo Decreto do
Presidente da República n.º 51-U/2020, de 6 de novembro. Neste hiato, o estado de
emergência foi sendo sucessivamente renovado, até 7 de janeiro de 2021, através do
Decreto do Presidente da República n.º 59-A/2020, de 20 de novembro, do Decreto do
Presidente da República n.º 61-A/2020, de 4 de dezembro, e, por fim, pelo Decreto do
Presidente da República n.º 66-A/2020, de 17 de dezembro. No mês de janeiro, a situação
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de calamidade pública provocada pela pandemia COVID-19 acentuou-se muito seriamente,
implicando a renovação do estado de emergência, até 30 de janeiro, através do Decreto do
Presidente da República n.º 6-A/2021, de 6 de janeiro e do Decreto do Presidente da
República n.º 6-B/2021, de 13 de janeiro. No dia 28 de janeiro foi renovada a declaração do
estado de emergência, até ao dia 14 de fevereiro, através do Decreto do Presidente da
República n.º 9-A/2021. Acresce que, com o agravamento significativo da situação
pandémica, o Governo, a partir do Decreto n.º 3-C/2021, de 21 de janeiro, procedeu à
suspensão das atividades educativas e letivas presenciais dos estabelecimentos de ensino
públicos, particulares e cooperativos e do setor social e solidário, de educação pré-escolar
e dos ensinos básico e secundário, a partir do dia 22 de janeiro, bem como o confinamento
geral da população. Foram fixadas várias fases de levantamento das medidas aplicáveis,
consignadas num Plano de Desconfinamento, cruzando diversos critérios científicos,
dividido em quatro fases e com um período de 15 dias de intervalo entre cada fase, de
forma a poder ir-se avaliando os impactos das medidas na evolução da pandemia. O
calendário previsto para as diferentes fases de desconfinamento pode ser alterado
atendendo a determinados critérios epidemiológicos de definição de controle da pandemia
e ainda considerando a existência de capacidade de resposta assistencial do Serviço
Nacional de Saúde. Com a redução do número de infetados e vítimas mortais durante os
meses de fevereiro e março, pelo Decreto n.º 4/2021, de 13 de março, foi determinado o
fim progressivo do confinamento e a retoma das atividades escolares a partir de 6 de abril,
o que veio a ser confirmado pelos Decretos do Presidente da República n.º 31-A/2021, de
25 de março, e 41-A/2021, de 14 de abril, e pelos Decretos do Governo n.º 6-A/2021, de 15
de abril, e 7/2021, de 17 de abril. Adicionalmente, o Conselho de Ministros através do
Decreto n.º 6/2021, de 3 de abril, regulamenta o estado de emergência decretado pelo
Presidente da República, até 15 de abril. Considerando a estratégia para o levantamento
de medidas de confinamento no âmbito do combate à pandemia da doença COVID -19,
aprovada através da Resolução do Conselho de Ministros n.º 19/2021, de 13 de março, na
medida em que a situação epidemiológica em Portugal, bem como os restantes critérios
fixados naquela Resolução, permitem que se prossiga a estratégia de levantamento
56
Mod. 229-A/SQ 0

G
UI

MA R A E

S

CÂMARA MUNICIPAL DE GUIMARÃES

progressivo das medidas de confinamento, é determinado o levantamento da suspensão
das atividades letivas dos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico, em regime presencial, nos
estabelecimentos de ensino públicos, particulares e cooperativos e do setor social e
solidário, estabelecendo -se também — para os alunos que retomam ou tenham retomado
as atividades letivas e educativas — o levantamento da suspensão das atividades, em
regime presencial, de apoio à família e de enriquecimento curricular, bem como atividades
prestadas em centros de atividades de tempos livres e centros de estudo e similares. O
decreto procede ainda ao levantamento da suspensão de diversas atividades, salientando
dos estabelecimentos de comércio a retalho e de prestação de serviços em
estabelecimentos abertos ao público, bem como à abertura de estabelecimentos de
restauração e similares para serviço em esplanadas abertas, e à permissão do
funcionamento de feiras e mercados, para além de produtos alimentares, nos termos nele
definidos. No dia 14 de abril, o Presidente da República, com fundamento na verificação de
uma situação de calamidade pública e em linha com o faseamento do plano de
desconfinamento, impondo-se, novamente, acautelar os passos a dar no futuro próximo,
procede à renovação da declaração do estado de emergência, até 30 de abril, através do
Decreto do Presidente da República n.º 41-A/2021. Como tal, o Governo através do Decreto
n.º 7/2021, de 17 de abril, vem regulamentar a renovação da declaração do estado de
emergência, prosseguindo, quanto à generalidade do País — de acordo com critérios de
avaliação da situação epidemiológica —, a estratégia gradual de levantamento de medidas
de confinamento no âmbito do combate à pandemia da doença COVID -19 estabelecida na
Resolução do Conselho de Ministros n.º 19/2021, de 13 de março. Assim, e no que ao
Município de Guimarães diz respeito, a situação epidemiológica permitiu o prosseguimento
para a 3.ª fase de levantamento de medidas, com o arranque do ensino secundário e
superior em regime presencial, a partir de 19 de abril, e com a reabertura de determinadas
instalações, estabelecimentos e atividades, com um âmbito mais alargado relativamente às
fases anteriores. O esforço dos portugueses, aliado a uma política de testagem massiva e
de progressão da vacinação, permitiu a redução sustentada no número de novos casos
diários de infetados com a doença COVID-19, verificando-se, de igual modo, uma redução
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do número de internados em hospitais e da taxa de ocupação das unidades de cuidados
intensivos, tendo sido cumpridos os critérios identificados pelos peritos como
fundamentais para o controlo da pandemia. Sucede, porém, que a necessidade de
prevenção da doença, contenção da pandemia e garantia da segurança dos portugueses,
aliada ao levantamento gradual das suspensões e interdições decretadas durante o período
em que vigorou o estado de emergência, implicou a necessidade de manutenção de
medidas, ainda que menos restritivas. Como tal, o Presidente da República não renovou a
declaração do estado de emergência, colocando assim termo ao mesmo, e o Governo, ao
abrigo da Lei de Bases da Proteção Civil, declarou a situação de calamidade em todo o
território nacional continental, através da Resolução do Conselho de Ministros n.º 45C/2021, de 30 de abril, até dia 16 de maio de 2021. No que ao Município de Guimarães diz
respeito, a situação epidemiológica permitiu a passagem para a 4.ª fase de levantamento
de medidas (nível 1), conforme previsto na estratégia adotada. Assim, e em suma, a
presente resolução, para além de fixar as medidas de índole nacional, fixa também as regras
a vigorar para a generalidade dos municípios portugueses durante os 15 dias que lhe
seguiram. A situação de calamidade em todo o território nacional continental veio a ser
prorrogada até 30 de maio, através da Resolução do Conselho de Ministros n.º 59-B/2021,
de 14 de maio, posteriormente até 13 de junho, através de Resolução do Conselho de
Ministros n.º 64-A/2021, de 28 de maio, e através da Resolução do Conselho de Ministros
n.º 74-A/2021, de 9 de junho, até 27 de junho. Não obstante o calendário indicativo previsto
na estratégia de levantamento de medidas de confinamento no âmbito do combate à
pandemia da doença COVID -19 fixada através da Resolução do Conselho de Ministros n.º
70-B/2021, de 4 de junho, a evolução da situação epidemiológica no território nacional
continental não se demonstrou favorável ao prosseguimento daquela estratégia no dia 28
de junho de 2021. Como tal, continuaram a vigorar as regras vigentes, motivo pelo qual a
Resolução do Conselho de Ministros n.º 77-A/2021, de 24 de junho, prorrogou a vigência
da Resolução do Conselho de Ministros n.º 74 -A/2021, de 9 de junho, até ao dia 11 de julho
de 2021, sem progressão no desconfinamento de qualquer município do território nacional
continental. A situação epidemiológica em Portugal, com um aumento do nível de
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incidência, do número de infetados e do número de internados, continuou a justificar a
vigência da situação de calamidade, sendo a mesma prorrogada, em todo o território
nacional continental, até ao dia 25 de julho de 2021, através da Resolução do Conselho de
Ministros n.º 91-A/2021, de 9 de julho, até 8 de agosto, através da Resolução do Conselho
de Ministros n.º 96-A/2021, de 22 de julho, e ainda até 31 de agosto, através da Resolução
do Conselho de Ministros n.º 101-A/2021, de 29 de julho. Através desta Resolução e
considerando a avaliação do risco de transmissibilidade do vírus e do nível de incidência, da
gravidade clínica da pandemia, da capacidade de resposta do SNS, bem como a evolução
da cobertura de vacinação completa da população, o governo determinou a
prosseguimento da estratégia gradual de levantamento de medidas de combate à
pandemia da doença COVID -19, passando as regras aplicáveis a ser consideradas para todo
o território nacional continental, deixando de existir regras em função do nível de risco dos
concelhos. Destaca-se, ainda, que atendendo aos critérios de avaliação de risco e ao facto
de que pelo menos 50 % da população já se encontrava, com a vacinação completa, o
governo determinou como recomendável, a partir de dia 1 de agosto, a adoção do regime
de teletrabalho sempre que as funções em causa o permitam. Esta Resolução previa, ainda,
nos seus artigos 34.º e seguintes, orientações quanto à progressão do levantamento de
medidas restritivas, a qual teria em conta, entre outros fatores e indicadores, os patamares
de percentagem da população com vacinação completa. Neste contexto, foram definidos
dois patamares (70 % e 85 % da população com vacinação completa), os quais, em conjunto
com os indicadores relativos à avaliação de risco e monitorização da pandemia da doença
COVID -19 definidos através do Despacho n.º 7577 -A/2021, publicado no Diário da
República, 2.ª série, n.º 147, de 30 de julho de 2021, habilitariam, caso a situação
epidemiológica o permitisse, a alteração de algumas medidas num sentido menos
restritivo. Ora, tendo sido atingido, em 18 de agosto de 2021, o patamar de 70 % da
população com vacinação completa, o Governo, através da Resolução do Conselho de
Ministros n.º 114-A/2021, de 20 de agosto, determina, até ao dia 30 de setembro de 2021,
a situação de contingência em todo o território nacional continental, dando sequência à
possibilidade prevista na Resolução do Conselho de Ministros n.º 101 -A/2021, de 30 de
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julho, com a alteração de algumas regras atualmente vigentes. Destas alterações destacase o facto de deixar de existir limite de lotação no transporte coletivo de passageiros —
transporte terrestre, fluvial e marítimo — passando a ser possível a utilização, pelos
passageiros, dos bancos dianteiros no transporte em táxi e no transporte individual e
remunerado de passageiros em veículos descaracterizados a partir de plataforma
eletrónica. Entretanto, vislumbrando-se que seria atingido o patamar de 85% da população
com vacinação completa, nas primeiras semanas de outubro, o Governo revogou, a partir
de 1 de outubro, a situação de contingência permanecendo apenas a situação de alerta,
com eliminação adicional de algumas restrições ainda existentes. Não obstante o elenco
menos intenso de restrições, suspensões e encerramentos do que aquele que se
encontrava vigente, mantém imperativo acautelar os passos a dar no futuro, preservando
várias medidas restritivas destinadas ao combate à disseminação do coronavírus SARS-CoV2, do qual resulta a doença COVID-19. Como tal, antecipa-se um atraso na recuperação da
procura do transporte público de passageiros, cuja operação ainda não tinha recuperado
para os valores pré pandémicos, não assegurando, por isso, a existência de condições para,
por si só, gerar os recursos que permitam a prestação de um serviço público que cubra
todos os serviços essenciais. Neste novo contexto, o n.º 4 do artigo 13.º-A do Decreto-Lei
n.º 10-A/2020, de 13 de março, na sua atual redação, habilita as autoridades de transporte,
previstas na Lei n.º 52/2015, de 9 de junho, a «proceder à articulação com os respetivos
operadores de transportes, no sentido de adequar a oferta à procura e às necessidades de
transporte, salvaguardando a continuidade do serviço público essencial e o cumprimento
das regras de salvaguarda da saúde pública», o que habilita o Município de Guimarães a
rever a rede explorada pelo Operador para assegurar os níveis essenciais de funcionamento
do Serviço Público. Nestas circunstâncias, as diferentes empresas de transporte público
rodoviário que operam no concelho de Guimarães suprimiram de forma expressiva os
horários das diferentes carreiras, em diversos casos de forma total, com a extinção
generalizada da oferta do serviço público, com algumas exceções de caráter pontual, no
âmbito de Autoridade de Transporte distinta – CIM do Ave, manifestamente insuficiente.
Foi neste enquadramento que o Município de Guimarães tem vindo a determinar um
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conjunto de serviços mínimos e ou essenciais de transporte público rodoviário de
passageiros, junto das empresas que operam carreiras de âmbito municipal, por forma a
garantir a mobilidade das pessoas, designadamente no desempenho de atividades
profissionais, de abastecimento de bens e serviços, de ensino, de cuidados de saúde e de
assistência a terceiros, sem prejuízo de outras que se demonstrem igualmente essenciais.
No âmbito do concelho de Guimarães, a empresa Arriva Portugal – Transportes, Lda, opera
um conjunto alargado de linhas, ao abrigo de autorizações provisórias atribuídas pelo
Município, com particular incidência nas freguesias a poente e norte da Cidade,
salientando, sem prejuízo de outras, os casos de Airão (São João), Airão (Santa Maria),
Aldão, Atães, Caldelas, Corvite, Donim, Gondomar, Prazins (Santa Eufémia), Prazins (Santo
Tirso), Rendufe, Sande (São Clemente), Sande (Vila Nova), São Torcato, Selho (São
Lourenço), Souto (Santa Maria), Souto (São Salvador), e Vermil, como locais de maior
isolamento, relativamente às referidas atividades. Apesar da publicação de legislação
diversa que evidencia uma preocupação e necessidade de garantir a assunção e
continuidade do serviço público essencial, da qual o Decreto-Lei n.º 14-C/2020, de 7 de
abril, com vigência até 31 de dezembro de 2020, no caso para o financiamento e
compensação aos operadores de transportes essenciais, será a mais evidente, mantém-se
atualmente a necessidade de garantir a continuidade do serviço público de transporte
rodoviário “essencial”. Face à evolução do atual contexto pandémico foi prolongada a
vigência das regras de atribuição de financiamento e compensações aos operadores de
transportes essenciais, no âmbito da pandemia COVID-19, até 31 de dezembro de 2021,
através do Decreto-Lei n.º 6-B/2021 de 15 de janeiro. O mês de novembro decorre já com
o ano letivo 2021/22 em curso, e será possível observar a evolução do transporte coletivo
e a eventual necessidade de ajustar a oferta de transporte pública em carreira regular. O
Município, enquanto Autoridade de Transportes, desenvolveu o seu planeamento para o
mês de novembro tendo por base a oferta já consolidada no mês de outubro, depois do
ajustamento de oferta associada ao transporte escolar, com a disponibilização de
elementos sobre as necessidades dos agrupamentos escolares, e de alterações pontuais
inerentes a necessidades identificadas, designadamente ao fim de semana, em
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conformidade com os constrangimentos identificados pelas Juntas de Freguesia e/ou
reclamações de utilizadores de transporte público, designadamente para os casos em que
não se encontra restabelecida a oferta que vigorava antes da determinação da pandemia.
Nos termos dos artigos 4.º e 23.º do RJSPTP, as autoridades de transportes são
competentes para impor obrigações de serviço público aos Operadores, as quais devem ser
formuladas de forma expressa e detalhada, por referência a elementos específicos,
objetivos e quantificáveis, e podem ser impostas ao operador de serviço público mediante
ato do órgão executivo da autoridade de transportes competente. Uma das modalidades
de obrigações de serviço público é a imposição de um nível mínimo de oferta,
nomeadamente a realização obrigatória de percursos e horários em qualquer circunstância,
de modo a salvaguardar a continuidade do serviço público essencial. Face ao exposto,
deverá submeter-se à consideração do Sr. Presidente, a determinação de ato de imposição
de serviços mínimos de transporte durante o mês de novembro ao operador Arriva Portugal
– Transportes, Lda, em anexo, pela assunção da compensação financeira, por obrigações
de serviço público, num valor máximo de €40.000,00, acrescido de IVA à taxa aplicável, com
cabimento na rubrica 050103, plano 3.3.1.1.105 - Transporte público - Outras
compensações por obrigações de serviço público. Apesar da despesa máxima estimada com
a oferta importar o valor apresentado no quadro I do Anexo 2, €76.163,72, acrescido de
IVA à taxa aplicável, decorrente da receita expectável associado à cobrança das viagens,
passes e bilhetes, o valor máximo da compensação não deverá atingir o valor referido. A
competência para a prática do presente ato é da Câmara Municipal de Guimarães, nos
termos do disposto no artigo 33.º, n.º 1, alíneas ee) e gg), do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de
12 de setembro, mas em função na urgência e consequente insusceptibilidade de reunir
aquele órgão em tempo útil, assiste ao Presidente da Câmara Municipal de Guimarães a
faculdade de praticar esse ato, devendo o mesmo ser ratificado pela Câmara Municipal de
Guimarães na primeira reunião realizada após a sua prática, conforme prescreve o n.º 3 do
artigo 35.º do mesmo diploma legal. À consideração superior.” (Anexo 18)
DELIBERADO
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38. TRÂNSITO – ATO DE IMPOSIÇÃO DE SERVIÇOS MÍNIMOS DE TRANSPORTE PARA O
MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 – RODOVIÁRIA D´ENTRE DOURO E MINHO S.A. –
RATIFICAÇÃO – Presente, para ratificação, o despacho do Presidente da Câmara, datado de
28 de outubro de 2021, que determinou o ato de imposição de serviços mínimos de
transporte durante o mês de novembro ao operador Rodoviária D´Entre Douro e Minho
S.A., pela assunção da compensação financeira, por obrigações de serviço público, num
valor máximo de €6.000,00, acrescido de IVA à taxa aplicável, de acordo com a seguinte
informação: “O país atravessou um período de estado de emergência, na sequência da
declaração do Senhor Presidente da República, através do Decreto n.º 14-A/2020, de 18 de
março, renovado de forma sucessiva pelo Decreto n.º 17-A/2020, de 2 de abril, e Decreto
n.º 20-A/2020, de 17 de abril, tendo o seu términus no passado dia 2 de maio, sábado.
Neste contexto, foram determinadas condicionantes diversas, associadas ao transporte
público local, designadamente pelo despacho n.º 3547-A/2020, de 22 de março, do Sr.
Ministro do Ambiente e da Ação Climática, elencadas no seu número 14, visando a
adequação da oferta à procura dos transportes locais, salvaguardando a continuidade do
serviço público essencial, a limitação do número máximo de passageiros, a redução do
contato com os motoristas, obrigando à utilização do acesso dos passageiros pela porta
traseira, assegurar a limpeza e desinfeção dos veículos, entre outros, e proceder a
alterações à operação e ajustamentos inerentes, designadamente no sistema de validação
e venda de títulos, que decorram de regras imperativas de salvaguarda da saúde publica.
Do conjunto das referidas determinações resultaram diversas alterações ao serviço público
realizado, sendo as mais impactantes a adequação da oferta à procura, com ajustamento
da mesma, quer de horários, quer de linhas/percursos, e suspensão da venda ou validação
dos títulos de transporte a bordo. Essas condicionantes mantiveram-se com o termo do
estado de emergência em 2 de maio de 2020, uma vez que se lhe seguiu a declaração da
situação de calamidade em todo o território nacional pela Resolução do Conselho de
Ministros n.º 33-A/2020, de 30 de abril, ao abrigo da Lei de Bases da Proteção Civil e da Lei
relativa ao Sistema de Vigilância em Saúde Pública, renovada de forma sucessiva pela
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Resolução do Conselho de Ministros n.º 38/2020, de 17 de maio, e pelos Conselhos de
ministros de 29 de maio de 2020 e 12 de junho de 2020, e, posteriormente, com a
determinação da situação de alerta, no caso do Município de Guimarães, com a Resolução
do Conselho de Ministros n.º 53-A/2020, publicada em Diário da República de 14 de julho,
objeto de sucessivas renovações, através da Resolução do Conselho de Ministros n.º 55A/2020, e 63-A/2020, publicadas em Diário da República de 31 de julho e 14 de agosto,
respetivamente, a vigorar até 31 de agosto de 2020. No mês de setembro, através da
Resolução do Conselho de Ministros n.º 70-A/2020, de 11 de setembro, foi declarada
situação de contingência, no âmbito da pandemia da doença COVID-19, até 30 de setembro
e prorrogada até 14 de outubro, através do Conselho de Ministros n.º 81/2020, de 29 de
setembro. Em outubro foi declarada a situação de calamidade até 31 de outubro, através
da Resolução do Conselho de Ministros n.º 88-A/2020, de 14 de outubro, prorrogada até 3
de novembro, pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 89-A/2020, de 26 de outubro.
No decurso do mês de novembro, através da Resolução do Conselho de Ministros n.º 92A/2020, de 2 de novembro, foi declarada a situação de calamidade em todo o território
nacional continental, até ao dia 19, determinação que, com o agravamento da situação
pandémica, repôs o estado de emergência, para o período de 9 a 23 de novembro, pelo
Decreto do Presidente da República n.º 51-U/2020, de 6 de novembro. Neste hiato, o
estado de emergência foi sendo sucessivamente renovado, até 7 de janeiro de 2021,
através do Decreto do Presidente da República n.º 59-A/2020, de 20 de novembro, do
Decreto do Presidente da República n.º 61-A/2020, de 4 de dezembro, e, por fim, pelo
Decreto do Presidente da República n.º 66-A/2020, de 17 de dezembro. No mês de janeiro,
a situação de calamidade pública provocada pela pandemia COVID-19 acentuou-se muito
seriamente, implicando a renovação do estado de emergência, até 30 de janeiro, através
do Decreto do Presidente da República n.º 6-A/2021, de 6 de janeiro e do Decreto do
Presidente da República n.º 6-B/2021, de 13 de janeiro. No dia 28 de janeiro foi renovada
a declaração do estado de emergência, até ao dia 14 de fevereiro, através do Decreto do
Presidente da República n.º 9-A/2021. Acresce que, com o agravamento significativo da
situação pandémica, o Governo, a partir do Decreto n.º 3-C/2021, de 21 de janeiro,
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procedeu à suspensão das atividades educativas e letivas presenciais dos estabelecimentos
de ensino públicos, particulares e cooperativos e do setor social e solidário, de educação
pré-escolar e dos ensinos básico e secundário, a partir do dia 22 de janeiro, bem como o
confinamento geral da população. Foram fixadas várias fases de levantamento das medidas
aplicáveis, consignadas num Plano de Desconfinamento, cruzando diversos critérios
científicos, dividido em quatro fases e com um período de 15 dias de intervalo entre cada
fase, de forma a poder ir-se avaliando os impactos das medidas na evolução da pandemia.
O calendário previsto para as diferentes fases de desconfinamento pode ser alterado
atendendo a determinados critérios epidemiológicos de definição de controle da pandemia
e ainda considerando a existência de capacidade de resposta assistencial do Serviço
Nacional de Saúde. Com a redução do número de infetados e vítimas mortais durante os
meses de fevereiro e março, pelo Decreto n.º 4/2021, de 13 de março, foi determinado o
fim progressivo do confinamento e a retoma das atividades escolares a partir de 6 de abril,
o que veio a ser confirmado pelos Decretos do Presidente da República n.º 31-A/2021, de
25 de março, e 41-A/2021, de 14 de abril, e pelos Decretos do Governo n.º 6-A/2021, de 15
de abril, e 7/2021, de 17 de abril. Adicionalmente, o Conselho de Ministros através do
Decreto n.º 6/2021, de 3 de abril, regulamenta o estado de emergência decretado pelo
Presidente da República, até 15 de abril. Considerando a estratégia para o levantamento
de medidas de confinamento no âmbito do combate à pandemia da doença COVID -19,
aprovada através da Resolução do Conselho de Ministros n.º 19/2021, de 13 de março, na
medida em que a situação epidemiológica em Portugal, bem como os restantes critérios
fixados naquela Resolução, permitem que se prossiga a estratégia de levantamento
progressivo das medidas de confinamento, é determinado o levantamento da suspensão
das atividades letivas dos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico, em regime presencial, nos
estabelecimentos de ensino públicos, particulares e cooperativos e do setor social e
solidário, estabelecendo -se também — para os alunos que retomam ou tenham retomado
as atividades letivas e educativas — o levantamento da suspensão das atividades, em
regime presencial, de apoio à família e de enriquecimento curricular, bem como atividades
prestadas em centros de atividades de tempos livres e centros de estudo e similares. O
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decreto procede ainda ao levantamento da suspensão de diversas atividades, salientando
dos estabelecimentos de comércio a retalho e de prestação de serviços em
estabelecimentos abertos ao público, bem como à abertura de estabelecimentos de
restauração e similares para serviço em esplanadas abertas, e à permissão do
funcionamento de feiras e mercados, para além de produtos alimentares, nos termos nele
definidos. No dia 14 de abril, o Presidente da República, com fundamento na verificação de
uma situação de calamidade pública e em linha com o faseamento do plano de
desconfinamento, impondo-se, novamente, acautelar os passos a dar no futuro próximo,
procede à renovação da declaração do estado de emergência, até 30 de abril, através do
Decreto do Presidente da República n.º 41-A/2021. Como tal, o Governo através do Decreto
n.º 7/2021, de 17 de abril, vem regulamentar a renovação da declaração do estado de
emergência, prosseguindo, quanto à generalidade do País — de acordo com critérios de
avaliação da situação epidemiológica —, a estratégia gradual de levantamento de medidas
de confinamento no âmbito do combate à pandemia da doença COVID -19 estabelecida na
Resolução do Conselho de Ministros n.º 19/2021, de 13 de março. Assim, e no que ao
Município de Guimarães diz respeito, a situação epidemiológica permitiu o prosseguimento
para a 3.ª fase de levantamento de medidas, com o arranque do ensino secundário e
superior em regime presencial, a partir de 19 de abril, e com a reabertura de determinadas
instalações, estabelecimentos e atividades, com um âmbito mais alargado relativamente às
fases anteriores. O esforço dos portugueses, aliado a uma política de testagem massiva e
de progressão da vacinação, permitiu a redução sustentada no número de novos casos
diários de infetados com a doença COVID-19, verificando-se, de igual modo, uma redução
do número de internados em hospitais e da taxa de ocupação das unidades de cuidados
intensivos, tendo sido cumpridos os critérios identificados pelos peritos como
fundamentais para o controlo da pandemia. Sucede, porém, que a necessidade de
prevenção da doença, contenção da pandemia e garantia da segurança dos portugueses,
aliada ao levantamento gradual das suspensões e interdições decretadas durante o período
em que vigorou o estado de emergência, implicou a necessidade de manutenção de
medidas, ainda que menos restritivas. Como tal, o Presidente da República não renovou a
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declaração do estado de emergência, colocando assim termo ao mesmo, e o Governo, ao
abrigo da Lei de Bases da Proteção Civil, declarou a situação de calamidade em todo o
território nacional continental, através da Resolução do Conselho de Ministros n.º 45C/2021, de 30 de abril, até dia 16 de maio de 2021. No que ao Município de Guimarães diz
respeito, a situação epidemiológica permitiu a passagem para a 4.ª fase de levantamento
de medidas (nível 1), conforme previsto na estratégia adotada. Assim, e em suma, a
presente resolução, para além de fixar as medidas de índole nacional, fixa também as regras
a vigorar para a generalidade dos municípios portugueses durante os 15 dias que lhe
seguiram. A situação de calamidade em todo o território nacional continental veio a ser
prorrogada até 30 de maio, através da Resolução do Conselho de Ministros n.º 59-B/2021,
de 14 de maio, posteriormente até 13 de junho, através de Resolução do Conselho de
Ministros n.º 64-A/2021, de 28 de maio, e através da Resolução do Conselho de Ministros
n.º 74-A/2021, de 9 de junho, até 27 de junho. Não obstante o calendário indicativo previsto
na estratégia de levantamento de medidas de confinamento no âmbito do combate à
pandemia da doença COVID -19 fixada através da Resolução do Conselho de Ministros n.º
70-B/2021, de 4 de junho, a evolução da situação epidemiológica no território nacional
continental não se demonstrou favorável ao prosseguimento daquela estratégia no dia 28
de junho de 2021. Como tal, continuaram a vigorar as regras vigentes, motivo pelo qual a
Resolução do Conselho de Ministros n.º 77-A/2021, de 24 de junho, prorrogou a vigência
da Resolução do Conselho de Ministros n.º 74 -A/2021, de 9 de junho, até ao dia 11 de julho
de 2021, sem progressão no desconfinamento de qualquer município do território nacional
continental. A situação epidemiológica em Portugal, com um aumento do nível de
incidência, do número de infetados e do número de internados, continuou a justificar a
vigência da situação de calamidade, sendo a mesma prorrogada, em todo o território
nacional continental, até ao dia 25 de julho de 2021, através da Resolução do Conselho de
Ministros n.º 91-A/2021, de 9 de julho, até 8 de agosto, através da Resolução do Conselho
de Ministros n.º 96-A/2021, de 22 de julho, e ainda até 31 de agosto, através da Resolução
do Conselho de Ministros n.º 101-A/2021, de 29 de julho. Através desta Resolução e
considerando a avaliação do risco de transmissibilidade do vírus e do nível de incidência, da
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gravidade clínica da pandemia, da capacidade de resposta do SNS, bem como a evolução
da cobertura de vacinação completa da população, o governo determinou a
prosseguimento da estratégia gradual de levantamento de medidas de combate à
pandemia da doença COVID -19, passando as regras aplicáveis a ser consideradas para todo
o território nacional continental, deixando de existir regras em função do nível de risco dos
concelhos. Destaca-se, ainda, que atendendo aos critérios de avaliação de risco e ao facto
de que pelo menos 50 % da população já se encontrava, com a vacinação completa, o
governo determinou como recomendável, a partir de dia 1 de agosto, a adoção do regime
de teletrabalho sempre que as funções em causa o permitam. Esta Resolução previa, ainda,
nos seus artigos 34.º e seguintes, orientações quanto à progressão do levantamento de
medidas restritivas, a qual teria em conta, entre outros fatores e indicadores, os patamares
de percentagem da população com vacinação completa. Neste contexto, foram definidos
dois patamares (70 % e 85 % da população com vacinação completa), os quais, em conjunto
com os indicadores relativos à avaliação de risco e monitorização da pandemia da doença
COVID -19 definidos através do Despacho n.º 7577 -A/2021, publicado no Diário da
República, 2.ª série, n.º 147, de 30 de julho de 2021, habilitariam, caso a situação
epidemiológica o permitisse, a alteração de algumas medidas num sentido menos
restritivo. Ora, tendo sido atingido, em 18 de agosto de 2021, o patamar de 70 % da
população com vacinação completa, o Governo, através da Resolução do Conselho de
Ministros n.º 114-A/2021, de 20 de agosto, determina, até ao dia 30 de setembro de 2021,
a situação de contingência em todo o território nacional continental, dando sequência à
possibilidade prevista na Resolução do Conselho de Ministros n.º 101 -A/2021, de 30 de
julho, com a alteração de algumas regras atualmente vigentes. Destas alterações destacase o facto de deixar de existir limite de lotação no transporte coletivo de passageiros —
transporte terrestre, fluvial e marítimo — passando a ser possível a utilização, pelos
passageiros, dos bancos dianteiros no transporte em táxi e no transporte individual e
remunerado de passageiros em veículos descaracterizados a partir de plataforma
eletrónica. Entretanto, vislumbrando-se que seria atingido o patamar de 85% da população
com vacinação completa, nas primeiras semanas de outubro, o Governo revogou a partir
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de 1 de outubro a situação de contingência permanecendo apenas a situação de alerta,
com eliminação adicional de algumas restrições ainda existentes. Não obstante o elenco
menos intenso de restrições, suspensões e encerramentos do que aquele que se
encontrava vigente, mantém imperativo acautelar os passos a dar no futuro, preservando
várias medidas restritivas destinadas ao combate à disseminação do coronavírus SARS-CoV2, do qual resulta a doença COVID-19. Como tal, antecipa-se um atraso na recuperação da
procura do transporte público de passageiros, cuja operação ainda não tinha recuperado
para os valores pré pandémicos, não assegurando, por isso, a existência de condições para,
por si só, gerar os recursos que permitam a prestação de um serviço público que cubra
todos os serviços essenciais. Neste novo contexto, o n.º 4 do artigo 13.º-A do Decreto-Lei
n.º 10-A/2020, de 13 de março, na sua atual redação, habilita as autoridades de transporte,
previstas na Lei n.º 52/2015, de 9 de junho, a «proceder à articulação com os respetivos
operadores de transportes, no sentido de adequar a oferta à procura e às necessidades de
transporte, salvaguardando a continuidade do serviço público essencial e o cumprimento
das regras de salvaguarda da saúde pública», o que habilita o Município de Guimarães a
rever a rede explorada pelo Operador para assegurar os níveis essenciais de funcionamento
do Serviço Público. Nestas circunstâncias, as diferentes empresas de transporte público
rodoviário que operam no concelho de Guimarães suprimiram de forma expressiva os
horários das diferentes carreiras, em diversos casos de forma total, com a extinção
generalizada da oferta do serviço público, aplicável no caso à presente empresa –
Rodoviária D´Entre Douro e Minho S.A. Foi neste enquadramento que o Município de
Guimarães tem vindo a determinar um conjunto de serviços mínimos e ou essenciais de
transporte público rodoviário de passageiros, junto das empresas que operam carreiras de
âmbito municipal, por forma a garantir a mobilidade das pessoas, designadamente no
desempenho de atividades profissionais, de abastecimento de bens e serviços, de ensino,
de cuidados de saúde e de assistência a terceiros, sem prejuízo de outras que se
demonstrem igualmente essenciais. No âmbito do concelho de Guimarães, a empresa
Rodoviária D´Entre Douro e Minho S.A., opera uma única linha, ao abrigo de autorizações
provisórias atribuídas pelo Município, com particular incidência nas freguesias de Caldelas,
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Longos e União de Freguesias de Sande São Lourenço e Balazar. Apesar da publicação de
legislação diversa que evidencia uma preocupação e necessidade de garantir a assunção e
continuidade do serviço público essencial, da qual o Decreto-Lei n.º 14-C/2020, de 7 de
abril, com vigência até 31 de dezembro de 2020, no caso para o financiamento e
compensação aos operadores de transportes essenciais, será a mais evidente, mantém-se
atualmente a necessidade de garantir a continuidade do serviço público de transporte
rodoviário “essencial”. Face à evolução do atual contexto pandémico foi prolongada a
vigência das regras de atribuição de financiamento e compensações aos operadores de
transportes essenciais, no âmbito da pandemia COVID-19, até 31 de dezembro de 2021,
através do Decreto-Lei n.º 6-B/2021 de 15 de janeiro. O mês de novembro decorre já com
o ano letivo 2021/22 em curso, e será possível observar a evolução do transporte coletivo
e a eventual necessidade de ajustar a oferta de transporte pública em carreira regular. O
Município, enquanto Autoridade de Transportes, desenvolveu o seu planeamento para o
mês de novembro tendo por base a oferta já consolidada durante o mês de outubro. Nos
termos dos artigos 4.º e 23.º do RJSPTP, as autoridades de transportes são competentes
para impor obrigações de serviço público aos Operadores, as quais devem ser formuladas
de forma expressa e detalhada, por referência a elementos específicos, objetivos e
quantificáveis, e podem ser impostas ao operador de serviço público mediante ato do órgão
executivo da autoridade de transportes competente. Uma das modalidades de obrigações
de serviço público é a imposição de um nível mínimo de oferta, nomeadamente a realização
obrigatória de percursos e horários em qualquer circunstância, de modo a salvaguardar a
continuidade do serviço público essencial. Face ao exposto, deverá submeter-se à
consideração do Sr. Presidente, a determinação de ato de imposição de serviços mínimos
de transporte durante o mês de novembro ao operador Rodoviária D´Entre Douro e Minho
S.A., em anexo, pela assunção da compensação financeira, por obrigações de serviço
público, num valor máximo de €6.000,00, acrescido de IVA à taxa aplicável, com cabimento
na rubrica 050103, plano 3.3.1.1.105 - Transporte público - Outras compensações por
obrigações de serviço público. Apesar da despesa máxima estimada com a oferta importar
o valor apresentado no quadro I do Anexo 2, €9.696,00, acrescido de IVA à taxa aplicável,
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decorrente da receita expectável associado à cobrança das viagens, passes e bilhetes, o
valor máximo da compensação não deverá atingir o valor referido. A competência para a
prática do presente ato é da Câmara Municipal de Guimarães, nos termos do disposto no
artigo 33.º, n.º 1, alíneas ee) e gg), do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, mas
em função na urgência e consequente insusceptibilidade de reunir aquele órgão em tempo
útil, assiste ao Presidente da Câmara Municipal de Guimarães a faculdade de praticar esse
ato, devendo o mesmo ser ratificado pela Câmara Municipal de Guimarães primeira reunião
realizada após a sua prática, conforme prescreve o n.º 3 do artigo 35.º do mesmo diploma
legal. À consideração superior.” (Anexo 19)
DELIBERADO

39. TRÂNSITO – ATO DE IMPOSIÇÃO DE SERVIÇOS MÍNIMOS DE TRANSPORTE PARA O
MÊS DE NOVEMBRO – TRANSDEV NORTE, SA. – RATIFICAÇÃO – Presente, para ratificação,
o despacho do Presidente da Câmara, datado de 28 de outubro de 2021, que determinou
o ato de imposição de serviços mínimos de transporte durante o mês de novembro ao
operador Transdev Norte, SA, pela assunção da compensação financeira, por obrigações de
serviço público, num valor máximo de €65.000,00, acrescido de IVA à taxa aplicável, de
acordo com a seguinte informação: “O país atravessou um período de estado de
emergência, na sequência da declaração do Senhor Presidente da República, através do
Decreto n.º 14-A/2020, de 18 de março, renovado de forma sucessiva pelo Decreto n.º 17A/2020, de 2 de abril, e Decreto n.º 20-A/2020, de 17 de abril, tendo o seu términus no
passado dia 2 de maio, sábado. Neste contexto, foram determinadas condicionantes
diversas, associadas ao transporte público local, designadamente pelo despacho n.º 3547A/2020, de 22 de março, do Sr. Ministro do Ambiente e da Ação Climática, elencadas no
seu número 14, visando a adequação da oferta à procura dos transportes locais,
salvaguardando a continuidade do serviço público essencial, a limitação do número máximo
de passageiros, a redução do contato com os motoristas, obrigando à utilização do acesso
dos passageiros pela porta traseira, assegurar a limpeza e desinfeção dos veículos, entre
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outros, e proceder a alterações à operação e ajustamentos inerentes, designadamente no
sistema de validação e venda de títulos, que decorram de regras imperativas de salvaguarda
da saúde publica. Do conjunto das referidas determinações resultaram diversas alterações
ao serviço público realizado, sendo as mais impactantes a adequação da oferta à procura,
com ajustamento da mesma, quer de horários, quer de linhas/percursos, e suspensão da
venda ou validação dos títulos de transporte a bordo. Essas condicionantes mantiveram-se
com o termo do estado de emergência em 2 de maio de 2020, uma vez que se lhe seguiu a
declaração da situação de calamidade em todo o território nacional pela Resolução do
Conselho de Ministros n.º 33-A/2020, de 30 de abril, ao abrigo da Lei de Bases da Proteção
Civil e da Lei relativa ao Sistema de Vigilância em Saúde Pública, renovada de forma
sucessiva pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 38/2020, de 17 de maio, e pelos
Conselhos de ministros de 29 de maio de 2020 e 12 de junho de 2020, e, posteriormente,
com a determinação da situação de alerta, no caso do Município de Guimarães, com a
Resolução do Conselho de Ministros n.º 53-A/2020, publicada em Diário da República de
14 de julho, objeto de sucessivas renovações, através da Resolução do Conselho de
Ministros n.º 55-A/2020, e 63-A/2020, publicadas em Diário da República de 31 de julho e
14 de agosto, respetivamente, a vigorar até 31 de agosto de 2020. No mês de setembro,
através da Resolução do Conselho de Ministros n.º 70-A/2020, de 11 de setembro, foi
declarada situação de contingência, no âmbito da pandemia da doença COVID-19, até 30
de setembro e prorrogada até 14 de outubro, através do Conselho de Ministros n.º
81/2020, de 29 de setembro. Em outubro foi declarada a situação de calamidade até 31 de
outubro, através da Resolução do Conselho de Ministros n.º 88-A/2020, de 14 de outubro,
prorrogada até 3 de novembro pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 89-A/2020, de
26 de outubro. No decurso do mês de novembro, através da Resolução do Conselho de
Ministros n.º 92-A/2020, de 2 de novembro, foi declarada a situação de calamidade em
todo o território nacional continental, até ao dia 19, determinação que, com o agravamento
da situação pandémica, repôs o estado de emergência, para o período de 9 a 23 de
novembro, pelo Decreto do Presidente da República n.º 51-U/2020, de 6 de novembro.
Neste hiato, o estado de emergência foi sendo sucessivamente renovado, até 7 de janeiro
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de 2021, através do Decreto do Presidente da República n.º 59-A/2020, de 20 de novembro,
do Decreto do Presidente da República n.º 61-A/2020, de 4 de dezembro, e, por fim, pelo
Decreto do Presidente da República n.º 66-A/2020, de 17 de dezembro. No mês de janeiro,
a situação de calamidade pública provocada pela pandemia COVID-19 acentuou-se muito
seriamente, implicando a renovação do estado de emergência, até 30 de janeiro, através
do Decreto do Presidente da República n.º 6-A/2021, de 6 de janeiro e do Decreto do
Presidente da República n.º 6-B/2021, de 13 de janeiro. No dia 28 de janeiro foi renovada
a declaração do estado de emergência, até ao dia 14 de fevereiro, através do Decreto do
Presidente da República n.º 9-A/2021. Acresce que, com o agravamento significativo da
situação pandémica, o Governo, a partir do Decreto n.º 3-C/2021, de 21 de janeiro,
procedeu à suspensão das atividades educativas e letivas presenciais dos estabelecimentos
de ensino públicos, particulares e cooperativos e do setor social e solidário, de educação
pré-escolar e dos ensinos básico e secundário, a partir do dia 22 de janeiro, bem como o
confinamento geral da população. Foram fixadas várias fases de levantamento das medidas
aplicáveis, consignadas num Plano de Desconfinamento, cruzando diversos critérios
científicos, dividido em quatro fases e com um período de 15 dias de intervalo entre cada
fase, de forma a poder ir-se avaliando os impactos das medidas na evolução da pandemia.
O calendário previsto para as diferentes fases de desconfinamento pode ser alterado
atendendo a determinados critérios epidemiológicos de definição de controle da pandemia
e ainda considerando a existência de capacidade de resposta assistencial do Serviço
Nacional de Saúde. Com a redução do número de infetados e vítimas mortais durante os
meses de fevereiro e março, pelo Decreto n.º 4/2021, de 13 de março, foi determinado o
fim progressivo do confinamento e a retoma das atividades escolares a partir de 6 de abril,
o que veio a ser confirmado pelos Decretos do Presidente da República n.º 31-A/2021, de
25 de março, e 41-A/2021, de 14 de abril, e pelos Decretos do Governo n.º 6-A/2021, de 15
de abril, e 7/2021, de 17 de abril. Adicionalmente, o Conselho de Ministros através do
Decreto n.º 6/2021, de 3 de abril, regulamenta o estado de emergência decretado pelo
Presidente da República, até 15 de abril. Considerando a estratégia para o levantamento
de medidas de confinamento no âmbito do combate à pandemia da doença COVID -19,
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aprovada através da Resolução do Conselho de Ministros n.º 19/2021, de 13 de março, na
medida em que a situação epidemiológica em Portugal, bem como os restantes critérios
fixados naquela Resolução, permitem que se prossiga a estratégia de levantamento
progressivo das medidas de confinamento, é determinado o levantamento da suspensão
das atividades letivas dos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico, em regime presencial, nos
estabelecimentos de ensino públicos, particulares e cooperativos e do setor social e
solidário, estabelecendo -se também — para os alunos que retomam ou tenham retomado
as atividades letivas e educativas — o levantamento da suspensão das atividades, em
regime presencial, de apoio à família e de enriquecimento curricular, bem como atividades
prestadas em centros de atividades de tempos livres e centros de estudo e similares. O
decreto procede ainda ao levantamento da suspensão de diversas atividades, salientando
dos estabelecimentos de comércio a retalho e de prestação de serviços em
estabelecimentos abertos ao público, bem como à abertura de estabelecimentos de
restauração e similares para serviço em esplanadas abertas, e à permissão do
funcionamento de feiras e mercados, para além de produtos alimentares, nos termos nele
definidos. No dia 14 de abril, o Presidente da República, com fundamento na verificação de
uma situação de calamidade pública e em linha com o faseamento do plano de
desconfinamento, impondo-se, novamente, acautelar os passos a dar no futuro próximo,
procede à renovação da declaração do estado de emergência, até 30 de abril, através do
Decreto do Presidente da República n.º 41-A/2021. Como tal, o Governo através do Decreto
n.º 7/2021, de 17 de abril, vem regulamentar a renovação da declaração do estado de
emergência, prosseguindo, quanto à generalidade do País — de acordo com critérios de
avaliação da situação epidemiológica —, a estratégia gradual de levantamento de medidas
de confinamento no âmbito do combate à pandemia da doença COVID -19 estabelecida na
Resolução do Conselho de Ministros n.º 19/2021, de 13 de março. Assim, e no que ao
Município de Guimarães diz respeito, a situação epidemiológica permitiu o prosseguimento
para a 3.ª fase de levantamento de medidas, com o arranque do ensino secundário e
superior em regime presencial, a partir de 19 de abril, e com a reabertura de determinadas
instalações, estabelecimentos e atividades, com um âmbito mais alargado relativamente às
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fases anteriores. O esforço dos portugueses, aliado a uma política de testagem massiva e
de progressão da vacinação, permitiu a redução sustentada no número de novos casos
diários de infetados com a doença COVID-19, verificando-se, de igual modo, uma redução
do número de internados em hospitais e da taxa de ocupação das unidades de cuidados
intensivos, tendo sido cumpridos os critérios identificados pelos peritos como
fundamentais para o controlo da pandemia. Sucede, porém, que a necessidade de
prevenção da doença, contenção da pandemia e garantia da segurança dos portugueses,
aliada ao levantamento gradual das suspensões e interdições decretadas durante o período
em que vigorou o estado de emergência, implicou a necessidade de manutenção de
medidas, ainda que menos restritivas. Como tal, o Presidente da República não renovou a
declaração do estado de emergência, colocando assim termo ao mesmo, e o Governo, ao
abrigo da Lei de Bases da Proteção Civil, declarou a situação de calamidade em todo o
território nacional continental, através da Resolução do Conselho de Ministros n.º 45C/2021, de 30 de abril, até dia 16 de maio de 2021. No que ao Município de Guimarães diz
respeito, a situação epidemiológica permitiu a passagem para a 4.ª fase de levantamento
de medidas (nível 1), conforme previsto na estratégia adotada. Assim, e em suma, a
presente resolução, para além de fixar as medidas de índole nacional, fixa também as regras
a vigorar para a generalidade dos municípios portugueses durante os 15 dias que lhe
seguiram. A situação de calamidade em todo o território nacional continental veio a ser
prorrogada até 30 de maio, através da Resolução do Conselho de Ministros n.º 59-B/2021,
de 14 de maio, posteriormente até 13 de junho, através de Resolução do Conselho de
Ministros n.º 64-A/2021, de 28 de maio, e através da Resolução do Conselho de Ministros
n.º 74-A/2021, de 9 de junho, até 27 de junho. Não obstante o calendário indicativo previsto
na estratégia de levantamento de medidas de confinamento no âmbito do combate à
pandemia da doença COVID -19 fixada através da Resolução do Conselho de Ministros n.º
70-B/2021, de 4 de junho, a evolução da situação epidemiológica no território nacional
continental não se demonstrou favorável ao prosseguimento daquela estratégia no dia 28
de junho de 2021. Como tal, continuaram a vigorar as regras vigentes, motivo pelo qual a
Resolução do Conselho de Ministros n.º 77-A/2021, de 24 de junho, prorrogou a vigência
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da Resolução do Conselho de Ministros n.º 74 -A/2021, de 9 de junho, até ao dia 11 de julho
de 2021, sem progressão no desconfinamento de qualquer município do território nacional
continental. A situação epidemiológica em Portugal, com um aumento do nível de
incidência, do número de infetados e do número de internados, continuou a justificar a
vigência da situação de calamidade, sendo a mesma prorrogada, em todo o território
nacional continental, até ao dia 25 de julho de 2021, através da Resolução do Conselho de
Ministros n.º 91-A/2021, de 9 de julho, até 8 de agosto, através da Resolução do Conselho
de Ministros n.º 96-A/2021, de 22 de julho, e ainda até 31 de agosto, através da Resolução
do Conselho de Ministros n.º 101-A/2021, de 29 de julho. Através desta Resolução e
considerando a avaliação do risco de transmissibilidade do vírus e do nível de incidência, da
gravidade clínica da pandemia, da capacidade de resposta do SNS, bem como a evolução
da cobertura de vacinação completa da população, o governo determinou a
prosseguimento da estratégia gradual de levantamento de medidas de combate à
pandemia da doença COVID -19, passando as regras aplicáveis a ser consideradas para todo
o território nacional continental, deixando de existir regras em função do nível de risco dos
concelhos. Destaca-se, ainda, que atendendo aos critérios de avaliação de risco e ao facto
de que pelo menos 50 % da população já se encontrava, com a vacinação completa, o
governo determinou como recomendável, a partir de dia 1 de agosto, a adoção do regime
de teletrabalho sempre que as funções em causa o permitam. Esta Resolução previa, ainda,
nos seus artigos 34.º e seguintes, orientações quanto à progressão do levantamento de
medidas restritivas, a qual teria em conta, entre outros fatores e indicadores, os patamares
de percentagem da população com vacinação completa. Neste contexto, foram definidos
dois patamares (70 % e 85 % da população com vacinação completa), os quais, em conjunto
com os indicadores relativos à avaliação de risco e monitorização da pandemia da doença
COVID -19 definidos através do Despacho n.º 7577 -A/2021, publicado no Diário da
República, 2.ª série, n.º 147, de 30 de julho de 2021, habilitariam, caso a situação
epidemiológica o permitisse, a alteração de algumas medidas num sentido menos
restritivo. Ora, tendo sido atingido, em 18 de agosto de 2021, o patamar de 70 % da
população com vacinação completa, o Governo, através da Resolução do Conselho de
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Ministros n.º 114-A/2021, de 20 de agosto, determina, até ao dia 30 de setembro de 2021,
a situação de contingência em todo o território nacional continental, dando sequência à
possibilidade prevista na Resolução do Conselho de Ministros n.º 101 -A/2021, de 30 de
julho, com a alteração de algumas regras atualmente vigentes. Destas alterações destacase o facto de deixar de existir limite de lotação no transporte coletivo de passageiros —
transporte terrestre, fluvial e marítimo — passando a ser possível a utilização, pelos
passageiros, dos bancos dianteiros no transporte em táxi e no transporte individual e
remunerado de passageiros em veículos descaracterizados a partir de plataforma
eletrónica. Entretanto, vislumbrando-se que seria atingido o patamar de 85% da população
com vacinação completa, nas primeiras semanas de outubro, o Governo revogou a partir
de 1 de outubro a situação de contingência permanecendo apenas a situação de alerta,
com eliminação adicional de algumas restrições ainda existentes. Não obstante o elenco
menos intenso de restrições, suspensões e encerramentos do que aquele que se
encontrava vigente, mantém imperativo acautelar os passos a dar no futuro, preservando
várias medidas restritivas destinadas ao combate à disseminação do coronavírus SARS-CoV2, do qual resulta a doença COVID-19. Como tal, antecipa-se um atraso na recuperação da
procura do transporte público de passageiros, cuja operação ainda não tinha recuperado
para os valores pré pandémicos, não assegurando, por isso, a existência de condições para,
por si só, gerar os recursos que permitam a prestação de um serviço público que cubra
todos os serviços essenciais. Neste novo contexto, o n.º 4 do artigo 13.º-A do Decreto-Lei
n.º 10-A/2020, de 13 de março, na sua atual redação, habilita as autoridades de transporte,
previstas na Lei n.º 52/2015, de 9 de junho, a «proceder à articulação com os respetivos
operadores de transportes, no sentido de adequar a oferta à procura e às necessidades de
transporte, salvaguardando a continuidade do serviço público essencial e o cumprimento
das regras de salvaguarda da saúde pública», o que habilita o Município de Guimarães a
rever a rede explorada pelo Operador para assegurar os níveis essenciais de funcionamento
do Serviço Público. Nestas circunstâncias, as diferentes empresas de transporte público
rodoviário que operam no concelho de Guimarães suprimiram de forma expressiva os
horários das diferentes carreiras, em diversos casos de forma total, com a extinção
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generalizada da oferta do serviço público, com algumas exceções de caráter pontual, no
âmbito de Autoridade de Transporte distinta – CIM do Ave, manifestamente insuficiente.
Foi neste enquadramento que o Município de Guimarães tem vindo a determinar um
conjunto de serviços mínimos e ou essenciais de transporte público rodoviário de
passageiros, junto das empresas que operam carreiras de âmbito municipal, por forma a
garantir a mobilidade das pessoas, designadamente no desempenho de atividades
profissionais, de abastecimento de bens e serviços, de ensino, de cuidados de saúde e de
assistência a terceiros, sem prejuízo de outras que se demonstrem igualmente essenciais.
No âmbito do concelho de Guimarães, a empresa Transdev Norte, SA, opera um conjunto
alargado de linhas, com particular incidência nas freguesias a nascente e sul da Cidade,
salientando, sem prejuízo de outras, os casos de Abação, Calvos, Gémeos, Infantas, e São
Faustino, como locais de maior isolamento, relativamente às referidas atividades. Apesar
da publicação de legislação diversa que evidencia uma preocupação e necessidade de
garantir a assunção e continuidade do serviço público essencial, da qual o Decreto-Lei n.º
14-C/2020, de 7 de abril, com vigência até 31 de dezembro de 2020, no caso para o
financiamento e compensação aos operadores de transportes essenciais, será a mais
evidente, mantém-se atualmente a necessidade de garantir a continuidade do serviço
público de transporte rodoviário “essencial”. Face à evolução do atual contexto pandémico
foi prolongada a vigência das regras de atribuição de financiamento e compensações aos
operadores de transportes essenciais, no âmbito da pandemia COVID-19, até 31 de
dezembro de 2021, através do Decreto-Lei n.º 6-B/2021 de 15 de janeiro. O mês de
novembro decorre já com o ano letivo 2021/22 em curso, e será possível observar a
evolução do transporte coletivo e a eventual necessidade de ajustar a oferta de transporte
pública em carreira regular. O Município, enquanto Autoridade de Transportes,
desenvolveu o seu planeamento para o mês de novembro tendo por base a oferta já
consolidada durante o mês de outubro, depois do ajustamento de oferta associada ao
transporte escolar, com a disponibilização de elementos sobre as necessidades dos
agrupamentos escolares. Acresce ainda alterações pontuais inerentes a necessidades
identificadas, designadamente no período noturno, em conformidade com os
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constrangimentos identificados pelas Juntas de Freguesia e/ou reclamações de utilizadores
de transporte público, designadamente para os casos em que não se encontra
restabelecida a oferta que vigorava antes da determinação da pandemia. Nos termos dos
artigos 4.º e 23.º do RJSPTP, as autoridades de transportes são competentes para impor
obrigações de serviço público aos Operadores, as quais devem ser formuladas de forma
expressa e detalhada, por referência a elementos específicos, objetivos e quantificáveis, e
podem ser impostas ao operador de serviço público mediante ato do órgão executivo da
autoridade de transportes competente. Uma das modalidades de obrigações de serviço
público é a imposição de um nível mínimo de oferta, nomeadamente a realização
obrigatória de percursos e horários em qualquer circunstância, de modo a salvaguardar a
continuidade do serviço público essencial. Face ao exposto, deverá submeter-se à
consideração do Sr. Presidente, a determinação de ato de imposição de serviços mínimos
de transporte durante o mês de novembro ao operador Transdev Norte, SA, em anexo, pela
assunção da compensação financeira, por obrigações de serviço público, num valor máximo
de €65.000,00, acrescido de IVA à taxa aplicável, com cabimento na rubrica 050103, plano
3.3.1.1.105 - Transporte público - Outras compensações por obrigações de serviço público.
Apesar da despesa máxima estimada com a oferta importar o valor apresentado no quadro
I do Anexo 2, €93.578,81, acrescido de IVA à taxa aplicável, decorrente da receita
expectável associado à cobrança das viagens, passes e bilhetes, o valor máximo da
compensação não deverá atingir o valor referido. A competência para a prática do presente
ato é da Câmara Municipal de Guimarães, nos termos do disposto no artigo 33.º, n.º 1,
alíneas ee) e gg), do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, mas em função na
urgência e consequente insusceptibilidade de reunir aquele órgão em tempo útil, assiste
ao Presidente da Câmara Municipal de Guimarães a faculdade de praticar esse ato, devendo
o mesmo ser ratificado pela Câmara Municipal de Guimarães primeira reunião realizada
após a sua prática, conforme prescreve o n.º 3 do artigo 35.º do mesmo diploma legal. À
consideração superior.” (Anexo 20)
DELIBERADO
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40. ATIVIDADES ECONÓMICAS – CONVENÇÃO CONJUNTA ENTRE O PARCEIRO LÍDER E OS
PARCEIROS DA REDE CIDADES CIRCULARES RELAÇÕES URBANO-RURAIS – Presente a
seguinte proposta: “Os espaços urbano e rural assumem diferentes expressões
materializadas no espaço geográfico, compreendidas pelas distintas dinâmicas económicas,
culturais, sociais, ambientais e urbanas. Apesar de representarem realidades distintas as
suas inter-relações tendem a ser bastante complexas, sendo por isso difícil separar ou
compreender a especificidade de cada uma destas realidades e dificultando da
convergência de uma estratégia una. Estas relações tendem a aumentar exponencialmente
a sua complexidade quando extrapoladas para fora do limite geográfico, abrangendo
outros concelhos ou regiões. Neste sentido, dada a necessidade de os territórios
dialogarem e discutirem em rede, criarem dinâmicas sustentáveis em espaços tanto rurais
como urbanos, refletindo sobre as tendências e agendas emergentes nas relações urbanorurais, nomeadamente, a convergência dos modelos atuais de cidade, nos modelos
emergentes de smart cities - cidades inteligentes, cidades compactas e de usos mistos e
cidades verdes sedimentadas em soluções de base natural. Assim, e numa perspetiva de
cogovernação, pretende-se potenciar processos de planeamento e gestão participados e
integrados, que incorporem princípios de simbiose dos territórios, bem como a sua
implementação através de soluções inovadoras, fomentando os seguintes vetores: Potenciar a relação urbana no metabolismo rural e vice-versa com foco na simbiose dos
territórios; - Design de estratégias de coesão e resiliência territorial no aglomerado da sua
composição diversa; - Combater a exiguidade de espaços verdes urbanos e conversão em
mega quarteirões e potenciar o reaproveitamento de áreas verdes em espaços ruais com
vista a fomentar a incubação de base rural e o surgimento de novas ideias de negócio; Fomentar a interligação de territórios no âmbito da simbiose industrial e economia circular;
- Criar comunidades informadas e estimular o product story telling, facultando Informação
que que valorize a cadeia de produção e a sustentabilidade territorial; - Desenvolvimento
de núcleos urbanos e periurbanos com base nos princípios de “Cidade de 15 minutos”, com
vista a criação de áreas policêntricas que disponibilizem o acesso às infraestruturas de
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apoio; - Replicação de boas práticas em contexto urbano-rural. Assim e face a todo o
exposto pretende-se que Guimarães integre esta rede, assumindo-a como espaço de
reflexão e desenho de políticas públicas, tendo por base a realidade de cada um dos
parceiros, mapeando, analisando, monitorizando e, se oportuno, replicando um conjunto
de boas práticas, políticas públicas e desafios dos territórios, com base na recolha e
sistematização da informação gerada pelos territórios envolvidos.” (Anexo 21)
DELIBERADO

41. ATIVIDADES ECONÓMICAS – ATRIBUIÇÃO DE APOIOS NÃO REEMBOLSÁVEIS
PREVISTOS NO REGULAMENTODO PROGRAMA “RETOMAR GUIMARÃES — PROGRAMA
EXTRAORDINÁRIO DE APOIO DIRETO À ECONOMIA LOCAL” – EDITAL N.º 671/2021 DE 16
DE JUNHO – 1º RELATÓRIO DE ANÁLISE – Presente a seguinte informação: “O programa
Retomar Guimarães desenvolve-se nos termos do Edital n.º 671/2021 de 16 de junho de
2021. O regulamento definiu os critérios de atribuição de apoio financeiro, não
reembolsável, às empresas dos setores de atividade mais afetados pela crise pandémica
COVID-19, afirmando-se como um complemento do município às medidas nacionais que
têm vindo a ser desenvolvidas no mesmo contexto. Os apoios são de carácter excecional e
temporário, correspondendo a 50% das despesas efetivamente pagas pelas empresas a
título de energia (eletricidade e gás) e ambiente (água, saneamento e resíduos sólidos),
desde que as mesmas representem, mensalmente, um valor inferior ao período homólogo
de 2019. No anexo I, verifica-se uma sintetização do programa à presente data, incluindo
estatísticas quanto à natureza dos beneficiários por setor de atividade. Relativamente às
faturas submetidas pelas empresas/empresários, apresenta-se no anexo II, uma tabela que,
descreve, por ordem cronológica de receção de candidaturas, os beneficiários que
apresentaram faturas, o montante por cada uma delas, o tipo de consumo associado, o mês
a que diz respeito, assim como, a proposta de validação ou de não validação, sendo que no
caso de validação, o valor proposto para comparticipação. Propõe-se que a Câmara
Municipal delibere: 1) Aprovar, para comparticipação, as faturas identificadas como
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“validadas”, na tabela anexa; Indeferir as 31 faturas não validadas, pelos motivos
identificados na tabela; 2) Autorizar o pagamento das comparticipações financeiras não
reembolsáveis, previstas no art.º 4º do regulamento “Retomar Guimarães – Programa
Extraordinário de Apoio Direto à Economia Local” às faturas validadas.” (Anexo 22)
DELIBERADO

42. ATIVIDADES ECONÓMICAS – PEDIDO DE RENEGOCIAÇÃO DO CONTRATO DE
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS TRIBUTÁRIOS MUNICIPAIS CELEBRADO EM 07 DE SETEMBRO
DE 2018 E POSTERIOR ADENDA DATADA DE 27 DE FEVEREIRO DE 2020, COM A EMPRESA
SOUSAPRATOS, LDA. – Presente a seguinte informação: “A empresa SOUSAPRATOS, LDA.,
representada por JOÃO ANTÓNIO DA SILVA E SOUSA, na qualidade de gerente, vêm, no
âmbito da candidatura aprovada por deliberação de Câmara a 06/09/2018, cujo contrato
foi celebrado em 07/09/2018 e posterior adenda datada de 27/02/2020, requerer a
prorrogação do prazo de implementação do projeto de 3 para 4 anos, mantendo-se o valor
de investimento e postos de trabalho propostos no âmbito do contrato inicial. Nos termos
do art.º 14.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 7º do RPEIM, os serviços municipais procederam à avaliação do pedido,
considerando os novos pressupostos apresentados e concluíram que se enquadra nos
pressupostos do Regulamento Municipal, e determinado a percentagem de 26%, de acordo
com o somatório das classificações obtidas para benefícios fiscais contratuais ao
investimento. O RPEIM prevê, no n.º 5 do art.º 5.º, no n.º 2 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,
em conformidade com o disposto no nº 5, do art.º 10º do RPEIM, que a Câmara Municipal
delibere submeter à Assembleia Municipal a renegociação do contrato PEIM apresentado
pela empresa SOUSAPRATOS, LDA., nos termos da informação dos serviços da Divisão de
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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 23)
DELIBERADO

43. ATIVIDADES ECONÓMICAS – PEDIDO DE RENEGOCIAÇÃO DO CONTRATO DE
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS TRIBUTÁRIOS MUNICIPAIS CELEBRADO EM 21 DE SETEMBRO
DE 2018 E POSTERIOR ADENDA DATADA DE 27 DE FEVEREIRO DE 2020, COM A EMPRESA
CARLOS & NUNO CUNHA, LDA. – Presente a seguinte informação: “A empresa CARLOS &
NUNO CUNHA, LDA. representada por CARLOS ALBERTO MENDES DA CUNHA, na qualidade
de gerente vem, no âmbito da candidatura aprovada por deliberação de Câmara a
06/09/2018, cujo contrato foi celebrado em 21/09/2018 e posterior adenda datada de
27/02/2020, requerer a prorrogação do prazo de implementação do projeto de 3 para 4
anos, mantendo-se o valor de investimento e postos de trabalho propostos no âmbito do
contrato inicial. Nos termos do art.º 14.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 7º do RPEIM, os serviços municipais
procederam à avaliação do pedido, considerando os novos pressupostos apresentados e
concluíram que se enquadra nos pressupostos do Regulamento Municipal, e determinado
a percentagem de 56%, de acordo com o somatório das classificações obtidas para
benefícios fiscais contratuais ao investimento. O RPEIM prevê, no n.º 5 do art.º 5.º, no n.º
2 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, em conformidade com o disposto no nº 5, do art.º
10º do RPEIM, que a Câmara Municipal delibere submeter à Assembleia Municipal a
renegociação do contrato PEIM apresentado pela empresa CARLOS & NUNO CUNHA, LDA.,
nos termos da informação dos serviços da Divisão de Desenvolvimento Económico, em
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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 24)
DELIBERADO

44. ATIVIDADES ECONÓMICAS – APROVAÇÃO DE CANDIDATURA PARA CONCESSÃO DE
BENEFÍCIOS TRIBUTÁRIOS MUNICIPAIS – APROVAÇÃO DA MINUTA DO CONTRATO A
CELEBRAR - OCRE & VERDE - ESTAMPARIA E CONFECÇÃO TÊXTIL, UNIPESSOAL LDA –
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 OCRE & VERDE - ESTAMPARIA E CONFECÇÃO
TÊXTIL, 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 56% como
benefício fiscal aplicável ao projeto de investimento em apreço, de acordo com o somatório
das classificações obtidas nos termos do artº 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
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a outorga de contrato de concessão de benefícios tributários municipais. Propõe-se assim,
a aprovação da candidatura a PEIM apresentada pela empresa OCRE & VERDE ESTAMPARIA E CONFECÇÃO TÊXTIL, 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 25)
DELIBERADO

45. EDUCAÇÃO – ESCOLA SECUNDÁRIA MARTINS SARMENTO - CEDÊNCIA DE AUTOCARRO
– RATIFICAÇÃO – Presente, para ratificação, o despacho do Presidente da Câmara, que
disponibilizou, à Escola Secundária Martins Sarmento, o transporte, em autocarro, dos
alunos e duas professoras, à Penha, nos passados dias 21 e 27 de outubro, à Penha, no
âmbito de atividades a desenvolver no exterior.
DELIBERADO

46. AÇÃO SOCIAL – RATIFICAÇÃO DOS APOIOS CONCEDIDOS POR CONTA DO FUNDO DE
MANEIO DE AGOSTO DE 2021 - Presente a seguinte informação: “Por deliberação de 21 de
dezembro de 2020 a Câmara Municipal aprovou a constituição de um Fundo de Maneio
destinado a acorrer, com oportunidade, ao pagamento com caráter de urgência, dos apoios
a conceder no âmbito da alínea a) do artigo 2º do Regulamento Municipal para Atribuição
de Apoios a Pessoas em Situação de Vulnerabilidade. Importa, assim, submeter a ratificação
os apoios entretanto concedidos por conta deste Fundo de Maneio, conforme constam do
mapa que se anexa.” (Anexo 26)
DELIBERADO
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47. AÇÃO SOCIAL – RATIFICAÇÃO DOS APOIOS CONCEDIDOS POR CONTA DO FUNDO DE
MANEIO DE SETEMBRO DE 2021 - Presente a seguinte informação: “Por deliberação de 21
de dezembro de 2020 a Câmara Municipal aprovou a constituição de um Fundo de Maneio
destinado a acorrer, com oportunidade, ao pagamento com caráter de urgência, dos apoios
a conceder no âmbito da alínea a) do artigo 2º do Regulamento Municipal para Atribuição
de Apoios a Pessoas em Situação de Vulnerabilidade. Importa, assim, submeter a ratificação
os apoios entretanto concedidos por conta deste Fundo de Maneio, conforme constam do
mapa que se anexa.” (Anexo 27)
DELIBERADO

48. AÇÃO SOCIAL - AÇÃO SOCIAL – CASFIG – SUBSÍDIO MUNICIPAL AO ARRENDAMENTO
– APROVAÇÃO DE 9 CANDIDATURAS - Presente um ofício da CASFIG, EM, UNIPESSOAL,
LDA., remetendo, para aprovação do Órgão Executivo, uma proposta de aprovação de 9
candidaturas ao Subsídio Municipal ao Arrendamento, aprovada pelo respetivo Conselho
de Gestão em sua reunião ordinária de 28 de outubro de 2021. (Anexo 28)
DELIBERADO

49. AÇÃO SOCIAL – ALTERAÇÃO DE PARTE DO OBJETO DO SUBSÍDIO ATRIBUÍDO À CASA
DA JUVENTUDE DE GUIMARÃES EM 2021 - 1º ADITAMENTO – Presente a seguinte
informação: “Em reunião de Câmara de 5 de abril de 2021 foi deliberado aprovar o apoio a
101 Instituições de Solidariedade Social, entre as quais a Casa da Juventude de Guimarães
W Y F, mediante a atribuição de um subsídio de €5.000,00 (cinco mil euros) destinado a
despesas decorrentes das várias atividades e projetos que esta instituição desenvolve
(Campanhas, OTL, Campos de Férias, Animações, Grupos Informais, Formações), bem como
da realização de obras de conservação no edifício da instituição. Na sequência desta
deliberação foi celebrado um protocolo, a 20 de abril de 2021, com a Casa da Juventude de
Guimarães W Y F, em conformidade com o Regulamento de Apoio às Instituições de
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Solidariedade Social (Regulamento nº 607/2010 de 15 de julho). Contudo, no passado dia 7
de outubro, a Presidente desta instituição, Jéssica Francisca Gonçalves Ribeiro, solicitou a
esta Câmara Municipal a alteração de parte do objeto deste subsídio, de modo a que a
verba anteriormente atribuída para obras de conservação no edifício da instituição
(2.000,00€), passe a estar afeta a despesas associadas decorrentes das várias
atividades/projetos a desenvolver com os jovens (Campanhas, OTL, Campos de Férias,
Animações e Grupos Informais, formações). Considerando que foi anteriormente emitida a
declaração de cabimento nº 1917/2021 e que foi fundamentado e emitido o compromisso
relativo à atribuição de subsídios às instituições, a que reporta a deliberação de 5 de abril,
e na qual esta instituição se inclui, submete-se para aprovação, ao abrigo do artigo 19º do
regulamento 607/2010, o pedido de alteração do objeto do subsídio, que pressupõe um
aditamento ao atual protocolo, onde conste a alteração da cláusula 1ª (Objeto), nos
seguintes termos: “O presente protocolo tem por objeto (...), para o apoio destinado às
despesas associadas decorrentes das várias atividades/projetos a desenvolver com os
jovens (Campanhas, OTL, Campos de Férias, Animações e Grupos Informais, formações) ”.”
(Anexo 29)
DELIBERADO

50. AÇÃO SOCIAL – ALTERAÇÃO DE PARTE DO OBJETO DO SUBSÍDIO ATRIBUÍDO À CASA
DO POVO DE BRITEIROS EM 2021 - 1º ADITAMENTO – Presente a seguinte informação:
“Em reunião de Câmara de 5 de abril de 2021 foi deliberado aprovar o apoio a 101
Instituições de Solidariedade Social, entre as quais a Casa do Povo de Briteiros, mediante a
atribuição de um subsídio de €20.000,00 (vinte mil euros) destinado à aquisição de
equipamentos e mobiliário, a despesas com atividades várias ao longo do ano e à realização
de obras na Instituição. Na sequência desta deliberação foi celebrado um protocolo, a 20
de abril de 2021, com a Casa do Povo de Briteiros, em conformidade com o Regulamento
de Apoio às Instituições de Solidariedade Social (Regulamento nº 607/2010 de 15 de julho).
Contudo, no passado dia 26 de outubro, a Presidente desta instituição, Vasco Manuel
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Azevedo Marques, solicitou a esta Câmara Municipal a alteração de parte do objeto deste
subsídio, de modo a que a verba anteriormente atribuída para aquisição de equipamentos
e mobiliário (5.000,00€), passe a estar afeta a despesas associadas à realização de obras na
instituição. Considerando que foi anteriormente emitida a declaração de cabimento nº
1917/2021 e que foi fundamentado e emitido o compromisso relativo à atribuição de
subsídios às instituições, a que reporta a deliberação de 5 de abril, e na qual esta instituição
se inclui, submete-se para aprovação, ao abrigo do artigo 19º do regulamento 607/2010, o
presente pedido de alteração do objeto do subsídio, que pressupõe um aditamento ao atual
protocolo, onde conste a alteração da cláusula 1ª (Objeto), nos seguintes termos: “O
presente protocolo tem por objeto (...), para o apoio destinado às despesas com atividades
várias ao longo do ano e obras na instituição”.” (Anexo 30)
DELIBERADO

51. AÇÃO SOCIAL – ALTERAÇÃO DE PARTE DO OBJETO DO SUBSÍDIO ATRIBUÍDO À
ASSOCIAÇÃO DE DADORES BENÉVOLOS DE SANGUE DE GUIMARÃES EM 2021 - 1º
ADITAMENTO – Presente a seguinte informação: “Em reunião de Câmara de 5 de abril de
2021 foi deliberado aprovar o apoio a 101 Instituições de Solidariedade Social, entre as
quais a Associação de Dadores Benévolos de Sangue de Guimarães, mediante a atribuição
de um subsídio de €18.000,00 (dezoito mil euros) destinado a despesas com atividades e
obras na instituição. Na sequência desta deliberação foi celebrado um protocolo, a 20 de
abril de 2021, com a Associação de Dadores Benévolos de Sangue de Guimarães, em
conformidade com o Regulamento de Apoio às Instituições de Solidariedade Social
(Regulamento nº 607/2010 de 15 de julho). Contudo, no passado dia 2 de setembro, o
Presidente desta instituição, Alberto Manuel Gonçalves Mota, solicitou a esta Câmara
Municipal a alteração de parte do objeto deste subsídio, de modo a que parte da verba
anteriormente atribuída para obras (€13.250,00) passe a estar afeta a despesas associadas
à aquisição de equipamento de climatização e informática e ao desenvolvimento de
atividades (material de promoção e divulgação da dádiva de sangue). Considerando que foi
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anteriormente emitida a declaração de cabimento nº 3215/2020 e que foi fundamentado
e emitido o compromisso relativo à atribuição de subsídios às instituições, a que reporta a
deliberação de 5 de abril, e na qual esta instituição se inclui, submete-se para aprovação,
ao abrigo do artigo 19º do regulamento 607/2010, o pedido de alteração do objeto do
subsídio, que pressupõe um aditamento ao atual protocolo, onde conste a alteração da
cláusula 1ª (Objeto), nos seguintes termos: “O presente Protocolo tem por objeto (...), para
o apoio destinado à aquisição de equipamento de climatização e informático, às despesas
com atividades e obras na Instituição”.” (Anexo 31)
DELIBERADO

52. AÇÃO SOCIAL - SUBSÍDIO A ATRIBUIR À DELEGAÇÃO DE GUIMARÃES DA CRUZ
VERMELHA PORTUGUESA - CONTINUIDADE DO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA
PESSOAS SEM-ABRIGO – Presente a seguinte proposta: “Considerando as orientações
plasmadas na Estratégia Nacional para a Integração das Pessoas em Situação de SemAbrigo 2017-2023 e também no Plano de Desenvolvimento Social para o Crescimento
Inclusivo de Guimarães, a Divisão de Ação Social desta Câmara Municipal, em estreita
articulação com o Serviço de Proteção Civil e com outros Serviços Municipais, e em parceria
com a Delegação de Guimarães da Cruz Vermelha Portuguesa implementou, no final de
março de 2020, um Centro de Acolhimento para pessoas sem-abrigo, que funciona
atualmente nas instalações da Escola Básica Chã da Bouça, em Atães. Este centro permite
alojar pessoas sem-abrigo, vítimas de violência doméstica, migrantes e cidadãos com
necessidade de proteção internacional, que não tenham retaguarda familiar nem outras
respostas de alojamento, com as devidas condições de conforto, alimentação e higiene,
sendo igualmente trabalhadas a reintegração social e profissional dos beneficiários.
Promovida pela Câmara Municipal de Guimarães, esta resposta é gerida pela Delegação de
Guimarães da Cruz Vermelha Portuguesa, desde setembro de 2020, na medida em que a
monitorização diária de um centro de acolhimento que assegure as respostas em cima
explicitadas se afigura muito exigente, e porque, tendo em linha de conta as características
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e particularidades da população-alvo abrangida, importa garantir uma equipa, em
permanência, afeta a esta estrutura. Atendendo a que continuamos a aguardar pela
abertura do período de candidaturas ao Programa de Celebração ou Alargamento de
Acordos de Cooperação para o Desenvolvimento de Respostas Sociais (PROCOOP), com
vista à obtenção de um eventual apoio financeiro para a continuidade do funcionamento
deste centro de acolhimento no nosso território, e considerando o apoio efetivo que temos
conseguido dar a esta população, em tempo útil, e com resultados visíveis no seu bem-estar
e qualidade de vida, submeto para aprovação, a atribuição de um subsídio à Delegação de
Guimarães da Cruz Vermelha Portuguesa, ao abrigo do n.º 6º do artigo 9.º do Regulamento
de Apoio às Instituições de Solidariedade Social de Guimarães, no valor de €40.000,00
(quarenta mil euros), para que esta instituição possa assegurar todos os recursos
necessários ao seu funcionamento.” (Anexo 32)
DELIBERADO

53. AÇÃO SOCIAL - ATRIBUIÇÃO DE UM SUBSÍDIO CONVERTIDO NA DISPONIBILIZAÇÃO DE
UM SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE
(JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022) – Presente a seguinte informação: “Foram rececionadas
na Divisão de Ação Social oito candidaturas para apoio na prestação de um serviço de
transporte adaptado para oito jovens com deficiência, inseridos em agregados familiares
em situação de comprovada precariedade económica, por forma a permitir a frequência
das atividades ocupacionais consideradas necessárias no âmbito das problemáticas que
evidenciam. 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
per capita

Subsídio a
atribuir

232814449/21

Longos

€329,95

€557,15

251187187/21

Ponte

€122,09

€4.980,00
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219958300/21

Urgezes

€187,77

€1.144,00

207456240/21

Pinheiro

€262,41

€1.144,00

266054404/21

Caldelas

€359,35

€4.956,00

247525600/21

Pinheiro

€367,55

€3.616,00

223943363/21

Selho S. Cristóvão

€275,17

€3.842,00

227134320/21

S. Torcato

€267,22

€4.520,00

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, 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 €24.759,15 (vinte e quatro
mil setecentos e cinquenta e nove euros e quinze cêntimos). Por forma a garantir que o
subsídio atribuído é efetivamente utilizado na aquisição dos serviços em cima identificados,
deve o pagamento ser efetuado diretamente pela Câmara Municipal ao fornecedor dos
mesmos, mediante a apresentação das respetivas faturas comprovativas.
DELIBERADO

54. AÇÃO SOCIAL – ATRIBUIÇÃO DE UM SUBSÍDIO A UMA CRIANÇA COM DEFICIÊNCIA
PARA FREQUÊNCIA DE ATIVIDADES OCUPACIONAIS – Presente a seguinte informação: “Foi
apresentada uma candidatura à Divisão de Ação Social para efeitos de pedido de apoio para
uma criança com deficiência (problemáticas graves a vários níveis, nomeadamente surdez
profunda, corrigida em parte por intermédio de próteses auditivas, comportamentos de
oposição e desafio, agitação psicomotora, défice de atenção e uma perturbação do espetro
do autismo), frequentar um conjunto de atividades ocupacionais, tendo em conta a
situação de precariedade económica do seu agregado familiar, facto que ficou comprovado
após termos realizado o respetivo estudo socioeconómico cujo resultado a seguir se
apresenta: -----------------------------------------------Nº Processo

Sexo

Rendimento P/Capita
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181039150/21

Feminino

€299,62

Considerando as problemáticas em cima detalhadas, afigura-se premente que esta criança
usufrua de um conjunto de atividades ocupacionais de foro terapêutico, que possam
minimizar o impacto destas dificuldades e promover o seu desenvolvimento cognitivo e
social e o seu bem-estar global. O plano de intervenção a implementar terá que prever
sessões semanais de Terapia da Fala, de Motricidade, de Estimulação e de Integração
Sensorial e de Apoio ao Percurso Académico. Deverão também ser asseguradas sessões de
Kidcoaching, de Psicoterapia e de Psicologia. 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 à requerente, para frequência
das atividades ocupacionais em cima detalhadas, entre novembro e dezembro de 2021,
cujo valor se estima em €1.060,00 (mil e sessenta euros). Por forma a garantir que o
subsídio atribuído é efetivamente utilizado na aquisição dos serviços em cima identificados,
deve o pagamento ser efetuado diretamente pela Câmara Municipal ao fornecedor dos
mesmos, mediante a apresentação das respetivas faturas comprovativas.”
DELIBERADO

55. AÇÃO SOCIAL – SUBSÍDIOS PARA A AQUISIÇÃO DE QUATRO ELETRODOMÉSTICOS –
Presente a seguinte informação: “Foram rececionadas na Divisão de Ação Social
candidaturas para apoio na aquisição de quatro eletrodomésticos, nomeadamente, um
frigorífico, um micro-ondas, uma máquina de lavar roupa e uma placa com forno. 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

Rend.
P/ Capita

Subsídio
a atribuir

219718310/21

Atães

RDN

€205,00

18678850921

Fermentões

€262,15

€54,28
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188818588/21

Urgezes

€150,47

€229,00

267387903/21

Ronfe

€47,14

€480,00

Assim, submete-se para aprovação, ao abrigo da alínea a) do artigo 2º do Regulamento
Municipal para Atribuição de Apoios a Pessoas em Situação de Vulnerabilidade, que se
enquadra no consignado na alínea v) do artigo 33.º da Lei 75/2013 de 12 de setembro, a
concessão destes subsídios aos requerentes, num valor total de €968,28 (novecentos e
sessenta e oito euros e vinte e oito cêntimos). Por forma a garantir que o subsídio atribuído
é efetivamente utilizado na aquisição dos bens em cima identificados, deve o pagamento
ser efetuado diretamente pela Câmara Municipal ao fornecedor dos mesmos, mediante a
apresentação da respetiva fatura comprovativa.”
DELIBERADO

56. AÇÃO SOCIAL – CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE VILA NOVA DE SANDE “ENCONTRO
DE SABERES” - CEDÊNCIA DE AUTOCARRO – RATIFICAÇÃO – Presente, para ratificação, o
despacho do Presidente da Câmara que disponibilizou, ao Centro Social Paroquial de Vila
Nova de Sande “Encontro de Saberes”, o transporte, em autocarro, dos idosos, nos
passados dias 19 e 27 de outubro, a Fátima.
DELIBERADO
57. AÇÃO SOCIAL – ADESCRE – ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA SOCIAL CULTURAL E
RECREATIVA DE MESÃO FRIO - CEDÊNCIA DE AUTOCARRO – AUTOCARRO – Presente, para
ratificação, o despacho do Presidente da Câmara, que disponibilizou, à ADESCRE –
Associação Desportiva Social Cultural e Recreativa de Mesão Frio, o transporte, em
autocarro, de um grupo de associados, no passado dia 6 de outubro, a Fátima.
DELIBERADO

58. CULTURA – BIENAL DE ILUSTRAÇÃO DE GUIMARÃES 2021 – ATRIBUIÇÃO DE PRÉMIOS
– Presente a seguinte proposta: “Por deliberações tomadas em 25 de janeiro de 2021
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(Câmara Municipal) e em 5 de fevereiro de 2021 (Assembleia Municipal) o Município de
Guimarães aprovou o regulamento do Prémio Nacional BIG 2021 – Bienal de Ilustração de
Guimarães. Posteriormente, em 22 de fevereiro último, a Câmara Municipal deliberou
aprovar a instituição do Prémio Carreira BIG 2021 – Bienal de Ilustração de Guimarães, bem
como a constituição do júri do Prémio Nacional BIG 2021 – Bienal de Ilustração de
Guimarães. Neste contexto, proponho: 1. Que, nos termos do nº 2 da proposta aprovada
em 22 de fevereiro, a Câmara Municipal acolha a decisão do júri, atribuindo o Prémio
Carreira, no valor de €10.000,00, à artista plástica Cristina Reis; 2. Que, nos termos do nº 1
do Artº 6º do Regulamento do Prémio Nacional BIG 2021, a Câmara Municipal acolha a
decisão do júri, atribuindo os seguintes prémios: GRANDE PRÉMIO BIG: €5.000,00 Sebastião Peixoto. PRÉMIO BIG REVELAÇÃO: €1.000,00 - Eva Evita. 5 PRÉMIOS BIG
AQUISIÇÃO: €500,00 cada - Ana Biscaia; António Jorge Gonçalves; Eduarda Lima; Mariana
Rio; Marta Madureira.”
DELIBERADO

59. CULTURA – FESTAS DE INTERESSE CONCELHIO – APOIOS FINANCEIROS RELATIVOS A
2021 – Presente a seguinte proposta: “As festas populares são tempo e espaço de encontro,
de convívio, de recriações de manifestações sociais e culturais marcantes da nossa tradição
e cultura que contribuem sobremaneira para a preservação da nossa identidade e memória
coletivas. Pela sua relevância pública, a Câmara Municipal delibera anualmente atribuir
apoios financeiros que visam apoiar a realização de tais festas, muitas das quais, em razão
da pandemia de COVID-19 e das restrições sanitárias que lhe estiveram associadas, não se
realizaram ou realizaram-se em moldes substancialmente diferentes do habitual. Em face
de uma realidade muito diversa que, em muitos casos, foi ditada pelo período do ano em
que as referidas festividades habitualmente têm lugar, a Divisão de Cultura contactou
oportunamente todas as entidades promotoras para apurar se a respetiva festa se realizou
e em que moldes. A presente proposta procura corresponder a todas as entidades que
deram resposta ao referido inquérito. Aos casos em que fomos informados que apenas teve
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lugar a cerimónia religiosa ou uma parte reduzida do programa habitual, foi aplicada uma
redução de 50% relativamente ao subsídio normalmente atribuído. Os casos em que as
entidades referiram que a festa se realizou de forma limitada ou diversa do habitual são
contemplados com o montante correspondente aos respetivos custos. Assim, pela sua
inestimável relevância cultural e turística 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 dos seguintes subsídios, totalizando €22.100,00: -------------------------------------------------------------------------------------FESTA / ENTIDADE

MONTANTE

Festas das Taipas - S. Pedro (Comissão de Festas "Dar Vida À Vila)

€ 3 750,00

Festas de Pevidém (S. Jorge) (Ass. de Festas de S. Jorge - Pevidém)

€ 2 500,00

Romaria Grande - S. Torcato (Irmandade S. Torcato)

€ 7 500,00

Festas de S. João (Covas) (ARCOV - Ass. Rec. Cultural e Desportiva)

€ 1 250,00

Festas do Agricultor (Casa do Povo de Fermentões)

€ 500,00

Romaria da Senhora dos Remédios (Freguesia de S. Cláudio de Barco)

€ 500,00

Ronda da Lapinha (Irmandade de N. Sra. da Lapinha)

€ 400,00

Festas de N. S. do Rosário (Fábrica da Igreja Paroquial de Silvares)

€ 600,00

Festa Nossa Senhora do Rosário de Gandarela (Fábrica da Igreja Paroquial do Divino
Salvador de Gandarela

€ 600,00

Festa de Nª. Srª. da Ajuda Moreira de Cónegos (Comissão de Festas)

€ 300,00

Festa de São João Batista de Brito (Freguesia de Brito)

€ 300,00

Festa de Nossa Senhora do Rosário de Brito (Freguesia de Brito)

€ 300,00
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Festas em Honra de Santa Apolónia (Freguesia de Silvares)

€ 600,00

Festas de Santa Maria de Atães (União de Freguesias de Atães e Rendufe)

€ 600,00

Festa Senhora de Fátima de Rendufe (União de Freguesias de Atães e Rendufe)

€ 600,00

Festa do Corpo de Deus - Confraria Santíssimo Sacramento da Insigne e Real Colegiada
de Nossa Senhora da Oliveira

€ 300,00

Festa da Paróquia de S. Lourenço de Calvos - (Fábrica da Igreja Paroquial de Calvos)

€ 300,00

Procissões do Encontro e do Enterro de Nosso Senhor Jesus Cristo Real (Irmandade de
Nª. Srª. da Consolação e Santos Passos)

€ 600,00

Festa em Honra de Santa Helena (Freguesia Brito)

€ 600,00

TOTAL

€ 22 100,00

Os subsídios atribuídos a Freguesias ficam condicionados à sua aprovação pela Assembleia
Municipal.”
DELIBERADO

60. CULTURA – ESCOLAS DE MÚSICA - APOIOS FINANCEIROS RELATIVOS A 2021 – Presente
a seguinte proposta: “Pelo seu insubstituível contributo para a formação musical dos
Vimaranenses, as escolas de música justificam a atribuição anual de apoios com os quais o
Município procura apoiar a sua atividade letiva. Num ano em que a pandemia de COVID-19
provocou substanciais dificuldades no normal decorrer das suas atividades e na frequência
das aulas, justifica-se ainda mais a continuidade de tais apoios, na tentativa de assegurar a
sua manutenção e atividade numa fase em que se assiste à gradual retoma da sua função
primordial. Assim, pelo inequívoco interesse público de que se reveste a sua atividade,
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 dos seguintes subsídios, totalizando
€7.250,00: ----------------------------------------------------------------------------------------ENTIDADE

MONTANTE
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Sociedade Musical de Guimarães

2 000,00 €

Escola de Música do C.A.R.

1 250,00 €

MOR MÚSICA - Escola de Música de Moreira de Cónegos

500,00 €

Escola de Música da Associação RecCult. Airão Sta Maria

500,00 €

Escola de Música do CRCA de S. Torcato

500,00 €

Escola de Música da Banda Musical de Caldas das Taipas

500,00 €

Escola de Música da Sociedade Musical de Pevidém

500,00 €

Escola de Jazz do Convívio

500,00 €

ARCAP- Academia Recreativa e Cultural Amigos de Ponte

500,00 €

Escola de Música da Banda Filarmónica de Moreira de Cónegos

500,00 €

TOTAL

7 250,00 €

DELIBERADO

61. CULTURA – MUCHO FLOW 2021 – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO – Presente a seguinte
proposta: “O calendário cultural de Guimarães conta com iniciativas consolidadas e
promovidas por diversas entidades associativas que, em razão da sua qualidade artística e
manifesto interesse público, têm muito justamente merecido, ano a ano, o apoio financeiro
e logístico do Município. Estas iniciativas, realizadas por iniciativa de associações de
Guimarães com as quais o Município, em razão da sua qualidade, estabeleceu parcerias de
coorganização que lhes asseguram os indispensáveis apoios financeiros, técnicos e
logísticos, garantem uma programação regular diversificada e de qualidade, suscetível de
atrair diferentes públicos e contribuindo para continuar a afirmar Guimarães como cidade
europeia de cultura. Para além das iniciativas contempladas na proposta aprovada em 12
de julho passado, conta-se o Mucho Flow, cuja edição de 2021 só recentemente foi
confirmada pela Through Universe. Desde 2013 a explorar possibilidades e sinergias entre
tendências, sons e géneros musicais, o Mucho Flow é já um marco do calendário cultural
nacional, trazendo até Guimarães os nomes de hoje que já estão a definir os caminhos de
amanhã. A edição de 2021, a oitava do evento, não foge à regra e combina contextos
aparentemente inusitados na mesma harmonia que sempre caracterizou o evento e que já
assegura uma audiência fiel. Através do cruzamento entre artes sonoras e expressões
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visuais, o Mucho Flow tem conquistado um espaço único no contexto nacional, ao mesmo
tempo que promove, muitas vezes em estreia absoluta, alguns dos nomes mais vibrantes
da música de amanhã, marcando na memória de muitos o que se virá a mencionar num
futuro próximo como algo de incontornável. Neste contexto, considerando o inequívoco
interesse público de que se reveste a continuidade do apoio municipal a esta iniciativa,
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 Through Universe, de um
subsídio de €25.000,00, destinado a comparticipar nos custos de organização da edição de
2021 do festival Mucho Flow. Mais proponho a prestação de apoio logístico e/ou a cedência
temporária de equipamentos disponíveis, podendo a disponibilização destes apoios
implicar a realização de trabalho extraordinário, que fica autorizado com a aprovação da
presente proposta, sem prejuízo dos limites legais.”
DELIBERADO

62. CULTURA – ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DO PAÇO DOS DUQUES DE BRAGANÇA E
CASTELO DE GUIMARÃES - ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO (INVESTIMENTO) – Presente a
seguinte proposta. “Muito procurado com vista à realização de diversos eventos
cerimoniais e culturais, o Paço dos Duques de Bragança debatia-se normalmente com
dificuldades na cedência das suas instalações devido à falta de equipamentos compatíveis
com a sua natureza e importância patrimonial. Assim, ao longo dos últimos anos, a
Associação de Amigos do Paço dos Duques de Bragança e Castelo de Guimarães tomou a
iniciativa de adquirir equipamentos que facilitassem a cedência das instalações do Paço dos
Duques e a realização de eventos, assim proporcionando, designadamente a muitas
entidades associativas de Guimarães e ao próprio Município, condições técnicas
apropriadas para a utilização do Paço dos Duques que, além disso, facilitam e aligeiram a
sua carga logística. Referimo-nos, designadamente, à aquisição de palco, púlpito, projetor
multimédia e computador portátil, mesas, aquecedores e cadeiras, várias vezes utilizadas
de forma gratuita, mormente por entidades sedeadas em Guimarães. Para além do
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benefício em que se traduzem no caso destas entidades de Guimarães, estes investimentos,
ao facilitarem a utilização do Paço dos Duques de Bragança para a realização de eventos
cerimoniais e culturais com alcance regional e nacional, contribuem para a atração de
visitantes a Guimarães, acarretando benefícios económicos para o conjunto do Município.
Neste contexto, justifica-se plenamente que o Município comparticipe nos investimentos
realizados pela Associação, pelo que 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 de Amigos do Paço dos Duques de Bragança e Castelo de Guimarães, de um
subsídio de €8.300,00, destinado a apoiar o esforço de investimento realizado nos últimos
anos na aquisição de equipamentos destinados à realização de eventos no Paço dos Duques
de Bragança.”
DELIBERADO

63. CULTURA – COMEMORAÇÕES DO 1º DE DEZEMBRO 2021 – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO
– Presente a seguinte proposta: “O Grupo Cultural e Recreativo “Os Vinte Arautos de D.
Afonso Henriques” promoverá novamente no corrente ano as Comemorações do 1º de
Dezembro, com a realização do habitual cortejo percorrendo o Centro Histórico e
terminando junto à Estátua de D. Afonso Henriques defronte do Paço dos Duques de
Bragança. Assim, em reconhecimento da importância do evento no calendário cultural de
Guimarães, 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, ao Grupo Cultural e
Recreativo “Os Vinte Arautos de D. Afonso Henriques”, de um subsídio de €1.750,00
destinado a comparticipar nos custos de organização das Comemorações do 1º de
Dezembro 2021, com início no dia 30 de novembro, na respetiva sede social. Mais
proponho a prestação de apoio logístico e/ou a cedência temporária de equipamentos
disponíveis,

designadamente

montagem

e

operação de

sistema de

som

e

acompanhamento do cortejo por parte da Polícia Municipal, podendo a disponibilização

99
Mod. 229-A/SQ 0

G
UI

MA R A E

S

CÂMARA MUNICIPAL DE GUIMARÃES

destes apoios implicar a realização de trabalho extraordinário, que fica autorizado com a
aprovação da presente proposta, sem prejuízo dos limites legais.”
DELIBERADO

64. CULTURA - GRUPO FOLCLÓRICO DE POLVOREIRA - CEDÊNCIA DE AUTOCARRO –
RATIFICAÇÃO – Presente, para ratificação, o despacho do Presidente da Câmara, que
disponibilizou, ao Grupo Folclórico de Polvoreira, o transporte, em autocarro, dos seus
elementos, bem como de um Grupo Folclórico da Madeira, nos passados dias 17 e 18 de
setembro, entre o Aeroporto Francisco Sá Carneiro e Leiria.
DELIBERADO

65. CULTURA – ASSOCIAÇÃO JUVENIL ORPHIA - CEDÊNCIA DE AUTOCARRO –
RATIFICAÇÃO – Presente, para ratificação, o despacho do Presidente da Câmara, que
disponibilizou, à Associação Juvenil Orphia, o transporte, em autocarro, de um grupo de
jovens, no passado dia 17 de outubro, à Póvoa de Varzim, para realização de uma atividade
de cariz voluntário, que promoveu uma limpeza de praia.
DELIBERADO
66. DESPORTO – CLUBE DESPORTIVO XICO ANDEBOL - CEDÊNCIA DE AUTOCARRO –
RATIFICAÇÃO – Presente, para ratificação, o despacho do Presidente da Câmara, que
disponibilizou, ao Clube Desportivo Xico Andebol, o transporte, em autocarro, da equipa
feminina, nos dias 23 de outubro e 13 de novembro, a Caminha e Esposende, para
participação em duas jornadas da presente época desportiva.
DELIBERADO
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67. DESPORTO – BERÇO SPORT CLUBE – CEDÊNCIA DE AUTOCARRO – RATIFICAÇÃO –
Presente, para ratificação, o despacho do Presidente da Câmara, que disponibilizou, ao
Berço Sport Clube, o transporte, em autocarro, da equipa sénior, no passado dia 24 de
outubro, a Macedo de Cavaleiros, para participação numa jornada do Campeonato de
Portugal.
DELIBERADO

68. DESPORTO – GRUPO DESPORTIVO RECREATIVO E CULTUAL DE BRITEIROS SANTO
ESTEVÃO - CEDÊNCIA DE AUTOCARRO – Presente, para ratificação, o despacho do
Presidente da Câmara, que disponibilizou, ao Grupo Desportivo Recreativo e Cultual de
Briteiros Santo Estevão, o transporte, em autocarro, da equipa, no dia 31 de outubro, a
Cavez - Cabeceiras de Basto, para participação numa jornada da 1ª Divisão da Associação
de Futebol de Braga.
DELIBERADO

69. RELATÓRIO E CONTAS – MANUAL DE CONSOLIDAÇÃO DE CONTAS RESPEITANTE AO
EXERCÍCIO DE 2021 - Presente, para aprovação, o Manual de Consolidação de Contas do
Município de Guimarães, respeitante ao exercício de 2021. (Anexo 33)
DELIBERADO
70. DOCUMENTOS PREVISIONAIS – ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL PERMUTATIVA –
RATIFICAÇÃO – Presente a seguinte proposta: “No período de gestão limitada foram
autorizadas alterações permutativas que se revelaram urgentes e inadiáveis, e que, nos
termos do nº 2 do art.º. 3º da Lei nº 47/2005 de 29 de agosto, estão sujeitas a ratificação
do Executivo Municipal. Assim, deve submeter-se a ratificação o despacho do Senhor
Presidente da Câmara Municipal de Guimarães de autorização da proposta de Alteração
Orçamental Permutativa de 2021, nº 310, nos termos do mapa anexo.” (Anexo 34)
DELIBERADO
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71. APROVAÇÃO DA ATA EM MINUTA
DELIBERADO

A REUNIÃO TERMINOU ÀS ________ HORAS

ASSINATURAS:

PRESIDENTE:
______________________________

SECRETÁRIA:
_______________________________
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