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REUNIÃO ORDINÁRIA DE 6 DE DEZEMBRO DE 2021 

 

 

INICIADA A REUNIÃO ÀS ________ HORAS 

 

PRESENÇAS: 

 

 

 

 

 

 

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

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

1. Do despacho da Vereadora Sofia Ferreira, datado de 29 de novembro de 2021, que 

concordou com a aquisição de uma parcela de terreno com a área de 336 m2, sita na rua da 

Liberdade da União das Freguesia de Abação e Gémeos, necessária à execução da empreitada 

de execução do muro de contenção da referida rua, pelo valor de €2.918,00. - 

2. Da listagem dos compromissos plurianuais assumidos ao abrigo da autorização prévia 

genérica concedida, nos termos do disposto no n.º 4 do art.º 25.º do Regulamento de 

Execução Orçamental da Câmara Municipal de Guimarães – ano de 2021 (Anexo 1) --------- 

 

 

 

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

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

REALIZADA EM 18 DE NOVEMBRO DE 2021. 

DELIBERADO 
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4. OBRAS PÚBLICAS – REPERFILAMENTO DA RUA PADRE ANTÓNIO CALDAS -

INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO – Presente a seguinte informação 

da Diretora de Fiscalização e do Gestor de Contrato da epreitada em epígrafe: “A empreitada 

Reperfilamento da Rua Padre António Caldas foi adjudicada por deliberação de reunião de 

Câmara de 7/9/2020 por um valor de €2.878.044,00 + IVA, sendo o prazo de execução de 365 

dias. O adjudicatário vem requerer um pagamento de encargos acrescidos ao abrigo da 

alteração anormal das circunstâncias resultante de subida abrupta de preços de materiais / 

matérias primas / “reposição do equilíbrio financeiro do contrato – Granitos”. Para tal 

fundamenta que “o fenómeno se encontra relacionado com a pandemia da COVID-19 e 

consubstancia uma circunstância absolutamente extraordinária e inesperada, e que, pese 

embora não seja imputável às partes na empreitada em apreço, teve/tem tido severas 

repercussões na sua respetiva execução.” E vinca que “a presente crise pandémica gerou 

uma dupla disrupção, quer ao nível da oferta, quer ao nível da procura da quase totalidade 

da cadeia produtiva, com efeitos a uma escala sem precedentes.” O adjudicatário invoca que 

“o aumento exponencial destes custos não decorre do desenvolvimento previsível de uma 

situação conhecida à data da celebração do contrato, nem pode, de todo, ser considerado 

como um risco próprio (e normal) do negócio, com o qual qualquer empresa de construção 

deve razoavelmente contar, antes configurando, verdadeiramente, uma alteração anormal e 

imprevisível das circunstâncias, enquadrável no regime estabelecido na alínea a) do artigo 

312º do Código de Contratos Públicos (CC) e com as consequências previstas no nº2, do artigo 

314º do mesmo Código. “A alínea a) do artigo 312º do DL nº111-B/2017 indica que “O 

contrato pode ser modificado com fundamento nas condições nele previstas e ainda (…) 

quando as circunstâncias em que as partes fundaram a decisão de contratar tiverem sofrido 

uma alteração anormal e imprevisível, desde que a exigência das obrigações por si assumidas 

afete gravemente os princípios da boa-fé e não esteja coberta pelos riscos próprios do 

contrato.” (sublinhado nosso). O contrato da presente empreitada tem prevista uma fórmula 

de revisão de preços, de tal forma a ajustar os preços dos materiais, previstos para a 

empreitada, às flutuações de preços do mercado. Deste modo, o contrato, através da fórmula 

de revisão de preços, já cobre os riscos próprios do aumento dos preços. Para sustentar o 

pedido de equilíbrio financeiro do contrato, o adjudicatário invoca que o aumento dos 

encargos é devido a uma subida abrupta dos preços dos materiais / matérias-primas. Refira-
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se que os índices dos preços são publicados no Diário da República e já refletem essa 

flutuação de preços, pelo que essa subida não reveste uma alteração anormal e imprevisível 

das circunstâncias em que as partes fundaram a decisão de contratar. A consideração de 

soluções diversas das previstas na legislação atual, ou seja, o reconhecimento da eventual 

insuficiência do instituto da revisão de preços, constitui uma opção política do mesmo 

legislador que, até agora, não se manifestou face às alterações dos mercados. Não 

entendemos que uma subida de preços de materiais / matérias-primas justifique um 

equilíbrio financeiro do contrato, pois o mesmo já está coberto na fórmula de revisão de 

preços. Também não seria feito um pedido de equilíbrio financeiro do contrato, por parte do 

dono da obra ao adjudicatário, se os preços dos materiais / matérias-primas tivessem uma 

queda acentuada no mercado, pois esta situação também estaria coberta pela fórmula de 

revisão de preços. Novamente em causa está a função do instituto da revisão de preços no 

conjunto do sistema, e do equilíbrio contratual. Deste modo propõe-se que o pedido de 

equilíbrio financeiro, solicitado pelo adjudicatário, seja indeferido.” 

DELIBERADO 

 

 

5. FREGUESIAS – FREGUESIA DE SANDE S. LOURENÇO E BALAZAR - ANO DE 2020 – 

ALTERAÇÃO DA DELIBERAÇÃO – Presente a seguinte proposta: “A Assembleia Municipal de 

Guimarães, em sessão realizada em 30 de junho de 2020, sancionou a deliberação da Câmara 

Municipal de Guimarães datada de 1 de junho de 2020, que aprovou a celebração de um 

Contrato de Delegação de Competências com a Freguesia de Sande S. Lourenço e Balazar, 

para execução de obras na rua do Casal Novo (Sande S. Lourenço), com uma verba no valor 

de €7.703,77. O Presidente da Junta da Freguesia informou não ter sido possível concluir as 

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

las até ao final de 2021. Assim, submete-se à consideração do executivo camarário e do órgão 

deliberativo, uma alteração ao prazo da delegação e competências na Freguesia de Sande S. 

Lourenço e Balazar, para execução de obras na rua do Casal Novo (Sande S. Lourenço), com 

uma verba no valor de €7.703,77, que passa a terminar 31 de dezembro de 2021. A verba 

referida será transferida pelo Município para a Freguesia através de auto(s) de medição 
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elaborados pelo Departamento de Obras Municipais e apresentação da(s) respetiva(s) 

fatura(s) pela Freguesia.” 

DELIBERADO 

 

 

6. FREGUESIAS – FREGUESIA DA COSTA - ILUMINAÇÃO DE NATAL DO MOSTEIRO DA COSTA 

(2021) - ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO – Presente a seguinte proposta: “A celebração da época 

natalícia tem uma forte tradição no Município, razão que tem justificado a assunção, por 

parte da Câmara Municipal, dos custos envolvidos na contratação de iluminações alusivas à 

quadra instaladas na área urbana. Pese embora não se situar nesta área, a iluminação 

anualmente colocada na Igreja do Mosteiro de Santa Marinha da Costa, dada a sua relação 

de proximidade com cidade e a sua visibilidade, é já um ex-libris de Guimarães. Porém, a 

Freguesia da Costa vem dar conta que, em razão das dificuldades financeiras decorrentes do 

atual surto pandémico, a Paróquia não dispões dos recursos que lhe permitam continuar a 

assegurar as referidas iluminações. Deste modo, considerando o especial interesse em 

assegurar a continuidade da instalação da iluminação alusiva ao Natal na Igreja do Mosteiro 

de Santa Marinha da Costa, 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, que a Câmara Municipal 

delibere submeter à aprovação da Assembleia Municipal a atribuição, à Freguesia da Costa, 

de um subsídio de €2.250,00, destinado a comparticipar nos custos de instalação de 

iluminação alusiva ao Natal na referida Igreja.” 

DELIBERADO 

 

 

7. REGULAMENTOS – REGULAMENTO MUNICIPAL - INÍCIO DE PROCEDIMENTO PARA 

APROVAÇÃO DE UM REGULAMENTO PARA ATRIBUIÇÃO DO CARTÃO MUNICIPAL DO 

IDOSO – Presente a seguinte informação: “Os serviços municipais da Divisão de Ação Social 

pretendem dar início ao procedimento tendente à aprovação de um Regulamento para 

atribuição do Cartão Municipal do Idoso, que discipline os procedimentos e critérios de 

atribuição do Cartão Municipal do Idoso no Município de Guimarães, bem como os seus 

benefícios. Para esse efeito, e nos termos dos art.ºs 97.º a 101.º (quanto ao procedimentos 
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de elaboração), e art.ºs 139.º a 144.º (quanto à eficácia dos regulamentos) do Código do 

Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, deve 

ser submetida uma proposta a reunião de Câmara, para que esta delibere a abertura do 

procedimento tendente à elaboração do Regulamento supra referido, e posterior aprovação 

pelos órgãos do Município. A publicitação da iniciativa procedimental será efetuada no sítio 

institucional do Município, sendo que os interessados deverão constituir-se como tal, no 

procedimento, no prazo 10 dias úteis, a contar da data da publicitação de aviso no “site” 

deste Município, com vista a apresentar os seus contributos para a elaboração do 

mencionado Regulamento. A apresentação do contributo para a elaboração do Regulamento 

deve ser formalizada por escrito em requerimento dirigido ao Presidente da Câmara.” 

DELIBERADO 

 

 

8. REGULAMENTOS – REGULAMENTO MUNICIPAL - INÍCIO DE PROCEDIMENTO PARA 

ALTERAÇÃO DO REGULAMENTO MUNICIPAL DOS HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO DOS 

ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DO 

GUIMARÃES – Presente a seguinte informação: “Os serviços municipais da Divisão de 

Serviços Urbanos pretendem dar início ao procedimento de revisão e atualização do 

Regulamento Municipal dos Horários de Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais e 

de Prestação de Serviços no Município do Guimarães com vista a: - Permitir os alargamentos 

de horários de funcionamento, mas com prazo, para se poder restringir em situações de 

incomodidade. - Uniformizar os horários do Centro Histórico de Guimarães, em todos os 

arruamentos e da zona de Couros. - Analisar soluções para horários específicos das 

atividades. Para esse efeito, e nos termos dos art.ºs 97.º a 101.º (quanto ao procedimentos 

de elaboração), e art.ºs 139.º a 144.º (quanto à eficácia dos regulamentos) do Código do 

Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, deve 

ser submetida uma proposta a reunião de Câmara, para que esta delibere a abertura dos 

procedimentos tendentes à aprovação das alterações a introduzir nos Regulamentos supra 

referidos, e posterior aprovação pelos órgãos do Município. A publicitação da iniciativa 

procedimental será efetuada no sítio institucional do Município, sendo que os interessados 

deverão constituir-se como tal, no procedimento, no prazo 10 dias úteis, a contar da data da 
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publicitação de aviso no “site” deste Município, com vista a apresentar os seus contributos 

para a alteração do mencionado Regulamento. A apresentação do contributo para a 

alteração do Regulamento deve ser formalizada por escrito em requerimento dirigido ao 

Presidente da Câmara.” 

DELIBERADO 

 

 

9. RECURSOS HUMANOS – PROCEDIMENTO CONCURSAL PARA CONTRATAÇÃO POR TEMPO 

INDETERMINADO DE ASSISTENTES TÉCNICOS – Presente a seguinte proposta: “Por 

deliberação da Câmara Municipal de Guimarães, tomada em sua reunião de 25/01/2021, foi 

aprovado, ao abrigo do disposto no art.º 30.º, n.ºs 4 e 6 da Lei Geral do Trabalho em Funções 

Públicas (LTFP), aprovada pela Lei nº 35/2014, de 20 de junho, na redação dada pela Lei n.º 

25/2017, de 30 de maio, o Mapa Anual de Recrutamentos Autorizados, adiante designado 

por MARA. Na sequência da aprovação, em sessão da Assembleia Municipal de 30/04/2021, 

de uma alteração do mapa de pessoal, foi aprovada a alteração ao MARA, por deliberação da 

Câmara Municipal de 17/05/2021. No MARA, constam todos os postos de trabalho previstos 

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

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

público a termo, nos termos previstos nos nºs nº 4 e 6 do art.º 30º da LTFP, acima referidos. 

Tendo em vista assegurar o cumprimento das obrigações de prestação de serviço público 

legalmente estabelecidas e analisada a carência de recursos humanos nesta carreira, nas 

diversas áreas de atuação do Município, torna-se premente o recrutamento de assistentes 

técnicos, cujos postos de trabalho se encontram vagos no mapa de pessoal decorrente de 

situações de aposentação, falecimento, denúncia de contrato e mobilidades. No MARA, não 

se encontram contemplados, postos de trabalho para a carreira e categoria de assistente 

técnico, uma vez que foi previsto a sua ocupação, através de instrumentos de mobilidade 

interna. Acontece que, tendo sido efetuado procedimento de recrutamento, por essa 

metodologia, os postos de trabalho necessários não foram todos ocupados, pelo facto de 

não ter havido candidatos aprovados em número suficiente para o efeito. Assim, submete-

se à Câmara Municipal ao abrigo do art.º 4.º do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, 
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a autorização para a promoção do recrutamento excecional, conforme previsto no nº 7 do 

referido art.º 30º, para 2 postos de trabalho para a carreira e categoria de assistente técnico.” 

DELIBERADO 

 

 

10. DOAÇÕES – ACEITAR A DOAÇÃO DE EQUIPAMENTO AO MUNICIPIO PELA ASSOCIAÇÃO 

DE PAIS DA ESCOLA EB1/JI DE CALVOS – Presente a seguinte informação: “A Associação de 

Pais da Escola EB1/JI de Calvos pretende oferecer ao Município um quadro interativo e ainda 

um suporte móvel, para uso exclusivo dos alunos da Escola EB1/JI de Calvos da freguesia de 

Calvos. Nada havendo a opor quanto àquele pedido, por parte da Divisão de Educação, 

poderá aquele equipamento ser incluído no inventário municipal, cuja responsabilidade pela 

sua gestão passará a ser da autarquia, desde que previamente seja aprovado pelo órgão 

municipal. De acordo com a fatura que se anexa, o equipamento foi adquirido pela União das 

Freguesias de Serzedo e Calvos, que, entretanto, já veio manifestar a sua concordância 

quanto à doação, tendo um custo total de €2.017,20, conforme a seguir se discrimina: 1 

Quadro interativo Wingsys 65” - €1.420,00 + IVA; 2 Suporte para móvel manual para o quadro 

interativo - €220,00 + IVA. Face ao exposto, submete-se à consideração superior a decisão 

sobre o presente assunto, sendo que em caso de deferimento, deverá a aceitação da doação 

ser submetida a deliberação camarária, ao abrigo do disposto na alínea j), nº 1, do artigo 33º, 

da Lei nº 75/2013 de 12 de setembro. À consideração superior.” 

DELIBERADO 

 

 

11. ENTIDADES PARTICIPADAS – CASFIG, EM, UNIPESSOAL, LDA – PROPOSTA DE 

NOMEAÇÃO DA SOCIEDADE DE REVISORES OFICIAIS DE CONTAS ARMANDO MAGALHÃES, 

CARLOS SILVA & ASSOCIADOS, SROC, LDA - Presente um ofício da CASFIG, EM, UNIPESSOAL, 

Lda., remetendo, para aprovação do executivo camarário e ulterior aprovação pela 

Assembleia Municipal, uma proposta, que se anexa, para nomeação da Sociedade de 

Revisores Oficiais de Contas Armando Magalhães, Carlos Silva & Associados, SROC, Lda, em 

cumprimento dos art.ºs 25.º e 26.º, n.º 3 da Lei 50/2012 de 31 de agosto, aprovada pelo 
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respetivo Conselho de Gestão em sua reunião ordinária de 5 de novembro de 2021. (Anexo 

2) 

DELIBERADO 

 

 

12. ENTIDADES PARTICIPADAS – ASSOCIAÇÃO DE FINS ESPECÍFICOS QUADRILÁTERO 

URBANO - CONTRAPARTIDA NACIONAL – Presente a seguinte proposta: “Em sessão 

realizada em 21 de fevereiro de 2020, a Assembleia Municipal deliberou sancionar a 

deliberação tomada pela Câmara Municipal em sua reunião de 9 de dezembro de 2019, 

aprovando a transferência, para a Associação de Fins Específicos Quadrilátero Urbano, da 

comparticipação financeira correspondente ao Município de Guimarães, conforme quadro 

seguinte: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Candidaturas 

Contrapartida 
Municipal 

2019 
CAPITAL 

Contrapartida 
Municipal 

2020 
CAPITAL 

Contrapartida 
Municipal 

2021 
CAPITAL 

Contrapartida 
Municipal 

2022 
CAPITAL 

Contrapartida 
Municipal 

2023 
CAPITAL 

Bilhética 
Integrada do 
Quadrilátero 

Urbano 

Acompanhamento 
da implementação 
da candidatura  

0,00 € 2.721,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Estudo do Modelo 
Tarifário 

2.764,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Estudo de 
Definição do 
Modelo 
Institucional da 
Entidade 
Responsável pela 
Gestão do Sistema 
de Bilhética 
Integrada do 
Quadrilátero 
Urbano 

3.392,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Aquisição de bens/ 
equipamento 
(software 
informático) para 
implementação da 
plataforma 
tecnológica do 
sistema 

0,00 € 13.838,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Aquisição de bens/ 
equipamento 
(software 
informático) para 
implementação da 
plataforma 
tecnológica do 
sistema 

0,00 € 11.185,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
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Candidaturas 

Contrapartida 
Municipal 

2019 
CAPITAL 

Contrapartida 
Municipal 

2020 
CAPITAL 

Contrapartida 
Municipal 

2021 
CAPITAL 

Contrapartida 
Municipal 

2022 
CAPITAL 

Contrapartida 
Municipal 

2023 
CAPITAL 

Aquisição de 
outros serviços 
(alojamento online 
de informação) 
para 
implementação da 
plataforma 
tecnológica do 
sistema 

0,00 € 2.768,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Sub total 6.156,00 € 30.512,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Sistemas de 
Informação 
em Tempo 

Real 

Aquisição e 
instalação de 
painéis 
informativos 
(Guimarães) 

0,00 € 22.094,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Aquisição e 
instalação de 
painéis 
informativos (VN 
Famalicão) 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Aquisição e 
instalação de 
painéis 
informativos 
(Barcelos) 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Sistema de 
Encaminhamento 
para Parques 
Estratégicos de Vila 
Nova de Famalicão 
(aquisição e 
instalação de 
painéis 
informativos) 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Sistema de 
informação em 
tempo real do 
estacionamento de 
Guimarães 
(aquisição e 
instalação de 
painéis 
informativos) 

0,00 € 36.146,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Sistema de gestão 
do tráfego urbano 
de Braga (aquisição 
e instalação de 
painéis 
informativo) 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Sub total 0,00 € 58.240,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
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Candidaturas 

Contrapartida 
Municipal 

2019 
CAPITAL 

Contrapartida 
Municipal 

2020 
CAPITAL 

Contrapartida 
Municipal 

2021 
CAPITAL 

Contrapartida 
Municipal 

2022 
CAPITAL 

Contrapartida 
Municipal 

2023 
CAPITAL 

Cooperative 
Streets (C 
Streets) 

Projeto de 
desenvolvimento e 
implementação do 
MAP (Minho 
Access Point) - 
Parceria com o IMT 
em candidatura 
nacional à 
Comissão Europeia 
que possibilitará a 
criação do Minho 
Access Point, um 
ponto de recolha 
de todo o tipo de 
informação relativa 
a mobilidade 
(estacionamento, 
transporte, modos 
suaves, etc.) e 
envio ao Ponto 
Nacional (NAP) 

0,00 € 65.634,00 € 65.634,00 € 65.634,00 € 21.878,00 € 

TOTAL  6.156,00 € 154.386,00 € 65.634,00 € 65.634,00 € 21.878,00 € 

Em Assembleia Geral da Associação de Municípios de Fins Específicos Quadrilátero Urbano 

de 2020 foi aprovado o acréscimo no valor de €3.781,00 para os anos 2021 e 2022 e 

€1.260,00 para o ano de 2023. Esta alteração deve-se à introdução de uma nova ação no 

programa Cooperative Streets, nomeadamente o “Estudo de Viabilidade Técnico-

Económica e modelo de negócio associado ao sistema de informação integrado da 

mobilidade no Quadrilátero Urbano. A comparticipação financeira atualizada será a 

seguinte: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Candidaturas 

Contrapartida 
Municipal  

2021 
CAPITAL 

Contrapartida 
Municipal  

2022 
CAPITAL 

Contrapartida Municipal  
2023 

CAPITAL 

Cooperative 
Streets (C 
Streets) 

Projeto de desenvolvimento e 
implementação do MAP (Minho Access 
Point) - Parceria com o IMT em 
candidatura nacional à Comissão 
Europeia que possibilitará a criação do 
Minho Access Point, um ponto de recolha 
de todo o tipo de informação relativa a 
mobilidade (estacionamento, transporte, 
modos suaves, etc.) e envio ao Ponto 
Nacional (NAP) 

69.415,00 € 69.415,00 € 23.138,00 € 

TOTAL  69.415,00 € 69.415,00 € 23.138,00 € 
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Considerando que esta comparticipação implica aumento das despesas plurianuais, propõe-

se que a Câmara Municipal delibere submeter à Assembleia Municipal a prévia autorização 

para a repartição dos encargos e a autorização prévia para a assunção de compromissos 

plurianuais, de acordo com o disposto no artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho 

e nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da LCPA conjugada com o artigo 12.º do 

Decreto-lei n.º 127/2012, de 21 de junho, de acordo com o quadro abaixo indicado: ---------- 

Candidaturas 

Contrapartida 
Municipal  

2021 
CAPITAL 

Contrapartida 
Municipal  

2022 
CAPITAL 

Contrapartida 
Municipal 

2023 
CAPITAL 

Cooperative 
Streets (C 
Streets) 

Projeto de desenvolvimento e 
implementação do MAP (Minho 
Access Point) - Parceria com o IMT 
em candidatura nacional à 
Comissão Europeia que 
possibilitará a criação do Minho 
Access Point, um ponto de recolha 
de todo o tipo de informação 
relativa a mobilidade 
(estacionamento, transporte, 
modos suaves, etc.) e envio ao 
Ponto Nacional (NAP) 

3.781,00€ 3.781,00€ 1.260,00€ 

TOTAL  3.781,00€ 3.781,00€ 1.260,00€ 

Mais se informa que esta despesa tem o cabimento n.º 5011/21 datado de 11/11/2021. À 

consideração superior.” 

DELIBERADO 

 

 

13. TRÂNSITO – REVOGAÇÃO DA ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS TAXAS ASSOCIADAS AO 

PARQUE DE ESTACIONAMENTO DE CAMÕES – RATIFICAÇÃO - Presente a seguinte proposta: 

“Considerando que: a) Com o surto registado no ano de 2020, provocado pelo novo 

Coronavírus (COVID-19), declarado pela Organização Mundial de Saúde como uma pandemia 

internacional, foram tomadas diferentes iniciativas visando a proteção pública, 

designadamente a isenção do pagamento de diferentes taxas municipais; b) A Câmara 

Municipal, em sua reunião de 7 de setembro de 2020, sancionada pela Assembleia Municipal 

em sua sessão de 28 de setembro de 2020, aprovou a suspensão do pagamento das taxas 

associadas ao aparcamento em zonas de estacionamento de duração limitada e parques de 

estacionamento; c) Entretanto, no corrente ano, e também devido à pandemia que o país 

ainda atravessava, foi determinada, novamente, por despacho do Sr. Presidente de 23 de 
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janeiro de 2021, ratificado em reunião da Câmara Municipal de 8 de fevereiro de 2021 e em 

sessão da Assembleia Municipal de 3 de maio de 2021, a suspensão do pagamento das taxas 

associadas ao aparcamento em zonas de estacionamento de duração limitada. Considerando 

ainda que: d) Neste período, o Município empreendeu as obras de requalificação e 

beneficiação das Ruas da Caldeiroa e D. João I, com a implantação de diferentes e sucessivos 

constrangimentos à circulação automóvel e ao seu estacionamento; e) Por forma a mitigar 

os referidos constrangimentos, o Município manteve a suspensão do pagamento das taxas 

associadas ao Parque de Estacionamento de Camões, implementadas com a determinação 

da pandemia internacional, longo deste hiato temporal; f)  A conclusão dos trabalhos de 

reperfilamento das Ruas da Caldeiroa e D. João I, deverão ficar concluídos até ao final do mês 

em curso – novembro; g) Não se verifica atualmente a rotatividade e disponibilidade do 

Parque de Estacionamento de Camões no apoio das atividades realizadas no centro da 

Cidade, do comércio e serviços, bem como dos próprios moradores; h) A medida deverá 

abranger o período integral do mês de dezembro, tendo o seu início no dia 1, por forma a 

facultar a clara e expedita aplicação do tarifário aplicável, designadamente das assinaturas 

mensais, bem como a facilitar a perceção pública da comunicação do restabelecimento do 

normal funcionamento do parque, que se pretende atempada. Assim, com fundamento nos 

pressupostos elencados, submete-se à consideração superior que seja retomado o 

pagamento das taxas associadas ao Parque de Estacionamento de Camões, a partir do dia 1 

de dezembro de 2021, terminado, assim, o período de isenção aprovado pelos dois órgãos 

do Município, decisão que deve ser, posteriormente, ratificada pela Câmara Municipal e pela 

Assembleia Municipal de Guimarães, nos termos do disposto no n.º 3 do art.º 35.º e nas 

alíneas b) e g), do n.º 1, do art.º 25º da Lei n.º 75/2013, e tendo em atenção os n.ºs 3 e 5 do 

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

DELIBERADO 

 

 

14. TRÂNSITO – ALTERAÇÕES DE TRÂNSITO NA CIDADE – Presente, para aprovação, uma 

proposta para implementação de alterações à circulação automóvel na Cidade, em anexo. 

(Anexo 3) 

DELIBERADO 
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15. TRANSPORTE – REGULARIZAÇÃO DOS ATOS IMPOSITIVOS DE SERVIÇOS MÍNIMOS DE 

TRANSPORTE DETERMINADOS À EMPRESA TRANSDEV NORTE, S.A., NO PERÍODO DE MAIO 

DE 2020 A OUTUBRO DE 2022 – RATIFICAÇÃO - Presente, para ratificação, o despacho do 

Presidente da Câmara, datado de 30 de novembro de 2021, que aprovou a retificação dos 

atos impositivos de serviços mínimos essenciais da empresa Transdev Norte, S.A., no período 

de maio de 2020 a outubro de 2021, de acordo com informação, em anexo. (Anexo 4) 

DELIBERADO 

 

 

16. TRANSPORTES – ATO DE IMPOSIÇÃO DE SERVIÇOS MÍNIMOS DE TRANSPORTE PARA O 

MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 – RODOVIÁRIA D´ENTRE DOURO E MINHO S.A. – RATIFICAÇÃO 

- Presente, para ratificação, o despacho do Presidente da Câmara, datado de 26 de novembro 

de 2021, que determinou o ato de imposição de serviços mínimos de transporte durante o 

mês de dezembro ao operador Rodoviária D´Entre Douro e Minho S.A., pela assunção da 

compensação financeira, por obrigações de serviço público, num valor máximo de €3.000,00, 

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 
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ao serviço público realizado, sendo as mais impactantes a adequação da oferta à procura, 

com ajustamento da mesma, quer de horários, quer de linhas/percursos, e suspensão da 

venda ou validação dos títulos de transporte a bordo. Essas condicionantes mantiveram-se 

com o termo do estado de emergência em 2 de maio de 2020, uma vez que se lhe seguiu a 

declaração da situação de calamidade em todo o território nacional pela Resolução do 

Conselho de Ministros n.º 33-A/2020, de 30 de abril, ao abrigo da Lei de Bases da Proteção 

Civil e da Lei relativa ao Sistema de Vigilância em Saúde Pública, renovada de forma sucessiva 

pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 38/2020, de 17 de maio, e pelos Conselhos de 

ministros de 29 de maio de 2020 e 12 de junho de 2020, e, posteriormente, com a 

determinação da situação de alerta, no caso do Município de Guimarães, com a Resolução 

do Conselho de Ministros n.º 53-A/2020, publicada em Diário da República de 14 de julho, 

objeto de sucessivas renovações, através da Resolução do Conselho de Ministros n.º 55-

A/2020, e 63-A/2020, publicadas em Diário da República de 31 de julho e 14 de agosto, 

respetivamente, a vigorar até 31 de agosto de 2020. No mês de setembro, através da 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 70-A/2020, de 11 de setembro, foi declarada 

situação de contingência, no âmbito da pandemia da doença COVID-19, até 30 de setembro 

e prorrogada até 14 de outubro, através do Conselho de Ministros n.º 81/2020, de 29 de 

setembro. Em outubro foi declarada a situação de calamidade até 31 de outubro, através da 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 88-A/2020, de 14 de outubro, prorrogada até 3 de 

novembro, pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 89-A/2020, de 26 de outubro. No 

decurso do mês de novembro, através da Resolução do Conselho de Ministros n.º 92-A/2020, 

de 2 de novembro, foi declarada a situação de calamidade em todo o território nacional 

continental, até ao dia 19, determinação que, com o agravamento da situação pandémica, 

repôs o estado de emergência, para o período de 9 a 23 de novembro, pelo Decreto do 

Presidente da República n.º 51-U/2020, de 6 de novembro. Neste hiato, o estado de 

emergência foi sendo sucessivamente renovado, até 7 de janeiro de 2021, através do Decreto 

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

República n.º 61-A/2020, de 4 de dezembro, e, por fim, pelo 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 
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República n.º 6-A/2021, de 6 de janeiro e do Decreto do Presidente da República n.º 6-

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

emergência, até ao dia 14 de fevereiro, através do Decreto do Presidente da República n.º 9-

A/2021. Acresce que, com o agravamento significativo da situação pandémica, o Governo, a 

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

educativas e letivas presenciais dos estabelecimentos de ensino públicos, particulares e 

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

secundário, a partir do dia 22 de janeiro, bem como o confinamento geral da população. 

Foram fixadas várias fases de levantamento das medidas aplicáveis, consignadas num Plano 

de Desconfinamento, cruzando diversos critérios científicos, dividido em quatro fases e com 

um período de 15 dias de intervalo entre cada fase, de forma a poder ir-se avaliando os 

impactos das medidas na evolução da pandemia. O calendário previsto para as diferentes 

fases de desconfinamento pode ser alterado atendendo a determinados critérios 

epidemiológicos de definição de controle da pandemia e ainda considerando a existência de 

capacidade de resposta assistencial do Serviço Nacional de Saúde. Com a redução do número 

de infetados e vítimas mortais durante os meses de fevereiro e março, pelo Decreto n.º 

4/2021, de 13 de março, foi determinado o fim progressivo do confinamento e a retoma das 

atividades escolares a partir de 6 de abril, o que veio a ser confirmado pelos Decretos do 

Presidente da República n.º 31-A/2021, de 25 de março, e 41-A/2021, de 14 de abril, e pelos 

Decretos do Governo n.º 6-A/2021, de 15 de abril, e 7/2021, de 17 de abril. Adicionalmente, 

o Conselho de Ministros através do Decreto n.º 6/2021, de 3 de abril, regulamenta o estado 

de emergência decretado pelo Presidente da República, até 15 de abril. Considerando a 

estratégia para o levantamento de medidas de confinamento no âmbito do combate à 

pandemia da doença COVID -19, aprovada através da Resolução do Conselho de Ministros 

n.º 19/2021, de 13 de março, na medida em que a situação epidemiológica em Portugal, bem 

como os restantes critérios fixados naquela Resolução, permitem que se prossiga a estratégia 

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

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

presencial, nos 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, 
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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 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 
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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 45-C/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 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 
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-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 destaca-se 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-CoV-2, do qual resulta 

a doença COVID-19. Como tal, antecipa-se um atraso na recuperação da procura do 
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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, 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 
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dezembro de 2021, através do Decreto-Lei n.º 6-B/2021 de 15 de janeiro. O mês de dezembro 

representará a continuidade da procura do transporte público associado ao ano letivo 

2021/22 em curso. O Município, enquanto Autoridade de Transportes, desenvolveu o seu 

planeamento para o mês de dezembro, com base nos pressupostos de: i. manutenção da 

oferta de serviço público de transporte de passageiros consolidada e implementada no mês 

de novembro, durante o período escolar, até 17 de dezembro; ii. ajustamento da oferta de 

serviço público de transporte ao período de férias escolares, a partir de 20 de dezembro; 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 dezembro 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 €3.000,00, acrescido de IVA à taxa aplicável, com cabimento, em 2021, na 

rubrica 050103 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, €8.787,00, 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 5) 
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DELIBERADO 

 

 

17. TRANSPORTES – ATO DE IMPOSIÇÃO DE SERVIÇOS MÍNIMOS DE TRANSPORTE PARA O 

MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 – TRANSDEV NORTE, SA. – RATIFICAÇÃO – Presente, para 

ratificação, o despacho do Presidente da Câmara, datado de 26 de novembro de 2021, que 

determinou o ato de imposição de serviços mínimos de transporte durante o mês de 

dezembro ao operador Transdev Norte, SA, em anexo, pela assunção da compensação 

financeira, por obrigações de serviço público, num valor máximo de €55.000,00, 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 Resolução do Conselho de Ministros n.º 38/2020, de 17 de maio, e pelos Conselhos de 
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ministros de 29 de maio de 2020 e 12 de junho de 2020, e, posteriormente, com a 

determinação da situação de alerta, no caso do Município de Guimarães, com a Resolução 

do Conselho de Ministros n.º 53-A/2020, publicada em Diário da República de 14 de julho, 

objeto de sucessivas renovações, através da Resolução do Conselho de Ministros n.º 55-

A/2020, e 63-A/2020, publicadas em Diário da República de 31 de julho e 14 de agosto, 

respetivamente, a vigorar até 31 de agosto de 2020. No mês de setembro, através da 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 70-A/2020, de 11 de setembro, foi declarada 

situação de contingência, no âmbito da pandemia da doença COVID-19, até 30 de setembro 

e prorrogada até 14 de outubro, através do Conselho de Ministros n.º 81/2020, de 29 de 

setembro. Em outubro foi declarada a situação de calamidade até 31 de outubro, através da 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 88-A/2020, de 14 de outubro, prorrogada até 3 de 

novembro pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 89-A/2020, de 26 de outubro. No 

decurso do mês de novembro, através da Resolução do Conselho de Ministros n.º 92-A/2020, 

de 2 de novembro, foi declarada a situação de calamidade em todo o território nacional 

continental, até ao dia 19, determinação que, com o agravamento da situação pandémica, 

repôs o estado de emergência, para o período de 9 a 23 de novembro, pelo Decreto do 

Presidente da República n.º 51-U/2020, de 6 de novembro. Neste hiato, o estado de 

emergência foi sendo sucessivamente renovado, até 7 de janeiro de 2021, através do Decreto 

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

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

República n.º 66-A/2020, de 17 de dezembro. No mês de janeiro, a situação de calamidade 

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

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. 
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Foram fixadas várias fases de levantamento das medidas aplicáveis, consignadas num Plano 

de Desconfinamento, cruzando diversos critérios científicos, dividido em quatro fases e com 

um período de 15 dias de intervalo entre cada fase, de forma a poder ir-se avaliando os 

impactos das medidas na evolução da pandemia. O calendário previsto para as diferentes 

fases de desconfinamento pode ser alterado atendendo a determinados critérios 

epidemiológicos de definição de controle da pandemia e ainda considerando a existência de 

capacidade de resposta assistencial do Serviço Nacional de Saúde. Com a redução do número 

de infetados e vítimas mortais durante os meses de fevereiro e março, pelo Decreto n.º 

4/2021, de 13 de março, foi determinado o fim progressivo do confinamento e a retoma das 

atividades escolares a partir de 6 de abril, o que veio a ser confirmado pelos Decretos do 

Presidente da República n.º 31-A/2021, de 25 de março, e 41-A/2021, de 14 de abril, e pelos 

Decretos do Governo n.º 6-A/2021, de 15 de abril, e 7/2021, de 17 de abril. Adicionalmente, 

o Conselho de Ministros através do Decreto n.º 6/2021, de 3 de abril, regulamenta o estado 

de emergência decretado pelo Presidente da República, até 15 de abril. Considerando a 

estratégia para o levantamento de medidas de confinamento no âmbito do combate à 

pandemia da doença COVID -19, aprovada através da Resolução do Conselho de Ministros 

n.º 19/2021, de 13 de março, na medida em que a situação epidemiológica em Portugal, bem 

como os restantes critérios fixados naquela Resolução, permitem que se prossiga a estratégia 

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

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

presencial, nos estabelecimentos de ensino públicos, particulares e cooperativos e do setor 

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

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

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

atividades prestadas em centros de atividades de tempos livres e centros de estudo e 

similares. O decreto procede ainda ao levantamento da suspensão de diversas atividades, 

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

estabelecimentos abertos ao público, bem como à abertura de estabelecimentos de 

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 
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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 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 45-C/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 
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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 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 
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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 destaca-se 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-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 



 

 

28 

Mod. 229-A/SQ 0 

GUIMA
S

AER

CÂMARA MUNICIPAL DE GUIMARÃES

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 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 dezembro representará a continuidade da procura do transporte 

público associado ao ano letivo 2021/22 em curso. O Município, enquanto Autoridade de 

Transportes, desenvolveu o seu planeamento para o mês de dezembro, com base nos 

pressupostos de: i. manutenção da oferta de serviço público de transporte de passageiros 

consolidada e implementada no mês de novembro, durante o período escolar, até 22 de 

dezembro; ii. ajustamento da oferta de serviço público de transporte ao período de férias 
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escolares, a partir de 23 de dezembro; 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 dezembro ao operador 

Transdev Norte, SA, em anexo, pela assunção da compensação financeira, por obrigações de 

serviço público, num valor máximo de €55.000,00, acrescido de IVA à taxa aplicável, com 

cabimento na rubrica 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, € 90.037,92, 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 6) 

DELIBERADO 

 

 

18. TRANSPORTES – AUTORIZAÇÕES PROVISÓRIAS DE SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE 

RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS – RATIFICAÇÃO - Presente, para ratificação, o despacho do 

Presidente da Câmara, datado de 23 de novembro de 2021, que aprovou as autorizações 
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provisórias de serviço público de transporte rodoviário de passageiros, de acordo com 

informação, em anexo. (Anexo 7) 

DELIBERADO 

 

 

19. TRANSPORTES – MANUTENÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS 

NO ÂMBITO INTERMUNICIPAL – CIM DO AVE -  NECESSIDADES DE FINANCIAMENTO PARA 

2022 – CIM DO AVE – PART E PRESTAÇÃO SERVIÇOS – Presente a seguinte informação: “Em 

reunião de Conselho Intermunicipal da CIM do Ave, de 3 de novembro de 2021, foi deliberado 

o financiamento relativo à manutenção do serviço público rodoviário de passageiros no 

território sob a sua tutela, nos termos da informação nº 201/2021, em anexo, para o período 

de janeiro a agosto de 2022, período este expectável como necessário para o novo 

concessionário da CIM do Ave iniciar a sua operação de serviço público rodoviário de 

passageiros. Considerando o teor da informação objeto de deliberação daquele Conselho: i. 

Será mantida a determinação de serviços mínimos e essenciais, através de Atos de Imposição 

aos operadores “Auto-Viação Landim, Lda.”, “Auto-Viação Pacense, Lda.” “Esteves, Braga e 

Andrêa, Lda.”, “Giromundo Viagens e Turismo, Lda.”, “Rodoviária D Entre Douro e Minho, 

SA” e “Transdev Norte, S.A”, que operam atualmente ao abrigo das autorizações provisórias 

emitidas pela CIM do Ave, com validade a 3 de dezembro de 2021, com possibilidade de 

prorrogação nos termos do Quadro Regulatório aplicável aos serviços de transporte público 

de passageiros no âmbito do Regulamento (CE) n.º 1370/2007 e do Regime Jurídico do 

Serviço Público de Transporte de Passageiros, que se encontra plasmada na informação 

enviada pela Autoridade de Mobilidade e Transportes – AMT. As compensações inerentes à 

determinação dos Atos de Imposição foram estimadas em €1.372.406,21; ii. No caso 

concreto da oferta assegurada até 31 de dezembro de 2021 pelo operador de transporte 

ARRIVA Portugal – Transportes, Lda., e atendendo que este comunicou à CIM do Ave a sua 

intenção de abandonar a partir daquela data, será necessário encontrar um outro operador 

com capacidade para assegurar a exploração dessas linhas, sendo que o procedimento a 

adotar pela Autoridade de transporte CIM do Ave será o de ajuste direto, estimando uma 

despesa de €1.247.709,38; iii. Foi ainda deliberada a manutenção da medida de redução 

tarifária de 50% de todos os passes mensais não bonificados, no âmbito do Programa de 
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Apoio à Redução Tarifária – PART, aplicável aos residentes dos municípios que integram a 

comunidade intermunicipal do Ave, nas deslocações municipais, intermunicipais (origem e 

destino nos concelhos da CIM do Ave), e inter-regionais (com origem nos concelhos da CIM 

do Ave e destino noutra Comunidade Intermunicipal ou Área Metropolitana), sendo 

estimada uma despesa anual com o conjunto de medidas de redução tarifária, no âmbito da 

CIM do Ave, de €1.200.000,00; iv. A receita prevista será a proveniente do Fundo Ambiental, 

no âmbito do Programa de Apoio à Redução Tarifária – PART e Programa de Apoio à 

Densificação e Reforço da Oferta de Transporte Público – PROTransP, que se estima igual à 

de 2021, atenta a Proposta de Orçamento de Estado para 2022, €2.294.603,00 e 

€1.220.093,00, respetivamente; v. Deliberaram igualmente que: As despesas previstas no 

âmbito das medidas implementadas ao abrigo do PART, bem como as compensações dos 

Atos Impositivos, serão colmatadas pela receita proveniente do Fundo Ambiental; a.) Caberá 

aos municípios cabimentar nos respetivos orçamentos de 2022: i. A verba referente à 

comparticipação mínima de 20% do valor que caberá ao Município de Guimarães relativo à 

verba proveniente do Fundo Ambiental e que ficará afeta à CIM do Ave, por forma a dispor 

de verba para operacionalizar a ação no âmbito do PART, no caso de Guimarães de 

€65.565,80, verba igual à de 2021; ii. A verba necessária para o procedimento de ajuste direto 

para a manutenção do serviço público rodoviário atualmente operado pela empresa ARRIVA 

Portugal – Transportes, Lda., que considerando a repartição da % dos kms percorridos em 

cada território, face aos kms totais, bem como a % do FEF de 2021, caberá ao Município de 

Guimarães €431.869,76. Considerando ainda que é intenção da CIM do Ave proceder à 

contratualização, ainda em 2021, à aquisição de serviços de Transporte Público Rodoviário 

de Passageiros, com início em 2022, solicitam o envio das autorizações de despesa necessária 

para que seja possível no âmbito da sujeição deste contrato a fiscalização prévia do Tribunal 

de Contas, comprovar que a CIM do Ave, assegura os recursos financeiros necessários e 

suficientes ao financiamento do contrato em questão. Face ao exposto, submete-se à 

consideração superior: 1. a aprovação da comparticipação privada de 20%, num total de 

€65.565,80, com cabimento no orçamento do Município de 2022, rúbrica 3.3.1.3.08 – PART 

- Programa de Apoio à Redução Tarifária, que caberá ao Município de Guimarães relativo à 

verba proveniente do Fundo Ambiental e que ficará afeta à CIM do Ave, para a 

implementação das medidas no âmbito do PART, aprovada em Conselho Intermunicipal da 
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CIM do Ave, em 3 de novembro; 2. a aprovação da verba necessária para o procedimento de 

ajuste direto, desencadeado pela CIM do Ave para a manutenção do serviço público 

rodoviário atualmente operado pela empresa ARRIVA Portugal – Transportes, Lda., para o 

período de janeiro a agosto de 2022, cabendo ao Município de Guimarães €431.869,76, com 

cabimento no orçamento do Município de 2022, rúbrica 3.3.1.3.10 - Transporte público - 

Outras compensações por obrigações de serviço público.” (Anexo 8) 

DELIBERADO 

 

 

20. TRANSPORTES – FINANCIAMENTO DE SERVIÇOS ESSENCIAIS DA CIM DO AVE, NO 

ÂMBITO DO TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS, DOS MESES 

DE FEVEREIRO, MARÇO, AGOSTO, SETEMBRO E NOVEMBRO DE 2021 – Presente a seguinte 

informação: “O serviço de Transporte Público Rodoviário de Passageiros, de âmbito 

intermunicipal, sob tutela da CIM do Ave, tem sido determinado, ao longo de 2021, através 

de Atos Impositivos mensais, com a determinação de serviços mínimos e essenciais de 

transporte às empresas que operam no território, atentas as necessidades da população. A 

oferta praticada, à semelhança do que se verificou no Município de Guimarães, foi-se 

adaptando, ao longo do ano, aos períodos de confinamento provocados pela situação 

pandémica provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, do qual resulta a doença COVID-19, aos 

períodos letivos e férias escolares, bem como aos períodos de alguma recuperação da 

normalidade. O financiamento das compensações a que as empresas têm direito, no âmbito 

da determinação dos Atos Impositivos, é positivamente influenciado pela oferta praticada, 

designadamente pelo número de veículos.km comerciais de serviços essenciais produzidos 

durante o mês, e consequentemente pelo seu custo, e inversamente pela receitas tarifárias 

relativas a títulos comercializados durante o mês em causa e de outras compensações 

tarifárias decorrentes dos títulos, designadamente respeitantes a transportes escolares, 

compensações relativas ao Passe 4_18, Sub23, Programa de Apoio à Redução Tarifária - PART 

ou outras. Acresce ainda que da publicação de legislação diversa que evidencia uma 

preocupação e necessidade de garantir a assunção e continuidade do serviço público 

essencial, através do financiamento e compensação aos operadores de transportes 

essenciais, designadamente através da atribuição das verbas consignadas pelo PART, o 
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Decreto-Lei n.º 14-C/2020, de 7 de abril, com vigência até 31 de dezembro de 2020, 

prolongado até 31 de dezembro de 2021, através do Decreto-Lei n.º 6-B/2021 de 15 de 

janeiro, demonstra-se mais evidente. Face ao exposto e nos termos das deliberações do 

Conselho Intermunicipal da CIM do Ave, a seguir descriminadas, cuja cópia se anexa, verifica-

se um déficit anual, designadamente, a dotação afeta à CIM do Ave no âmbito do PART e do 

Programa de Apoio à Densificação e Reforço da Oferta de Transporte Público – PROTransP, 

não se demonstra suficiente para colmatar as necessidades de financiamento dos serviços 

essenciais de transporte e os montantes despendidos com as medidas de redução tarifária – 

PART 2021, designadamente na redução tarifária de 50% de todos os passes mensais não 

bonificados, aplicável aos residentes dos municípios que integram a comunidade 

intermunicipal do Ave, nas deslocações municipais, intermunicipais (origem e destino nos 

concelhos da CIM do Ave), e inter-regionais (com origem nos concelhos da CIM do Ave e 

destino noutra Comunidade Intermunicipal ou Área Metropolitana). Considerando as 

seguintes deliberações do Conselho Intermunicipal, i. Informação 46/2021, – Transportes 

(passes Escolares) – Serviços essenciais – fevereiro e março - Aprova por unanimidade, em 

reunião de 20 de abril de 2021, a transferência das verbas cabimentadas no orçamento do 

Município de Guimarães para passes escolares dos meses de fevereiro e março que não 

foram executados, para financiar os serviços essenciais determinados, pela CIM do Ave, 

naqueles meses, nos seguintes montantes: a. fevereiro: € 90.668,55, relativo ao valor das 

compensações efetuadas pelo Município de Guimarães aos operadores, no âmbito dos 

passes escolares, no mês de referência de outubro de 2020, na proporção dos Kms 

produzidos em linhas intermunicipais e inter-regionais no mesmo mês (55,32%), acrescido 

de Iva à taxa legal em vigor, totalizando €96.108,66; b. março: seguindo o mesmo princípio 

de fevereiro, ao valor apurado foi deduzido o montante dos passes pagos no mês de março, 

pelo Município de Guimarães (€ 2.245,67€), na proporção equivalente aos kms produzidos 

no mês de referência, outubro de 2020 (44,68%), acrescido de Iva à taxa legal em vigor, 

totalizando €95.045,10. De salientar que foi aprovado em março último, nos termos da 

informação nº 312/2021, dos serviços da Divisão de Mobilidade e Transportes, e da 

informação nº 63/2021, dos serviços da Divisão da Educação, a transferência de parte da 

verba cabimentada para o transporte escolar e não gasta, no seguimento da suspensão letiva 

ocorrida em fevereiro, bem como ao regime de ensino não presencial que lhe seguiu, para 
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financiar os serviços essenciais determinados pela CIM do Ave para os meses de fevereiro e 

março, sem dispor à data, do apuramento dos montantes necessários. ii. Informação 

140/2021 - Financiamento dos serviços essenciais de transporte – agosto e setembro - Aprova 

por unanimidade, em reunião de 10 de setembro de 2021, a contribuição do Município de 

Guimarães, no montante €221.838,90, acrescido de Iva à taxa legal em vigor, totalizando 

€235.149,23, para financiar os serviços mínimos e essenciais determinados nos meses de 

agosto e setembro; iii. Informação 198/2021 – Financiamento do ato impositivo de novembro 

– Ponto de situação até final do ano de 2021 - Aprova por unanimidade, em reunião de 03 de 

novembro de 2021, contribuição do Município de Guimarães, no montante €90.522,10, 

acrescido de Iva à taxa legal em vigor, totalizando €95.953,43, para financiar os serviços 

mínimos e essenciais determinados no mês de novembro. Foi ainda apresentada a 

necessidade para o mês de dezembro, num total estimado de €93.971,12. Foi dada nota ao 

Conselho que, à semelhança do procedimento levado a cabo pelo Município de Guimarães, 

“foi apresentado ao Fundo Ambiental ao abrigo do despacho nº 3515-A/2021 (onde se 

determinada a distribuição de verbas destinadas ao financiamento dos serviços de transporte 

públicos essenciais previstos na Lei nº 75-B/2020, de 31 de dezembro), a necessidade de 

financiamento da CIM do Ave, aguardando-se despacho da tutela relativamente às mesmas.” 

Como tal, as necessidades de financiamento apresentadas, poderão vir a ser colmatadas, 

ainda que parcialmente. Face ao exposto, submete-se à consideração superior, a aprovação 

das verbas deliberadas pelo Conselho Intermunicipal da CIM do Ave, na componente que 

cabe ao Município de Guimarães, por forma a financiar os serviços mínimos e essenciais 

determinados pela CIM do Ave, em 2021, no valor total de €522.256,42, com cabimento na 

rúbrica 050103, plano 3.3.1.1.105 - Transporte público - Outras compensações por 

obrigações de serviço público.” 

DELIBERADO 

 

 

21. AMBIENTE – PROPOSTA DE COORDENAÇÃO DA ESTRUTURA DE MISSÃO 2030 – 

ECOSSISTEMA DE GOVERNANÇA - MANDATO 2021-2025 – Presente a seguinte proposta: “A 

iniciativa “Guimarães 2030: Ecossistema de Governança”, da Estrutura de Missão 2030, tem 

sido capaz de promover o envolvimento de toda a população concelhia, promovendo a 
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construção de gerações ambientalmente mais críticas e conscientes. Tendo sido valorizado e 

reconhecido nacional e internacionalmente como uma boa prática, destaca-se o Prémio 

Nacional de Sustentabilidade atribuído em 2020, pelo Grupo Cofina, como reconhecimento 

das políticas e práticas na defesa da sustentabilidade global, na categoria de Bem-estar e 

Cidades Sustentáveis e o Prémio ODSlocal, iniciativa que visa mobilizar os municípios e outras 

entidades relevantes para a concretização, ao nível local, dos Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável (ODS) propostos pela Agenda 2030 das Nações Unidas. A Câmara Municipal, em 

sua reunião de 20 de setembro de 2018, aprovou a criação da ESTRUTURA DE MISSÃO PARA 

O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL – GUIMARÃES 2030, considerando que: - É essencial 

ter um acompanhamento especializado, técnico-científico, para a sistematização e recolha 

de dados dos diferentes indicadores para a elaboração da candidatura; - É fundamental a 

Coordenação Geral das equipas multidisciplinares inerentes à estrutura de Missão 2030. - É 

importante a coordenação e a dinamização dos vários atores e comunicação social, como 

parceiros essenciais neste percurso; - É necessário aprovar a gestão global do Conselho 

Executivo, do Conselho Especializado e do Comité de Aconselhamento Externo. - De acordo 

com a referida proposta de 2018, o Coordenador Geral é nomeado pelo Presidente da 

Câmara, com a duração de um mandato, tendo, neste contexto, sido nomeada a Professora 

Doutora Isabel Maria Pereira Leite de Freitas Loureiro, para a Coordenação Geral da Estrutura 

de Missão 2030. Assim, e considerando o papel relevante da Coordenação Geral da Estrutura 

de Missão 2030, proponho, para o novo mandato, a recondução da Professora Doutora Isabel 

Maria Pereira Leite de Freitas Loureiro.” 

DELIBERADO 

 

 

22. TURISMO – CELEBRAÇÃO DE COMPROMISSO FORMAÇÃO + PRÓXIMA – RATIFICAÇÃO – 

Presente a seguinte proposta: “O Programa Formação + Próxima, realizado no âmbito da 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 76/2021, de 16 de junho (Plano Reativar o Turismo 

- Construir o Futuro), tem como intuito capacitar, massivamente, os colaboradores do setor, 

de uma forma mais próxima e de acordo com as metodologias utilizadas ao longo do último 

ano: formação digital e presencial, com conteúdos adaptados às necessidades de futuro do 

setor, ao longo de todo o território nacional e adaptada à diversidade das empresas de 
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turismo. Considerando o inequívoco interesse desta formação para a capacitação dos 

diversos atores institucionais e privados do Município que operam neste setor, bem como a 

capacidade que é atribuída à Autarquia na auscultação e sensibilização de atores locais e no 

diagnóstico de necessidades proponho, ao abrigo do disposto na alínea r) do n.º 1 do art.º 

33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação, que a Câmara 

Municipal delibere ratificar o Compromisso Formação + Próxima (em anexo), celebrado no 

passado dia 25 de novembro, em Amarante.” (Anexo 9) 

DELIBERADO 

 

 

23. TURISMO – ENOTURISMO EM GUIMARÃES - ADENDA AO ACORDO DE PARCERIA – 

APROVAÇÃO – Presente a seguinte proposta: “Em 22 de outubro de 2018 foi celebrado entre 

o Município de Guimarães e a Adega Cooperativa de Guimarães, Lda., a Casa de Sezim — 

Agricultura, Turismo e Investimentos Imobiliários, S.A., a Almeida Monteiro, Lda., a 

Sociedade Agrícola de S. Gião, Lda., a Vale da Cancela Estates, Lda., a Moderaprova Sociedade 

Agrícola, Lda., a Quinta Eira do Sol — Sociedade Agrícola, S.A. e a Vieira e Brito Agro-Foods, 

Lda., um Acordo de Parceria para execução do projeto Enoturismo em Guimarães (ANEXO 1). 

Entretanto, três novas empresas locais - a Exploração Agrícola Quinta Candoso de Cima, Lda, 

a Azevedo & Areias, Lda. e a Quinta Pousada de Fora - Sociedade Agrícola, Lda. - 

manifestaram interesse em integrar este produto turístico. Considerando que a integração 

destes novos produtores de vinho locais contribuirá para a valorização do Turismo e dos 

vinhos produzidos em Guimarães, bem como para o aprofundamento da cooperação com 

outros produtores do Concelho, proponho, ao abrigo das alíneas o) e ff) 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, que a Câmara 

Municipal delibere aprovar uma adenda ao Acordo de Parceria Enoturismo em Guimarães 

(ANEXO 2).” (Anexo 10) 

DELIBERADO 

 

 

24. TURISMO – 10.º CONGRESSO DA APECATE – ATRIBUIÇÃO DE APOIOS – Presente a 

seguinte proposta: “A APECATE é a associação que congrega e representa as empresas de 
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Congressos, Animação Turística e Eventos de Portugal.  A sua atuação centra-se na 

representação de setores de relevância na indústria criativa e no turismo, onde se incluem 

empresas que concebem, desenvolvem e realizam produtos e serviços inovadores e de 

grande interesse estratégico para a economia portuguesa. A APECATE realiza anualmente o 

seu Congresso, que tem ocorrido em diferentes regiões, servindo como meio de interação 

entre os associados, os espaços, as pessoas e as regiões. É propósito da entidade que exista 

riqueza nas comunicações, partilha de experiências, reflexões e sugestões de intervenções 

que sejam uma mais valia para todos os profissionais e participantes e que o conclave 

promova o networking entre os associados, tendo como escopo a criação de soluções 

efetivas que visem o crescimento e o desenvolvimento do sector do Turismo em Portugal. 

Para viabilizar a realização do seu 10º Congresso, a APECATE refere a necessidade de um 

conjunto de apoios e patrocínios, sem os quais não conseguem reunir as condições mínimas 

para a sua concretização. A efetivação dos apoios que o Município de Guimarães, a Entidade 

Regional de Turismo do Porto e Norte (TPNP) e a Associação de Turismo do Porto e Norte 

(ATP) acordaram em prestar ao evento assegura as condições para que o 10º Congresso da 

APECATE decorra em Guimarães nos dias 8 e 9 de março de 2022, no Centro Cultural Vila 

Flor, reunindo 250 a 300 participantes. Os apoios a prestar pelo Município são os seguintes: 

- Cedência do CCVF: GA (2 dias); PA (1 dia); Palácio Vila Flor (2 Salas/ 2 dias); - Oferta de 4 

coffee-breaks; - Alojamento para convidados e organização (40 quartosX2 noites); - Oferta 

de jantar para os participantes (dia 8 março), incluindo Animação; - Cedência de autocarro 

para transporte dos congressistas para as visitas e para o jantar na tarde e noite do dia 8 de 

março; - Organização da tarde do dia 8 de março (visitas guiadas ao Centro Histórico e ao 

CIAJG e visitas técnicas ao Teatro Jordão e Multiusos de Guimarães). Os custos previsionais 

destes apoios estimam-se em €30.000,00, dos quais €5.000,00 financiados pela TPNP. Por 

seu turno, a ATP assegura as viagens internacionais e transferes de palestrantes. 

Considerando: - a promoção e o posicionamento estratégico de Guimarães enquanto destino 

de Congressos e Eventos; - a necessidade de colaborar na recuperação económica do setor 

do Turismo em Portugal, um dos mais severamente atingidos pela crise decorrente da 

pandemia de COVID-19; - o interesse estratégico específico em apoiar o setor dos 

Congressos, Animação Turística e Eventos, pela diversificação do mercado e qualificação da 

oferta que a sua ação pressupõe, designadamente em Guimarães; - a oportunidade de 
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proporcionar aos empresários e técnicos daquele setor um conhecimento presencial e 

detalhado das condições culturais e físicas que Guimarães reúne neste segmento; - a 

possibilidade de divulgar a oferta existente em Guimarães na área da Animação Turística; - 

os benefícios diretos, para a economia local, que decorrem da permanência dos participantes 

em Guimarães. Proponho, nos termos das alíneas o) e ff) 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, que a Câmara Municipal delibere 

prestar os apoios supramencionados, destinados comparticipar nos custos de organização 

do 10º Congresso da APECATE – Associação Portuguesa de Empresas de Congressos, 

Animação Turística e Eventos, a realizar em Guimarães, nos dias 8 e 9 de março de 2022.” 

DELIBERADO 

 

 

25. SAÚDE – CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE COMODATO – UNIDADES DE CUIDADOS À 

COMUNIDADE – ARS NORTE/ACES ALTO AVE – R/C ANTIGA ESTAÇÃO CP – Presente a 

seguinte informação: “Na sequência das obras levadas a cabo pelo Município de Guimarães 

no piso térreo do edifício da antiga estação da CP, para a instalação de unidade de cuidados 

de saúde primários, e após a acomodação daqueles serviços de saúde, torna-se necessário 

agora formalizar a ocupação dos espaços. Considerando que: A Administração Regional de 

Saúde do Norte, I.P. (ARSN) tem por missão garantir à população da respetiva área geográfica 

de intervenção, o acesso á prestação de cuidados de saúde de qualidade, adequando os 

recursos disponíveis às necessidades em saúde; A importância do estabelecimento de 

parcerias funcionais, de alianças e de redes fortes para a promoção da saúde, que incluam 

os setores público, privado e outros grupos da sociedade civil, para além dos 

tradicionalmente envolvidos, num esforço conjunto de construção de uma sociedade 

verdadeiramente promotora da saúde; As unidades de cuidados à comunidade, como 

unidades funcionais subjacentes à ARS Norte, visam prestar cuidados de saúde e apoio 

psicológico e social, de âmbito domiciliário e comunitário, às pessoas, famílias e grupos mais 

vulneráveis em situação de maior risco ou dependência física ou funcional, atuando na 

educação para a saúde, na integração de redes de apoio à família e na implementação de 

unidades móveis de intervenção; A antiga estação da CP encontra-se sob a gestão municipal 

por ter sido cedida pela Infraestruturas de Portugal, SA (anterior REFER EP), nos termos do 



 

 

39 

Mod. 229-A/SQ 0 

GUIMA
S

AER

CÂMARA MUNICIPAL DE GUIMARÃES

protocolo celebrado em 22 de julho de 2002, pelo prazo de 25 anos, terminando o prazo 

inicial em 2027, podendo ser renovável por iguais períodos, caso não seja denunciado; Nesta 

sequência, e nos termos da estreita colaboração entre o Município e a ARS Norte, I.P./ACES 

– Alto Ave, poderá a autarquia, no âmbito das atribuições na área da saúde, previstas nas 

alíneas g), n.º 2, do artigo 23º do Anexo I da Lei 75/2013 de 12 de Setembro na sua atual 

redação, formalizar a cedência à ARS NORTE I.P./ACES – Alto Ave, do rés-do-chão do imóvel 

que se encontra sob a gestão municipal, sito na Avenida D. João IV, da freguesia de Urgezes, 

inscrito na respetiva matriz predial urbana sob o artigo 374º. Face ao exposto, de modo a 

melhorar as condições na área da saúde, e conforme disposto na alínea o), nº 1 do artigo 33º 

do Anexo I da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, submete-se à consideração superior o 

envio do presente assunto à aprovação da Câmara Municipal, para efeitos da formalização 

da instalação das unidades de cuidados à comunidade, mediante a celebração de um 

contrato de comodato conforme minuta que se anexa, onde ficarão a constar os direitos e 

obrigações de ambas as partes. À consideração superior.” (Anexo 11) 

DELIBERADO 

 

 

26. SAÚDE – INSTALAÇÃO DE CENTRO DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 NO VERBO 

DIVINO - PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DE GUIMARÃES E O ACES DO 

ALTO AVE (EM REPRESENTAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO NORTE, IP) 

– RATIFICAÇÃO - Presente a seguinte proposta: “Por deliberação de 22 de fevereiro de 2021 

a Câmara Municipal aprovou celebrar um Protocolo de Cooperação, tripartido, com a Tempo 

Livre Fisical – Centro Comunitário de Desporto e Tempos Livres, CIPRL e o Agrupamento de 

Centros de Saúde do Alto Ave, em representação da Administração Regional de Saúde do 

Norte, IP, com o objetivo de regular os termos e condições para a instalação de um Centro 

de Vacinação contra a COVID-19 no Multiusos de Guimarães. Posteriormente, por 

deliberação de 3 de maio de 2021, foi aprovado um aditamento àquele Protocolo no sentido 

de aumentar a sua capacidade de vacinação diária e assegurar, quando necessário, a 

permanência da Polícia Municipal. Entretanto, com a retoma do funcionamento dos 

equipamentos culturais e desportivos, foi necessário encontrar uma alternativa ao Pavilhão 

Multiusos tendo em vista manter a parceria com a autoridade de saúde, visto que se mantêm 
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os pressupostos que a justificaram, constantes das aludidas deliberações. Neste contexto, 

considerando a necessidade, identificada pelo ACES do Alto Ave, de manter o centro de 

vacinação em Guimarães, verificou-se que o Verbo Divino dispõe, no imediato, de todas as 

condições de acessibilidade e físicas para ser adaptado a centro de vacinação, estando o 

respetivo processo de formalização da ocupação a ser ultimado pela Divisão do Património 

Municipal. Proponho, assim, ao abrigo da alínea g), do nº 2, do art.º 23º e das alíneas r), u) e 

bbb), do n.º 1, do art.º 33.º, todos da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 

atual, a celebração, com a o Agrupamento de Centros de Saúde do Alto Ave, em 

representação da Administração Regional de Saúde do Norte, IP, de um novo Protocolo de 

Cooperação, cuja minuta se anexa, consistindo o seu objeto na regulação dos termos e 

condições para a instalação do Centro de Vacinação contra a COVID-19 no Verbo Divino. 

Considerando que a próxima reunião de Câmara se encontra agendada para 6 de dezembro 

de 2021, propõe-se que a presente proposta seja aprovada de imediato, ratificando-se 

naquela reunião de Câmara, nos termos do n.º 3, do art.º 35º do referido diploma legal, assim 

permitindo a entrada em funcionamento do Centro de Vacinação no dia de amanhã, 27 de 

novembro.” (Anexo 12) 

DELIBERADO 

 

 

27. AÇÃO SOCIAL – CANDIDATURA FINANCIADA NO ÂMBITO DO PROGRAMA NORTE 2020, 

EIXO PRIORITÁRIO 7, INCLUSÃO SOCIAL E POBREZA: PROJETO “PORTAS ABERTAS” – 

Presente a seguinte informação: “Considerando os objetivos estratégicos e as ações que têm 

vindo a ser implementadas em Guimarães no âmbito do apoio e da criação de respostas para 

pessoas sem-abrigo, foi analisado o aviso de candidaturas recentemente lançado pelo 

NORTE2020, que se enquadra no Eixo Prioritário 7, Inclusão Social e Pobreza e submetida, 

em março passado, a respetiva candidatura do Município de Guimarães, alusiva ao projeto 

“Portas Abertas”. As operações a apoiar no âmbito do presente aviso enquadram-se na 

consecução da Estratégia Nacional para a Integração de Pessoas em Situação de Sem-Abrigo 

2017-2023 (ENIPSSA 2017-2023), que assume entre os seus princípios enquadradores a 

responsabilização e a mobilização de um conjunto de entidades públicas e privadas para uma 

intervenção integrada, a adequação às especificidades locais, bem como a educação e a 
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mobilização da comunidade. Justifica-se, assim, o apoio à concretização desta estratégia no 

quadro das abordagens integradas para a inclusão ativa, através de programas integrados de 

inovação e experimentação social e de animação territorial, envolvendo redes sociais sub-

regionais. Este projeto assume particular pertinência no contexto dos desafios decorrentes 

da pandemia COVID-19, com o aumento do risco de pobreza e da dificuldade de acesso a 

bens essenciais, designadamente a degradação das condições de acesso à habitação para um 

número crescente de cidadãos, sendo os destinatários do mesmo as pessoas em situação de 

sem-abrigo ou em situação de risco face à condição de sem-abrigo. Com o projeto “Portas 

Abertas” pretende-se assegurar a continuidade do Centro de Acolhimento para Pessoas Sem-

Abrigo de Guimarães, que se deseja que, desta feita, integre mais respostas, com vista à 

concretização de um projeto mais global de intervenção junto desta população. Visamos, de 

igual forma, aproximar a este desígnio um conjunto de parceiros estratégicos, 

nomeadamente a Segurança Social, o ACES, o CRI, a Fraterna e o IEFP, alavancando-se o 

processo de revitalização da resposta de cantina social do Lar de St. António. Em causa está 

também a resposta a uma das principais necessidades do nosso concelho nesta matéria, 

através da implementação de um albergue em Guimarães, uma estrutura informal que 

garanta o alojamento provisório ou apenas noturno aos sem-abrigo que não cumprem 

requisitos para integrar o centro de acolhimento, em conformidade com a memória 

descritiva, em anexo à presente informação. Este projeto persegue, assim, os seguintes 

objetivos: - Promover a inclusão social ativa da população sem-abrigo, através de 

intervenções holísticas e concertadas, da mobilização da rede social, da sensibilização da 

comunidade e da promoção de competências individuais por recurso à figura do gestor social 

e a Planos Individuais de Intervenção; - Facilitar a relação e o diálogo entre os diferentes 

protagonistas do território (instituições, profissionais, comunidades e cidadãos), tendo em 

vista respostas mais integradas, eficientes e adequadas às especificidades das pessoas sem-

abrigo ou em risco de sem-abrigo, nomeadamente por via da criação da figura de gestor de 

caso e da implementação de uma Rede Colaborativa para a Integração dos sem-abrigo; - 

Desenvolver ações de informação e de sensibilização junto da comunidade e das entidades 

locais, que previnam e combatam o preconceito, a estigmatização e a discriminação das 

pessoas em situação de sem-abrigo ou em risco de situação sem-abrigo; - Sinalizar, identificar 

e encaminhar pessoas sem-abrigo para respostas de apoio, de forma a garantir que ninguém 
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fique nesta condição mais do que 24 horas; - Criar equipas de apoio técnico, que incluam a 

figura do gestor de caso, nas respostas de apoio aos sem-abrigo existentes no concelho, para 

que concretizem de forma eficaz e eficiente o acompanhamento psicossocial dos sem-abrigo, 

garantindo o seu acesso às respostas existentes na comunidade e a construção de Planos 

Individuais de Intervenção, ancorados na individualidade, na confiança e nos anseios de cada 

cidadão sem-abrigo; - Garantir o acesso a recursos e necessidades básicas, ao nível da saúde, 

higiene e alimentação, tendo em vista aumentar a autoestima desta população, potenciando 

a sua inserção social e profissional; - Desenvolver ações de capacitação e de formação 

pessoal, emocional e profissional para as pessoas em situação de sem-abrigo ou em risco de 

sem-abrigo, geradoras de oportunidades de integração profissional; - Criar condições para 

que pessoas em situação de sem abrigo ou em risco de sem-abrigo possam ter o seu espaço 

habitacional. No âmbito da formulação da candidatura e para boa concretização dos 

objetivos que este projeto pressupõe, a Câmara Municipal de Guimarães, na qualidade de 

coordenadora do mesmo, identificou três parceiros com experiência e conhecimento neste 

campo de intervenção: a Sol do Ave (Associação para o Desenvolvimento Integrado do Vale 

do Ave), a Delegação de Guimarães da Cruz Vermelha Portuguesa e o Lar de St. António. 

Nesta sequência, a um de março do ano corrente foi celebrado um Acordo entre Parceiros, 

que se anexa à presente informação, onde ficam definidas as responsabilidades e atribuições 

de cada uma das entidades. O valor global de execução do Projeto Portas Abertas, 

apresentado em sede de candidatura situa-se nos €337.730,64, sendo que esta candidatura 

foi entretanto merecedora de aprovação pelo Norte 2020, tendo sido financiada num valor 

total de €146.843,64, valor este que compete à Câmara distribuir pelos três parceiros em 

cima referenciados, em função da execução das ações que competem a cada um deles, no 

início de cada um dos dois anos previstos para a execução deste projeto, neste caso 2022 e 

2023. Compete ainda à Câmara disponibilizar uma verba de €190.887,00 correspondente ao 

diferencial entre o valor global de execução do projeto e o valor financiado, que o Município 

assume para permitir a execução integral do projeto, a atribuir em subsídio, ao abrigo do 

Regulamento de Apoio às Instituições de Solidariedade Social, às três entidades parceiras, 

designadamente €60.787,00 à Sol do Ave, €93.357,00 à Delegação de Guimarães da Cruz 

Vermelha Portuguesa e €36.743,00 ao Lar de Santo António. Assumindo-se a premência de 

promover atividades promotoras de inclusão social, objetivo estratégico plasmado no Plano 
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de Desenvolvimento Social para o Crescimento Inclusivo de Guimarães, e considerando o 

caráter inovador e a qualidade das ações que este projeto compreende e que assumem um 

interesse efetivo para as pessoas em risco de exclusão e em situação de vulnerabilidade 

extrema, submete-se para aprovação dos Órgãos Executivo e Deliberativo a execução do 

projeto “Portas Abertas”, nos termos em cima descritos, ao abrigo do disposto na alínea u) 

do nº 1 do artigo 33 do Anexo I da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro.” 

DELIBERADO 

 

 

28. AÇÃO SOCIAL – CASFIG, EM, UNIPESSOAL, LDA - SUBSÍDIO MUNICIPAL AO 

ARRENDAMENTO – APROVAÇÃO DE 10 CANDIDATURAS - Presente um ofício da CASFIG, EM, 

UNIPESSOAL, LDA., remetendo, para aprovação do Órgão Executivo, uma proposta de 

aprovação de 10 candidaturas ao Subsídio Municipal ao Arrendamento, aprovada pelo 

respetivo Conselho de Gestão em sua reunião extraordinária de 29 de novembro de 2021. 

(Anexo 13) 

DELIBERADO 

 

 

29. AÇÃO SOCIAL – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO PARA A PRÁTICA DE HIDROTERAPIA – 

Presente a seguinte informação: “Foi rececionada na Divisão de Ação Social uma candidatura 

para atribuição de um apoio que permita a frequência de hidroterapia, no âmbito de um 

quadro clínico de doença de Parkinson. Após análise da mesma e subsequente estudo 

efetuado pelos nossos serviços, apresentam-se de seguida os dados da caracterização 

socioeconómica do agregado familiar, bem como o valor respetivo da comparticipação a 

atribuir: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nº Processo Freguesia Rendimento P/ Capita Subsídio a atribuir 

187961557/21 Creixomil  
€364,59 

 
€243,00 

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 deste apoio à requerente, para a prática de hidroterapia, três vezes por semana, 
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de janeiro a dezembro de 2022, num valor global que se estima em €243,00 (duzentos e 

quarenta e três 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 prestador dos serviços, mediante a apresentação da 

respetiva fatura comprovativa.” 

DELIBERADO 

 

 

30. AÇÃO SOCIAL – SUBSÍDIOS PARA A AQUISIÇÃO DE DOIS ELETRODOMÉSTICOS – Presente 

a seguinte informação: “Foram rececionadas na Divisão de Ação Social duas candidaturas 

para apoio na aquisição de dois eletrodomésticos, neste caso, duas máquinas de lavar roupa. 

Após análise destas candidaturas e subsequentes estudos efetuado pelos nossos serviços, 

apresentam-se de seguida os dados da caracterização socioeconómica dos agregados 

familiares, bem como o valor respetivo da comparticipação a atribuir: ---------------------------- 

Nº Processo Freguesia Rendimento P/ Capita Subsídio a atribuir 

189135662/21 Fermentões €57,66 €266,80 

225028026/21 Fermentões €54,22 €220,00 

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, no valor de €446,80 (quatrocentos e quarenta 

e seis euros e oitenta 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 

 

 

31. AÇÃO SOCIAL – SUBSÍDIO PARA COMPARTICIPAÇÃO EM OBRAS DE MELHORIA DAS 

CONDIÇÕES DE HABITABILIDADE – Presente a seguinte informação: “Foi entregue na Divisão 

de Ação Social uma candidatura para apoio na realização de obras de melhoria das condições 
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de habitabilidade, designadamente reparação de cobertura, remoção dos azulejos e tijoleira 

na casa de banho e aplicação de loiça nova, incluindo base de chuveiro; pintura das paredes 

dos quartos, sala e cozinha; melhoria do sistema de exaustão na cozinha, entre outros. Após 

análise desta candidatura e consequente estudo efetuado pelos nossos serviços, 

apresentam-se de seguida os dados da caracterização socioeconómica do agregado familiar, 

bem como o valor da comparticipação a atribuir para as obras requeridas: ----------------------- 

Processo Freguesia Rend. (€) 
P/Capita 

Nº Elem. 
Agregado Situação p/ emprego Subsídio a Atribuir 

183541707/21 Sande S. Lourenço €195,21 2 Desempregada (RSI) €14.840,00 

Tendo sido comprovada a precariedade económica do agregado familiar, bem como as 

restantes condições previstas no Regulamento Municipal para Atribuição de Apoios a 

Pessoas em Situação de Vulnerabilidade, que se enquadram no consignado no artigo 33.º da 

Lei 75/2013 de 12 de setembro, submete-se para aprovação a atribuição de um subsídio à 

requerente, no valor de €14.840,00 (catorze mil oitocentos e quarenta euros), ao abrigo da 

alínea g) do art.º 2º do referido Regulamento. Por forma a garantir que o subsídio atribuído 

é efetivamente utilizado na realização da obra em cima identificada, deve o pagamento ser 

efetuado diretamente pela Câmara Municipal ao empreiteiro, mediante a apresentação da 

respetiva fatura comprovativa.” 

DELIBERADO 

 

 

32. AÇÃO SOCIAL – SUBSÍDIO PARA COMPARTICIPAÇÃO EM OBRAS DE MELHORIA DAS 

CONDIÇÕES DE HABITABILIDADE – Presente a seguinte informação: “Foi entregue na Divisão 

de Ação Social uma candidatura para apoio na realização de obras de melhoria das condições 

de habitabilidade, designadamente demolição e reconstrução da cornija e reparação de 

paredes e da caixilharia. Após análise desta candidatura e consequente estudo efetuado 

pelos nossos serviços, apresentam-se de seguida os dados da caracterização socioeconómica 

do agregado familiar, bem como o valor da comparticipação a atribuir para as obras 

requeridas: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Processo Freguesia Rend. (€) P/Capita 
Nº Elem. 
Agregado 

Situação p/ 
emprego Subsídio a Atribuir 

188811680/21 Oliveira 74,14 3 Pensionista €4.372,50 
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Tendo sido comprovada a precariedade económica do agregado familiar, bem como as 

restantes condições previstas no Regulamento Municipal para Atribuição de Apoios a 

Pessoas em Situação de Vulnerabilidade, que se enquadram no consignado no artigo 33.º da 

Lei 75/2013 de 12 de setembro, submete-se para aprovação a atribuição de um subsídio ao 

requerente, no valor de €4.372,50 (quatro mil trezentos e setenta e dois euros e cinquenta 

cêntimos), ao abrigo da alínea g) do art.º 2º do referido Regulamento. Por forma a garantir 

que o subsídio atribuído é efetivamente utilizado na realização da obra em cima identificada, 

deve o pagamento ser efetuado diretamente pela Câmara Municipal ao empreiteiro, 

mediante a apresentação da respetiva fatura comprovativa.” 

DELIBERADO 

 

 

33. CULTURA – IMPACTA - DESIGNAÇÃO DOS ELEMENTOS DAS COMISSÕES DE AVALIAÇÃO 

DE CANDIDATURAS – Presente a seguinte proposta: “O Regulamento IMPACTA - 

Investimento Municipal em Projetos e Atividades Culturais, Territoriais e Artísticas (Edital n.º 

728/2021, de 28 de junho), contempla a possibilidade de apoiar projetos culturais de 

natureza muito diversa, entre os quais Projetos de criação artística e Circulação nacional ou 

internacionalização de projetos culturais, contemplados no Capítulo III - Apoio à Criação, 

Circulação e Internacionalização, bem como Projetos de Investigação sobre temas da 

História, Etnografia, Antropologia, Ecologia e outros de interesse municipal, contemplados 

no Capítulo IV. Tal como dispõem os Artigos 23º e 34º do IMPACTA, tais projetos deverão ser 

avaliados por uma Comissão composta por sete pessoas designadas pela Câmara Municipal, 

das quais cinco efetivas e duas suplentes, sendo presidida pelo Vereador com competências 

delegadas na área da Cultura, que tem voto de qualidade. Nestes termos, proponho: 1 - Que 

a Comissão de Avaliação prevista no Artigo 23º para apreciar as candidaturas nas áreas de 

Artes visuais e curadoria, Artes performativas, performance, composição musical e edições 

de vídeos e discos e Criação, edição e tradução literárias e ensaísticas, tenha a seguinte 

composição: Membros efetivos - Paulo Lopes Silva, Vereador da Cultura (por inerência); 

Natacha Antão Moutinho, Diretora do Curso de Artes Visuais da UMinho; Rodrigo Areias, 

Realizador de Cinema; Fátima Alçada, Diretora Artística d’A Oficina; Ivo Martins, Diretor 

Artístico do Guimarães Jazz. Suplentes - Rui Torrinha, Programador Cultural do CCVF; José 
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Nobre, Diretor do Departamento de Cultura e Turismo da CMG. 2 - Que a Comissão de 

Avaliação prevista no Artigo 34º para apreciar as candidaturas a Projetos de Investigação 

tenha a seguinte composição: Membros efetivos - Paulo Lopes Silva, Vereador da Cultura 

(por inerência); Ana Maria Bettencourt, Diretora do Departamento de História do Instituto 

de Ciências Sociais da Universidade do Minho; Gonçalo Cruz, Investigador da Casa de 

Sarmento/Sociedade Martins Sarmento; Catarina Pereira, Técnica da Área de Património d’A 

Oficina; Alexandra Marques, Chefe da Divisão de Arquivos da CMG. Suplentes - Juliana 

Fernandes, Chefe da Divisão de Bibliotecas da CMG; Isabel Pinho, Chefe da Divisão de Cultura 

da CMG. 3 - Que, nos termos do disposto nº 1 do art.º 55º da Lei nº 75/2013, de 12 de 

setembro, na sua versão atual, a designação dos elementos constantes dos pontos 1 e 2 da 

presente proposta seja votada no seu conjunto.” 

DELIBERADO 

 

 

34. CULTURA – IMPACTA - CEDÊNCIA DE CONCERTO – APROVAÇÃO – Presente a seguinte 

proposta: “Vem a Freguesia de Infantas solicitar a cedência de um concerto do Grupo Coral 

de Azurém contratado pelo Município por deliberação de 21 de dezembro de 2020, ao abrigo 

do Art.º 25º do Regulamento IMPACTA em vigor à data. Considerando que a atuação 

solicitada está disponível e que a mesma se destina a integrar o Concerto de Natal que a 

referida Freguesia promoverá, no próximo dia 19 de dezembro, no Centro Paroquial e 

Comunitário de Matamá, proponho, ao abrigo do disposto na alínea o) 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, que a Câmara 

Municipal delibere submeter à ratificação da Assembleia Municipal a cedência da referida 

atuação do Grupo Coral de Azurém à Freguesia de Infantas.” 

DELIBERADO 

 

 

35. CULTURA – IMPACTA - PRORROGAÇÃO DE PROJETO DE INVESTIGAÇÃO – APROVAÇÃO 

– Presente a seguinte proposta: “O Regulamento do IMPACTA prevê que, por requerimento 

do bolseiro acompanhado de plano de trabalhos que o fundamente, pode a Comissão propor 

à Câmara que determinada bolsa seja prorrogada por períodos de seis meses, até ao limite 
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de 3 anos. Analisados os fundamentos apresentados pela bolseira Inês Lago (em anexo) para 

solicitar a prorrogação, por seis meses, do Projeto de Investigação Teatro – Uma História de 

Guimarães (A História do Teatro em Guimarães, dos tempos de Gil Vicente aos dias de hoje), 

o júri decidiu unanimemente que os mesmos justificam a prorrogação solicitada. Deste 

modo, nos termos do nº 4 do Art-º 36º do Regulamento IMPACTA (Edital n.º 728/2021, de 

28 de junho), proponho que a Câmara Municipal delibere prorrogar, por seis meses, a bolsa 

atribuída, por deliberação tomada em 21 de dezembro de 2020, ao Projeto de Investigação 

Teatro – Uma História de Guimarães (A História do Teatro em Guimarães, dos tempos de Gil 

Vicente aos dias de hoje), da autoria de Inês Lago. Se aprovada, esta prorrogação implica o 

pagamento da bolsa €3.000,00 em prestações mensais de janeiro a junho de 2022.” 

DELIBERADO 

 

 

36. CULTURA – GUIMARÃES CIDADE NATAL - PARCERIA PARA A ANIMAÇÃO CULTURAL - 

ATRIBUIÇÃO DE APOIOS – Presente a seguinte proposta: “Guimarães Cidade Natal é um 

evento que visa assegurar a realização de uma programação temática, que conjugue a oferta 

cultural com animações e decorações que se dirijam a públicos muito diversificados, mas 

partilhando a celebração de uma quadra tão especial quanto a quadra natalícia. Procura-se, 

por outro lado, favorecer a convivialidade e a frequência do espaço público, criando ainda as 

condições que permitam aproximar os Munícipes e Visitantes da oferta económica de cariz 

tradicional. Com iniciativas a decorrerem entre os dia 3 de dezembro e 1 de janeiro de 2022, 

o programa Guimarães Cidade Natal 2021 (em anexo) aposta na animação itinerante de rua 

– em colaboração com a Associação do Comércio Tradicional de Guimarães e a Associação 

Sol no Miral (Teatro Coelima) – a Casa do Pai Natal (Largo do Toural), Paradas Natalícias, 

Concertos de Natal, performances musicais e teatrais. A parceria estabelecida com a 

Associação de Comércio Tradicional de Guimarães (ACTG) e com a Sol no Miral – Associação 

Cultural, entidades que manifestaram interesse em promover iniciativas de animação de 

Natal em Guimarães, resulta do interesse em conciliar intervenções e integrar as 

participações de cada entidade num programa único, mais atrativo e diversificado e que 

permitisse ganhos de escala em termos de promoção e divulgação. Da programação cultural, 

da responsabilidade do Município, destacam-se os habituais Concertos de Natal com a 
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participação do Quarteto de Cordas de Guimarães, Grupo Coral de Pevidém, Grupo Coral de 

Azurém, Jovens Cantores de Guimarães, BJAZZ Choir, Banda Musical de Caldas das Taipas, 

TetrAcord’Ensemble e Anabel Montesinos, concerto e poesia de natal com André Gago e 

Jorge Batista da Silva, terminando com o Concerto de Ano Novo, no dia 1 de janeiro de 2022, 

pela Orquestra de Guimarães. À ACTG caberá assegurar a animação das artérias centrais com 

propostas que, apesar de especialmente dirigidas à infância, suscitam sempre uma muito 

ampla participação de público. O conjunto de ações, a decorrer em vários dias e horários, 

está orçado pela ACTG em €19.000,00 + IVA. A Sol no Miral, que há anos promove com 

assinalável sucesso a iniciativa Pevidém Vila Encantada, vem manifestando interesse em 

participar na Guimarães Cidade Natal, propondo-se afetar os recursos humanos e materiais 

de que dispõe à conceção, construção e animação da Casa do Pai Natal, necessitando, porém, 

de apoio financeiro do Município para a aquisição de materiais e contratação de recursos 

específicos para o efeito. Termos em que proponho, ao abrigo do disposto nas alíneas o) e 

ff) 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, que a Câmara Municipal delibere atribuir os seguintes apoios: - Atribuição de um 

subsídio de €13.530,00 à Associação de Comércio Tradicional de Guimarães, para 

comparticipar nas despesas associadas à animação de rua constante do programa Guimarães 

Cidade Natal 2021; - Atribuição de um subsídio de €23.620,00 à Sol no Miral – Associação 

Cultural, para comparticipar na conceção, construção e animação da Casa do Pai Natal a 

instalar no Largo do Toural; - Alimentação elétrica, sistema de som, apoio polícia Municipal 

e licenciamento de ocupação do espaço público; A prestação destes apoios pode implicar a 

prestação de trabalho extraordinário por funcionários municipais. A realização das atividades 

prevista no programa anexo ficará condicionada à rigorosa observância das restrições em 

vigor no âmbito do estado de calamidade declarado pelo Governo.” (Anexo 14) 

DELIBERADO 

 

 

37. CULTURA – ASSOCIAÇÃO DOS ANTIGOS ESTUDANTES DO LICEU DE GUIMARÃES –

UTILIZAÇÃO DO GRANDE AUDITÓRIO DO CENTRO CULTURAL VILA FLOR – Presente a 

seguinte proposta: “A Associação dos Antigos Estudantes do Liceu de Guimarães – Velhos 

Nicolinos vem solicitar um subsídio que lhe permita fazer face aos custos de utilização do 
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Grande Auditório do Centro Cultural Vila Flor, local onde se realizam as tradicionais Danças 

de S. Nicolau, em 6 de dezembro do corrente ano. Considerando o interesse da manifestação 

e o facto de a Associação em causa não dispor dos meios que lhe permitam fazer face aos 

encargos decorrentes da utilização do Grande Auditório, proponho: 1 - Que, nos termos da 

alínea bii) do nº 6 do Artº 74º da Tabela de Taxas e Outras Receitas Municipais, a Câmara 

Municipal delibere aplicar um desconto de 50% sobre a taxa a cobrar pela utilização do 

Grande Auditório; 2 - Que, nos termos da alínea o) 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 Câmara Municipal delibere atribuir, à 

Associação dos Antigos Estudantes do Liceu de Guimarães, um subsídio de €2.306,26, 

destinado a suportar os custos de utilização do Grande Auditório do Centro Cultural Vila Flor 

para a realização da edição de 2021 das Danças de São Nicolau.” 

DELIBERADO 

 

 

38. CULTURA – SOCIEDADE ORNITOLÓGICA DE GUIMARÃES - OFERTA DE BANDEIRA – 

RATIFICAÇÃO – Presente a seguinte proposta: “A Sociedade Ornitológica de Guimarães 

solicitou a disponibilização de uma bandeira de Guimarães, destinada a ser hasteada na sua 

sede e a figurar nos seus atos formais. Existem nos Serviços bandeiras do Município 

disponíveis para este efeito, cujo custo unitário se cifrou em €19,50 + IVA. Considerando a 

urgência solicitada na entrega da bandeira, que os responsáveis da referida Associação 

gostariam que fosse usada no passado dia 18 de novembro, aquando da abertura da Expo-

Aves Guimarães 2021, proponho a ratificação da oferta da bandeira entretanto entregue à 

Sociedade Ornitológica de Guimarães.” 

DELIBERADO 

 

 

39. DESPORTO – COMEMORAÇÕES DO 80º ANIVERSÁRIO DO XICO ANDEBOL – ATRIBUIÇÃO 

DE SUBSÍDIO – Presente a seguinte proposta: “O Desportivo Francisco de Holanda, 

atualmente com a designação social de Clube Desportivo Xico Andebol, festeja no próximo 

ano oitenta anos de atividade desportiva, propondo-se celebrar a data com um conjunto de 

manifestações que se iniciam no aniversário do corrente ano e se prolongam até dezembro 
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de 2022. Fundado em 8 de dezembro de 1942 por um grupo de alunos da então designada 

Escola Industrial e Comercial Francisco de Holanda, atual Escola Secundária Francisco de 

Holanda, o Desportivo Francisco de Holanda apenas praticava a modalidade de Futebol, no 

escalão de Juniores, utilizando para o efeito as instalações do Campo do “Bem-Lhe-Vai”, 

pertencente ao Vitória Sport Clube. Após algumas incursões em modalidades como 

Basquetebol, Voleibol ou Automobilismo, é na década de 60 que o Clube se dedica quase 

exclusivamente à prática do Andebol, modalidade em que se viria a fixar como um clube de 

referência nacional, sobretudo pela sua capacidade de formar atletas e de, nessa qualidade, 

municiar clubes de muito maior orçamento e a própria Seleção Nacional da modalidade. 

Atualmente, o Clube Desportivo Xico Andebol realiza uma forte aposta na formação de base 

no escalão feminino, e a médio prazo pretende estar presente em todos os escalões etários, 

tendo na sua formação cerca de 300 praticantes. De forma a dignificar e tornar tão 

participado quanto possível o seu aniversário, o Clube Desportivo Xico Andebol iniciará as 

suas comemorações no dia 8 de dezembro próximo, propondo um programa alargado, que 

abranja todas as franjas da população vimaranense, com grande destaque para o Andebol, a 

sua modalidade de referência, e que este ano tem a sua principal equipa de seniores a 

disputar o Campeonato Placard Andebol 1. Assim, em razão da sua relevância social e 

desportiva no contexto municipal, proponho, ao abrigo do nº 6 do art.º 2º e do art.º 6º do 

Regulamento de Atribuição de Apoios às Associações Desportivas de Guimarães, a atribuição, 

ao Clube Desportivo Xico Andebol, de um subsídio de €12.000,00, a pagar, ainda este ano, 

para esta fase inicial - preparação e contratação dos meios e recursos necessários ao 

Programa das Comemorações - o valor de €10.000,00 e a restante verba, no montante de 

€2.000,00, aquando do término das Comemorações, devendo constar do contrato programa 

que o prazo de duração termina em 31 de dezembro de 2022, com início a partir da data da 

sua assinatura.” 

DELIBERADO 

 

 

40. DESPORTO – REALIZAÇÃO DO 13º CAMPEONATO DA EUROPA TEAMGYM – 

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

26 de novembro de 2021, que aprovou a seguinte proposta: “A Federação de Ginástica de 
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Portugal tem feito uma forte aposta na área competitiva, o que permitiu aos nossos ginastas 

alcançar, recentemente, resultados históricos em competições internacionais. A realização 

do 13º Campeonato da Europa TeamGym, que estava cometida à Dinamarca, mas que 

acabou por desistir, é um dos mais recentes eventos de ginástica europeus, que decorre a 

cada dois anos, e que conta com a presença de 14 países e cerca de 700 atletas e técnicos. 

Nesta circunstância, no final do ano de 2020, veio a Federação de Ginástica de Portugal (FPG) 

propor a realização, em Guimarães (no Multiusos), daquele campeonato europeu, entre os 

dias 1 e 4 de dezembro de 2021. No mês de novembro a FPG informou-nos das dificuldades 

financeiras que estavam a encontrar para realizar o evento, tendo apresentado, no passado 

dia 23 de novembro, os valores envolvidos com a organização, conforme documento em 

anexo (Doc. 1). Tendo em conta, por um lado, a importância da organização de grandes 

eventos como fator de desenvolvimento da modalidade, na promoção de Guimarães 

enquanto destino turístico e desportivo e na promoção de estilos de vida ativa e saudável, e, 

por outro lado, as excelentes condições que existem em Guimarães que, para além de 

deverem ser usufruídas e aproveitadas pelos atletas e pelos público em geral, devem 

também ser conhecidas no mapa da ginástica internacional, trazendo ao Município e ao país 

a elite dos representantes da modalidade ao nível mundial, considera-se de relevante 

interesse público que o Município de Guimarães se associe, em regime de parceria, à 

Federação de Ginástica de Portugal na organização do 13º Campeonato da Europa 

TeamGym, em 2021, competição realizada sob a égide da Federação Internacional de 

Ginástica. Assim, nos termos da alínea u), do art.º 33º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, 

e do nº 3, do art.º 46º da Lei nº 5/2007, de 16 de janeiro, e considerando, ainda, os n.ºs 3 e 

6 do art.º 6º do Regulamento de Atribuição de Apoios às Associações Desportivas de 

Guimarães, propõe-se que a Câmara Municipal delibere aprovar a organização, em 

Guimarães, do 13º Campeonato da Europa TeamGym, nos termos e condições constantes do 

Contrato Programa de Desenvolvimento Desportivo em anexo, que, entre outras, implica a 

concessão de uma verba de €25.800,00 à Federação de Ginástica de Portugal (Doc. 2). 

Considerando que a próxima reunião de Câmara se encontra agendada para 6 de dezembro 

de 2021, propõe-se que a presente proposta seja aprovada de imediato, ratificando-se 

naquela reunião de Câmara, nos termos do n.º 3, do art.º 35º da referida Lei nº 75/2013, 
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assim permitindo a realização da competição nas datas propostas (1 a 4 de dezembro).” 

(Anexo 15) 

DELIBERADO 

 

 

41. DESPORTO – GTEAM GUIMARÃES FC – CEDÊNCIA DE AUTOCARRO – Presente, para 

ratificação, o despacho do Presidente da Câmara, que disponibilizou, ao GTEAM – Guimarães 

Futebol Clube, o transporte, em autocarro, da equipa de Futsal de Infantis no dia 27 de 

novembro, a Celorico de Basto, para participação da equipa em mais uma jornada do 

Campeonato Distrital de Infantis. 

DELIBERADO 

 

 

42. DIVERSOS – FARMÁCIAS - ESCALAS DE TURNOS DE SERVIÇO PERMANENTE PARA 2022 

- PARECER DA CÂMARA MUNICIPAL - Presente uma comunicação da Administração Regional 

de Saúde do Norte – Sub-Região de Saúde de Braga enviando, para aprovação, os mapas do 

regime de turnos das Farmácias de serviço permanente proposto pela Associação Nacional 

de Farmácias, para vigorar no ano de 2022 no concelho de Guimarães, nos termos do nº 2, 

do art.º 3º da Portaria nº 277/2012, de 12 de setembro. (Anexo 16) 

DELIBERADO 

 

 

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

DE DIREITOS E BENEFÍCIOS AOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DO CONCELHO DE GUIMARÃES 

– Presente a seguinte informação: “O Regulamento Municipal de Concessão de Direitos e 

Benefícios aos Bombeiros Voluntários do Concelho de Guimarães, publicado no Diário da 

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

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

a conceder pelo Município de Guimarães aos bombeiros voluntários das corporações 

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

presente Regulamento, consideram-se bombeiros os indivíduos que, integrados de forma 
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voluntária no corpo de bombeiros das associações legalmente constituídas – atualmente a 

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Guimarães e a Associação 

Humanitária dos Bombeiros Voluntários das Caldas das Taipas…”. Conforme disposto no 

artigo 6º deste Regulamento, os bombeiros têm direito ao reembolso de 20% do Imposto 

Municipal sobre Imóveis – IMI, referente aos prédios urbanos localizados na área do concelho 

de Guimarães, destinados à sua habitação própria e permanente. Ao abrigo desta disposição 

legal, dois bombeiros pertencentes à Corporação de Bombeiros de Guimarães apresentaram 

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

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

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

Examinados os respetivos processos, e conforme documentos apresentados pelos 

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

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

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

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

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

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

Nome Artigo 
matricial 

Freguesia 

Valor Total do 
Imposto 

2020 

Valor do 
reembolso 

Nº Cabimento 
Nº 

Compromisso 

Francisco Eusébio 
Campos Antunes 

U-951 Silvares 
 

138,97 € 27,79 € 5172 5765 

Bento Rodrigues 
Marques 

U-2747 Creixomil 
 

313,18 € 62,64 € 5159 5758 

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

valor total de €90,43 (noventa euros e quarenta e três cêntimos) aos referidos bombeiros 

voluntários, conforme discriminado no quadro supra, ao abrigo do disposto no 

supramencionado Regulamento. À consideração superior.” 

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

DE DIREITOS E BENEFÍCIOS AOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DO CONCELHO DE GUIMARÃES 

– Presente a seguinte informação: “O Regulamento Municipal de Concessão de Direitos e 

Benefícios aos Bombeiros Voluntários do Concelho de Guimarães, publicado no Diário da 

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

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

a conceder pelo Município de Guimarães aos bombeiros voluntários das corporações 

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

presente Regulamento, consideram-se bombeiros os indivíduos que, integrados de forma 

voluntária no corpo de bombeiros das associações legalmente constituídas – atualmente a 

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Guimarães e a Associação 

Humanitária dos Bombeiros Voluntários das Caldas das Taipas…”. Conforme disposto no 

artigo 6º deste Regulamento, os bombeiros têm direito ao reembolso de 20% do Imposto 

Municipal sobre Imóveis – IMI, referente aos prédios urbanos localizados na área do concelho 

de Guimarães, destinados à sua habitação própria e permanente. Ao abrigo desta disposição 

legal, três bombeiros pertencentes à Corporação de Bombeiros de Guimarães apresentaram 

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

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

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

Examinados os respetivos processos, e conforme documentos apresentados pelos 

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

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

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

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

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

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

Nome Artigo 
matricial 

Freguesia 

Valor Total do 
Imposto 

2020 

Valor do 
reembolso 

Nº proposta 
cabimento 

Nº 
Compromisso 

Abílio António 
Fernandes 
Pinheiro 

U-3303 Ponte 

 

190,18 € 38,04 € 5300 5864 



 

 

56 

Mod. 229-A/SQ 0 

GUIMA
S

AER

CÂMARA MUNICIPAL DE GUIMARÃES

Rosa Maria de 
Oliveira 
Magalhães 

U-1993 Fermentões 

 

336,48 € 67,30 € 5301 5865 

Abel Eduardo 
Pereira Oliveira 
de Freitas 

U-2857 Ponte 

 

 

225,05 € 

45,01 €  5302 5866 

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

valor total de €150,35(cento e cinquenta euros e trinta e cinco cêntimos) aos referidos 

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

supramencionado Regulamento. À consideração superior.” 

DELIBERADO 

 

 

45. APROVAÇÃO DA ATA EM MINUTA 

DELIBERADO 

 

 

A REUNIÃO TERMINOU ÀS ________ HORAS 

 

 

 

ASSINATURAS: 

 

 

PRESIDENTE: 

______________________________ 

 

 

SECRETÁRIA: 

_______________________________ 

 

 

 


