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REUNIÃO ORDINÁRIA DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 

 

 

INICIADA A REUNIÃO ÀS ________ HORAS 

 

PRESENÇAS: 

 

 

 

 

 

 

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

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

1. Do ofício da Assembleia Municipal n.º 35, datado de 29 de novembro de 2021, que 

comunica a indicação, em sessão extraordinária realizada no passado dia 26 de novembro 

dos seguintes membros, para integrarem as Comissões e Conselhos Municipais: Conselho 

Municipal de Educação - Maria de Fátima Saldanha Cardoso — Presidente da Junta de 

Freguesia de Brito; Conselho Municipal da Juventude - Hugo Francisco Monteiro Teixeira – 

PS; Ana Sofia Rodrigues Teixeira — PSD; Alexandre Nuno Vaz Batista de Vieira e Brito —CDS-

PP; Inês Aves Rodrigues -CDU; Sónia Cristina Patrocínio Gonçalo Ribeiro — BE; André Filipe 

Mendes de Castro Almeida —CH; Pedro Miguel Teixeira Pereira Santos —IL; Comissão 

Municipal de Proteção Civil - João Manuel Gonçalves Miranda - Presidente da JF de Pencelo; 

Comissão Municipal de Gestão Integrada de Fogos Rurais - Efetivo: Augusto César 

Fernandes Guimarães - Presidente da Junta de Freguesia de Gonça; Suplente: Manuel 

Fernando Alves Cardoso - Presidente da União das Freguesias de Souto Santa Maria, Souto S. 

Salvador e Gondomar. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Do ofício da Assembleia Municipal n.º 36, datado de 29 de novembro de 2021, que 

comunica a aprovação, em sessão extraordinária realizada no passado dia 26 de novembro, 
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das seguintes propostas: 2.1 – Por Unanimidade: a) - “Seguro de Acidentes Pessoais para os 

Membros do Órgão Deliberativo de Guimarães – Mandato 2021-2025”; b) –“Os Sandinenses 

—G.D.R.C. - Certidão de Interesse público para efeito da RAN”; c) - “Pedido de Renegociação 

do Contrato de Concessão de Benefícios Tributário Municipais celebrado em 27 de maio de 

2020 com a empresa "A RECTIFICADORA DE GUIMARÃES - RET. DE MOTORES, LDA.”; d – 

“Pedido de Renegociação do Contrato de Concessão de Benefícios Tributários Municipais 

celebrado em 7 de setembro de 2018 e posterior adenda datada de 27 de fevereiro de 2020, 

com a empresa SOUSAPRATOS, LDA.”; e) – “Pedido de Renegociação do Contrato de 

Concessão de Benefícios Tributários Municipais celebrado em 21 de setembro de 2018e 

posterior adenda datada de 27 de fevereiro de 2020, com a empresa CARLOS & NUNO 

CUNHA, LDA.”; f) – “Ajuste Direto n.º 62/21 —Aquisição de serviços — Certificação legal de 

Contas —Aprovação pela Câmara Municipal, para ulterior aprovação pela Assembleia 

Municipal”; g) – “Escola Hotel - IPCA - Casa do Costeado - Repartição de Encargos”; h) - Via 

Clicável do lugar do Reboto à Vila de Pevidém e Reperfilamento da rua da Muda - Selho S. 

Cristóvão Repartição de Encargos”; i) – “Posto da GNR de Lordelo - Repartição de Encargos - 

Anos 2022/2023”; j – “Requalificação do Tardoz do Centro Comercial Vila - Repartição de 

Encargos”; k – “Novas Oficinas Municipais - Repartição de Encargos”; l – “Centro de Saúde de 

Moreira de Cónegos - Repartição de Encargos”; m – “Festas de Interesse Concelhio 2021”; n) 

–“Junta de Freguesia de Azurém - Cedência de Autocarro”; o – “Iluminações de Natal nas 

Vilas (2021) - atribuição de subsídios”; p – “Freguesia de Mesão Frio - Oferta de bandeira”. 

2.2 – Por Maioria – a) - Adenda ao contrato de urbanização celebrado em 30 de julho de 

2020, entre o Município de Guimarães, a HJFI mobiliária, SA e a Irmãdona Supermercados, 

SA.”; b) – “Adenda ao Contrato de Urbanização celebrado em 30 de julho de 2020, entre o 

município de Guimarães, a HJF - Imobiliária, SA e a Irmãdona supermercados, SA - Aprovação 

do valor da obra a assumir pelo município”; c) – “Concurso Público n.2 11/21 - Locação de 

dois Veículos Elétricos - Repartição de Encargos”; d) – “Ajuste Direto n g 63/21 — Aquisição 

de serviços de monitorização de media — Repartição de encargos/Despesas PI uri anuais; e) 

- “Concurso Público n.º 15/21 — Aquisição de Bens — Gasóleo Rodoviário a Granel — 

Repartição de Encargos/Despesas plurianuais —Cativação prévia — Inscrição nos 
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orçamentos 2022 a 2025; f – “Desafetação do Domínio Público de Parcela de Terre no situada 

na rua de Sane Apolónia - Freguesia de Silvares.” --------------------------------------------------------- 

3. Do despacho da Vereadora Sofia Ferreira, datado de 9 de dezembro de 2021, que 

concordou com a seguinte informação: “AQUISIÇÃO DE TERRENOS – AUMENTO DE ÁREAS - 

PARCELAS B e D - LIGAÇÃO REBOTO A MOURIL – Por escritura de 2 de julho de 2019, o 

Município adquiriu à D. Maria Margarida da Silva Pinheiro duas parcelas de terreno, 

necessárias à obra de ligação de Reboto a Mouril, freguesia de Silvares, uma com a área de 

1.713 m2 – Parcela B e outra com a área de 1.933 m2 – Parcela D, melhor identificadas em 

planta anexa, tendo a obra sido concluída no ano de 2020. Entretanto, a D. Margarida 

Pinheiro veio informar que, após a realização de um levantamento topográfico, as áreas 

ocupadas com a execução do arruamento foram superiores às efetivamente vendidas à 

autarquia, concluindo-se pela ocupação das seguintes áreas: Parcela B - 1.857 m2 e Parcela 

D - 2.028 m2, o que significa um aumento de área de 239 m2. Após análise do levantamento 

topográfico apresentado pela própria, a Divisão de Estudos e Projetos confirmou o excesso 

de área ocupada com a referida obra e reclamada pela proprietária. Desta forma, conclui-se 

que a autarquia ocupou uma área superior àquela que havia sido adquirida, nas seguintes 

proporções: Parcela B: + 144 m²; Parcela D: + 95 m². Nesse sentido foi proposto à proprietária 

o pagamento do valor total de € 2.560,47, pela aquisição da área total de 239 m², cujo 

valor/m² corresponde ao mesmo valor/m² pago no ano de 2019, aquando da escritura inicial, 

que teve por base um relatório de avaliação elaborado por perito externo. A proprietária 

desde logo manifestou a sua concordância quanto ao valor proposto. Assim, nos termos do 

artigo 11º do Código das Expropriações, poderá o Município adquirir as parcelas de terreno 

a seguir identificadas: Parcela de terreno com a área de 144 m², que faz parte da Parcela B, 

destinada a integrar o domínio público, a desanexar do prédio descrito na Conservatória dos 

Registos Predial, Comercial e Automóveis de Guimarães sob o n.º 1559/2000225 e do inscrito 

na matriz predial rústica sob o artigo-524º, da freguesia de Silvares, pelo valor de €1.617,12, 

necessária à obra da via de ligação de Reboto a Mouril, tendo as seguintes confrontações: 

Norte: Domínio público; Sul: Domínio Público; Nascente: Com o próprio; Poente: Com o 

próprio; Parcela de terreno com a área de 95 m², que faz parte da Parcela B, destinada a 



 

 

 

5 

Mod. 229-A/SQ 0 

 

GUIMA
S

AER

CÂMARA MUNICIPAL DE GUIMARÃES

integrar o domínio público, a desanexar do prédio descrito na Conservatória dos Registos 

Predial, Comercial e Automóveis de Guimarães sob o n.º 1535/20090225 e do inscrito na 

matriz predial rústica sob o artigo 525º, freguesia de Silvares, pelo valor de €943,35, 

necessária à obra da via de ligação de Reboto a Mouril, tendo as seguintes confrontações: 

Norte: Domínio Público; Sul: Autoestrada e com o próprio; Nascente: Com o próprio; Poente: 

Domínio Público. Deste modo, submete-se à consideração superior a decisão quanto à 

aquisição das parcelas de terreno supra referidas, devendo, caso a presente informação 

venha a merecer concordância superior, submeter-se à Câmara Municipal para 

conhecimento. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

REALIZADA EM 6 DE DEZEMBRO DE 2021. 

DELIBERADO 

 

 

5. CÂMARA – VOTO DE PESAR – PROFESSOR DOUTOR JOSÉ MARIA PEDROSA CARDOSO – 

Presente a seguinte proposta: “Natural de Guimarães, José Maria Pedrosa Cardoso doutorou-

se em Musicologia Histórica e aposentou-se como docente da Faculdade de Letras da 

Universidade de Coimbra. Investigador e autor de vários livros e numerosos artigos, tornou-

se um conferencista convidado em Portugal e no estrangeiro, falando sobretudo da 

especialidade de música sacra e música histórica portuguesa. Foi paciente investigador da 

vasta documentação musicológica existente nas bibliotecas portuguesas, entre as quais a da 

Sociedade Martins Sarmento, onde pesquisou os acervos relacionados com o Canto da Paixão 

nos séculos XVI e XVII, pesquisa essa que o levou a um exemplar raro existente nesta última, 

o precioso manuscrito conhecido por Passionário Polifónico de Guimarães, que lhe serviu de 

estudo para o livro que publicou sobre este acervo em 2006. Na sequência desse trabalho, o 

Professor José Maria Cardoso viria também a apresentar um estudo introdutório à edição em 

facsimile deste manuscrito, livro publicado em 2013 com o apoio da Fundação Cidade de 

Guimarães, entidade criada no âmbito da Capital Europeia da Cultura 2012, sob o título O 
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Passionário Polifónico de Guimarães. Este estudo foi fundamental para dar a conhecer ao 

público especializado a importância deste códice quinhentista, oriundo de Santa Cruz de 

Coimbra e datado aproximadamente de 1580. Apesar de residir em Oeiras, o musicólogo José 

Maria Pedrosa Cardoso colaborava também, intensamente, com outras instituições 

vimaranenses, nomeadamente com a Sociedade Musical de Guimarães, de que era associado 

e presidente do Conselho Científico do Centro de Estudos e de Investigação Musical (CEIM), 

no âmbito do qual se realizavam bienalmente os simpósios e estudos musicais publicados 

sob o título Pensar a Música. Ao acolher, em 2016, o seu projeto de um Festival de Música 

Religiosa em Guimarães, que desde então se realiza anualmente, a Câmara Municipal de 

Guimarães teve igualmente oportunidade de colher os frutos do seu labor científico e 

erudição, através de uma colaboração profícua interrompida apenas pela degradação do seu 

estado de saúde. Em nome dos Vimaranenses, proponho que a Câmara Municipal de 

Guimarães expresse o reconhecimento pelo legado do Professor Doutor José Maria Pedrosa 

Cardoso através do presente Voto de Pesar, apresentando à sua Família, Amigos e às 

instituições com as quais colaborou regularmente as mais sentidas condolências.” 

DELIBERADO 

 

 

6. OBRAS PÚBLICAS – REPERFILAMENTO DA EM 584 - BRITO/LEITÕES - CONTA FINAL – 

Presente a seguinte informação: “1. Por deliberação da Câmara Municipal de Guimarães, 

datada de 07/09/2020, foi a empreitada em título adjudicada à empresa M. COUTO ALVES, 

S.A. pelo valor de €1.119.241,41 + IVA; 2. Por deliberação da Câmara Municipal tomada em 

reunião de 17 de maio de 2021, foram aprovados os Erros e Omissões, de harmonia com a 

informação técnica prestada em 4 de maio de 2021, no montante de 31.417,71 + IVA, a que 

correspondeu o contrato celebrado em 23 de junho de 2021. Estes trabalhos correspondem 

a uma percentagem de 2,81 % do valor da adjudicação. 3. O valor final dos trabalhos é de 

€1.098.908,46 + IVA. 4. Verificou-se a existência de Trabalhos a Menos nomeadamente: Não 

esgotamento da medição de alguns artigos previstos nos trabalhos contratuais, que 

corresponde ao valor €48.073,79 + IVA (4,30%); Não esgotamento da medição de alguns 
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artigos previstos nos erros e omissões, que corresponde ao valor €3.676.,87€ + IVA (11,70%); 

5. Todos os preços dos vários trabalhos que compõem a presente empreitada estão 

contratualizados. 6. Se for caso disso, poderão estes montantes ser objeto de revisão, nos 

termos do art.º 12 do DL n.º 6/2004, de 6 de janeiro, logo que se encontrem publicados no 

Diário da República os respetivos índices definitivos de revisão de preços. 7. Neste momento 

não se pode efetuar a Revisão de Preços definitiva, pois ainda não foram publicados os 

índices definitivos. O valor da Revisão de Preços com índices provisórios é de €136.726,71 + 

IVA. 8. Assim, fica à consideração superior a aprovação desta conta final no valor de 

€1.235.635,17 + IVA, correspondendo a €1.071.167,62 + IVA de trabalhos contratuais, 

€27.740,84 + IVA de erros e omissões e €136.726,71 + IVA de revisão de preços, do Auto final 

de trabalhos contratuais no valor de €18.756,83 + IVA, do auto de erros e omissões no valor 

de €1.688,33 + IVA e Auto de Revisão de Preços no valor de €136.726,71 + IVA. 9. Para 

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

a Conta Final dentro do prazo nele estabelecido. De acordo com o n.º do art.º 401.º do 

mesmo diploma, será enviada a Conta Final ao adjudicatário, tendo este um prazo de 15 dias 

para a assinar ou deduzir sua reclamação fundamentada.” 

DELIBERADO 

 

 

7. OBRAS PÚBLICAS – REFUNCIONALIZAÇÃO DO EDIFÍCIO DA TORRE DA ALFÂNDEGA – 2ª 

FASE – INFORMAÇÃO PARA INÍCIO DE PROCEDIMENTO – Presente a seguinte informação: 

“1. Atenta a necessidade de executar a obra “Refuncionalização do edifício da Torre da 

Alfândega – 2ª Fase” submete-se à consideração superior a presente proposta de decisão de 

contratar, fundamentada em informação datada de 10/12/2021 da Divisão de Estudos e 

Projetos com despacho do Presidente da Câmara Dr. Domingos Bragança de 10/12/2021; 2. 

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

que o respetivo preço contratual não deverá exceder €1.201.904,68+ IVA, a satisfazer pela 

dotação 2.5.1.4401 a inscrever no Plano Plurianual de Investimentos. 3. Para cumprimento 

do nº7 do artigo 17º e nº3 do artigo 47º do CCP, fundamenta-se a fixação do valor estimado 
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do contrato por informação do projetista de dezembro de 2021. 4. E, de facto, esta 

justificação casa com aquilo que temos observado no mercado das obras públicas em 

Portugal, e em Guimarães em particular, constatando-se que os preços dos materiais, por 

exemplo, têm aumentado drasticamente, como é revelado pelos últimos índices publicados 

no Diário de República, que, embora digam respeito a junho de 2021, corporizam um 

aumento abrupto relativamente ao mês de dezembro de 2020. Disso são exemplo a chapa 

de aço macio (índice M13), chapa de aço galvanizado (índice M14), o vidro (índice M23) e os 

perfilados pesados e ligeiros (índice M45), que passaram, respetivamente, de 162.3, 173.5, 

84.7 e 184.9, em dezembro de 2020, para 239.5, 202.1, 90.7 e 260 em março de 2021, 

representando aumentos de 47,6%, 16,5%, 7,08% e 40,6%. Apesar desta subida, não é 

possível nesta altura, sobretudo pela volatilidade dos preços e a instabilidade que se observa 

nos mercados internacionais de matérias-primas, derivados e transportes, projetar com o 

mínimo de segurança, se a subida dos preços vai continuar, abrandar, ou inverter a o seu 

sentido, e em que ponto estará aquando da abertura das propostas de um novo concurso. 

Daí a enorme dificuldade no cálculo do preço base e da sua adequação para a atração de 

propostas, mas também o risco de o procedimento vir a ficar novamente deserto. Face à 

situação que acabámos de descrever e à necessidade de executar a empreitada sem mais 

delongas, é imperioso prever mecanismos que salvaguardem o interesse público subjacente 

à dita necessidade de execução desta empreitada e habilitem o Município a fazer face às 

circunstâncias como que possa vir a ser confrontado depois da publicação do anúncio do 

procedimento. Ora, a recente alteração legislativa a Código dos Contratos Públicos, 

introduzida pela Lei n.º 30/2021, de 21/05, consagra um mecanismo legal que permite 

realizar esses dois objetivos, tendo subjacente a preocupação do legislador em evitar ao 

máximo procedimentos que fixam frustrados com uma decisão de não adjudicação e a 

aproximação da Administração ao mercado, tendo, até, presente a necessidade de acelerar 

a realização da despesa pública, e facilitar a atividade contratual da Administração, a bem da 

eficácia do novo Programa de Estabilização Económica e Social, seguida também pelo Plano 

de Recuperação e Resiliência. Trata-se da possibilidade de, em determinados casos, poder 

ser adjudicada uma proposta por um preço superior ao preço base, prevista no novo n.º 6 do 
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artigo 70.º, o que justifica a ressalva final da alínea d) do n.º 2 do mesmo artigo e na parte 

final da alínea b) do n.º 1 do 79.º), segundo o qual: “No caso de concurso público ou concurso 

limitado por prévia qualificação em que todas as propostas tenham sido excluídas, o órgão 

competente para a decisão de contratar pode, excecionalmente e por motivos de interesse 

público devidamente fundamentados, adjudicar aquela que, de entre as propostas que 

apenas tenham sido excluídas com fundamento na alínea d) do n.º 2 e cujo preço não exceda 

em mais de 20 % o montante do preço base, seja ordenada em primeiro lugar, de acordo com 

o critério de adjudicação, desde que: a) Essa possibilidade se encontre prevista no programa 

do procedimento e a modalidade do critério de adjudicação seja a referida na alínea a) do n.º 

1 do artigo 74.º; b) O preço da proposta a adjudicar respeite os limites previstos no n.º 4 do 

artigo 47.º; c) A decisão de autorização da despesa já habilite ou seja revista no sentido de 

habilitar a adjudicação por esse preço.”. Tendo presente o supra exposto, propõe-se a 

abertura de um novo procedimento com um preço base de 1.201.904,68€, mas introduzindo 

a possibilidade do preço das propostas poderem subir 20% relativamente ao preço base, tal 

como previsto no n.º 6 do artigo 70.º, do CCP, dado pela redação da Lei n.º 30/2021 de 21/05, 

que permitirá ao Município fazer face a imprevistos que possam surgir e aproximar-se do 

mercado para adjudicar esta empreitada de elevada importância para a edilidade e a cidade, 

reduzindo o risco de novamente ser confrontado com um procedimento deserto. Deste 

modo salvaguardando-se o interesse publico, pois em virtude do aumento desmesurado dos 

preços do mercado das matérias-primas não nos ser possível perspetivar estes no momento 

do concurso, se abríssemos o procedimento sem a possibilidade de as propostas serem 

superiores ao preço base, correríamos o risco de não haver propostas na altura da sua 

entrega e, desta forma, ter que abrir novo procedimento cujos preços já seriam superiores 

ao limite dos 20% que agora se propõe. 5. Nos termos da regra geral de escolha do 

procedimento (prevista no artigo 18.º do CCP) e do valor máximo do benefício económico 

que pode ser obtido pelo adjudicatário com a execução do contrato a celebrar, propõe-se a 

adoção de um concurso público, ao abrigo da alínea b) do artigo 19º do CCP. 6. Face ao 

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

especialidades que constituem a empreitada se encontram numa relação de grande 
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dependência, necessitando de coordenação permanente na sua execução: Considerando que 

a separação dos projetos das especialidades poderá causar graves inconvenientes para a 

entidade adjudicante, bem como tornar excessivamente difícil alocar as responsabilidades 

individuais por incumprimento contratual e responsabilidades no âmbito de garantias de 

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

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

impraticável tanto para vários empreiteiros adjudicatários executarem os respetivos 

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

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

execução, por entre várias equipas de empreiteiros, comprometeria seriamente a execução 

do contrato, bem como a tornaria tecnicamente impraticável. Deste modo as prestações que 

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

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

lotes. 7. Na presente empreitada, a realização de trabalhos de variadíssimas especialidades, 

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

conjunta do preço e da valia técnica é que se poderá aferir da real vantagem económica de 

uma proposta. Entendeu-se, por isso, que o critério de adjudicação da melhor relação 

qualidade/preço, de acordo com o estipulado na alínea a) do n1 do artigo 74º do CCP, é o 

que melhor defende os interesses da entidade adjudicante para este contrato. Desta forma, 

dentro da valia técnica, os fatores de avaliação que melhor se coadunam com o objeto do 

presente concurso são: a Memória Descritiva do modo de execução da obra, o Plano de 

Trabalhos apresentado, o Sistema de Controlo de qualidade, Sistema de Gestão de Segurança 

e Sistema de Acompanhamento Ambiental. Só uma avaliação destes fatores, conjuntamente 

com o preço, é que se poderá encontrar a melhor proposta no cumprimento das normas e 

princípios que norteiam a contratação pública. 8. De acordo com o n.º 1 do artigo 290.º-A do 

CCP, é designado a técnica Ana Teresa Oliveira como gestor do contrato para o presente 

procedimento. 9. Propõe-se ainda a aprovação das peças do procedimento em anexo, das 

quais se destaca no Programa de Procedimento: Fixação do preço base em €1.201.904,68 + 

IVA; Fixação de um prazo de vigência do contrato a celebrar de 365 dias; Opção pelo critério 
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de adjudicação da proposta economicamente mais vantajosa; 10. Para a condução do 

procedimento propõe-se a designação do seguinte júri: Efetivos - a) Presidente: José Miguel 

Silva Fernandes – Chefe de gabinete de eficiência energética; b) Vogal – Gilberto Fortunato 

Costa Fernandes - Técnico Superior da divisão de empreitadas; c) Vogal – Elsa Maria Ferreira 

Cordeiro de Almeida - Chefe da divisão jurídica; Suplentes - a) Vogal: Luís Filipe Vieira Teixeira 

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

Técnica Superior da divisão de empreitadas.” (Anexo 1) 

DELIBERADO 

 

 

8. FREGUESIAS – FREGUESIA DA COSTA – 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 Costa, para execução de obras no parque das Tumbas e 

rampa na rua João de Oliveira Salgado, com uma verba no valor de €8.205,02. O Presidente 

da Junta da Freguesia informou ter concluído as obras em 2021, solicitando, assim, uma 

alteração do prazo do respetivo Contrato, celebrado no dia 8 de outubro de 2020. Assim, 

submete-se à consideração do executivo camarário e do órgão deliberativo, uma alteração 

ao prazo da delegação de competências na Freguesia de Costa, para execução de obras no 

parque das Tumbas e rampa na rua João de Oliveira Salgado, com uma verba no valor de 

8.205,02€, 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 elaborados pelo 

Departamento de Obras Municipais e apresentação da(s) respetiva(s) fatura(s) pela 

Freguesia.” 

DELIBERADO 
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9. FREGUESIAS – FREGUESIA DE MESÃO FRIO – ANO DE 2019 – ALTERAÇÃO DA 

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

sessão realizada em 4 de dezembro de 2020, sancionou a deliberação da Câmara Municipal 

de Guimarães datada de 16 de novembro de 2020, que aprovou uma alteração ao Contrato 

de Atribuição de Subsídio, celebrado em 21 de novembro de 2019, com a Freguesia de Mesão 

Frio, para a requalificação do ringue e do parque de estacionamento da E.B.1 Paço Vieira, das 

ruas Serafim Gomes Oliveira e Nossa Senhora de Fátima, da rua e travessa Santo Antonino, 

do canteiro do largo da Igreja e eletrificação da rua Santo Antonino, da travessa Maria 

Augusta Areias, da ruela da rua Vitória e arruamento que liga a rua Maria José Castro à rua 

do Souto, com uma verba no valor de €22.419,18. O Presidente da Junta da Freguesia 

informou pretender ainda requalificar a rua do Assento, solicitando, assim, uma alteração do 

objeto e do prazo do respetivo Contrato, de forma a concluir as obras até ao final de 2022, 

sendo que foram elaborados autos de medição no valor total de €13.503,68, referentes aos 

trabalhos executadas até à presente data. Assim, submete-se à consideração do executivo 

camarário e do órgão deliberativo, uma alteração ao objeto e ao prazo da atribuição de 

subsídio à Freguesia de Mesão Frio, de forma a incluir a requalificação da rua do Assento, 

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 elaborados pelo Departamento de 

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

DELIBERADO 

 

 

10. FREGUESIAS – FREGUESIA DE BRITO– DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS – BENEFICIAÇÃO 

DA RUA 1º DE MAIO – Presente a seguinte proposta: “Pretende-se executar a obra de 

beneficiação da rua 1º de Maio, nomeadamente a construção de passeio e execução de rede 

de drenagem de águas pluviais na rua 1º de maio, tendo a Junta de Freguesia de Brito 

apresentado os respetivos orçamentos, no valor total de €58.803,89, acrescido de IVA à taxa 

legal em vigor. Nesta sequência, o Departamento de Obras Municipais analisou e validou os 

orçamentos. Assim, e tendo em conta a natureza dos trabalhos em causa e o interesse 
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público inerente, submete-se à aprovação da Câmara Municipal e, posteriormente, da 

Assembleia Municipal, a delegação de competências na Freguesia de Brito para a obra de 

beneficiação da rua 1º de Maio, construção de passeio e execução de rede de drenagem de 

águas pluviais na rua 1º de maio, mediante a atribuição de uma verba no valor de €62.332,12, 

ao abrigo do disposto na alínea m) do nº 1 do artigo 33º e da alínea k) do nº 1 do artigo 25.º, 

ambos da Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro. A ser aprovada, a verba em apreço será paga 

mediante a elaboração de autos de medição pelo Departamento de Obras Municipais e 

validação das faturas apresentadas, nos termos e condições constantes do Contrato 

Interadministrativo de Delegação de Competências a celebrar.” 

DELIBERADO 

 

 

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

ATRIBUIÇÃO DE APOIO PARA OBRA DE AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO DE SANTO AMARO, 

MASCOTELOS – Presente a seguinte proposta: “A Freguesia de Candoso Santiago e 

Mascotelos solicitou o apoio desta Câmara Municipal para a realização da obra de ampliação 

do Cemitério de Santo Amaro. Para o efeito, apresentaram três orçamentos, tendo o 

Departamento de Obras Municipais validado o orçamento no valor de €76.825,65, a que 

acresce o valor do IVA, totalizando €81.435,19. Assim, tendo em conta o interesse público 

inerente, submete-se à aprovação da Câmara Municipal e, posteriormente, da Assembleia 

Municipal, o apoio à Freguesia de Candoso Santiago e Mascotelos, mediante a atribuição de 

um subsídio no valor de 81.435,19€, ao abrigo do disposto na alínea ccc), do nº 1, do artigo 

33º, e da alínea j), do nº 1, do artigo 25º, ambos da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro. A ser 

aprovado, a verba em apreço será paga mediante autos de medição do Departamento de 

Obras Municipais e apresentação da respetiva fatura.” 

DELIBERADO 
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12. PROTOCOLOS – CONSTRUÇÃO DO POSTO TERRITORIAL DA GUARDA NACIONAL 

REPUBLICANA DE LORDELO - MINUTA DO CONTRATO DE COOPERAÇÃO 

INTERADMINISTRATIVO PARA EXECUÇÃO DA OBRA – Presente a seguinte proposta: “A 

Assembleia Municipal, em sessão de 30 de junho de 2020, sob proposta da Câmara Municipal 

aprovada em 1 de junho de 2020, aprovou a celebração de um Contrato de Cooperação 

Interadministrativo com a Secretaria Geral da Administração Interna (adiante SGMAI), nos 

termos da alínea k), do n.º 1, do art.º 25º, e da alínea l), do n.º 1, do art.º 33º, ambos da 

referida Lei n.º 75/2013, em conformidade com os documentos anexos (Doc. 1). Ao tempo, 

uma vez que estava ainda em curso o projeto de execução, os valores indicados eram ainda 

meras estimativas, optando-se por não se assinar o contrato interadministrativo então 

aprovado até que fossem conhecidos os valores finais. Entretanto, estando já o projeto 

concluído e aprovado pela SGMAI e pela Guarda Nacional Republicana, são agora conhecidos 

os valores da empreitada (€1.306.810,11 + IVA), da fiscalização e da coordenação e 

segurança (€64.800,00 + IVA), cujo financiamento é da responsabilidade daquela entidade 

(SGMAI), pelo que é necessário adaptar o contrato interadministrativo em conformidade 

com aqueles valores. Por outro lado, tendo-se verificado que as caraterísticas topográficas 

do terreno foram alteradas em virtude de uma construção particular edificada nas 

imediações, foi necessário alterar o projeto no que respeita aos seus limites de vedação, 

reduzida em 206 m2, que passará a constituir área verde de domínio público municipal (lado 

sul e poente), em talude exterior à vedação, cuja manutenção caberá ao Município, tendo tal 

obrigação ficado a constar da alínea a), do n.º 2, da Cláusula 7ª. Proponho, assim, que a 

Câmara Municipal delibere submeter à Assembleia Municipal a alteração à minuta do 

Contrato de Cooperação Interadministrativo, em conformidade com a minuta em anexo.” 

(Anexo 2) 

DELIBERADO 

 

 

13. REGULAMENTOS – ALTERAÇÕES AO REGULAMENTO MUNICIPAL DE TAXAS E OUTRAS 

RECEITAS MUNICIPAIS, À TABELA DE TAXAS E OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS E À TABELA 
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DE TAXAS E ENCARGOS NAS OPERAÇÕES URBANÍSTICAS – ANO DE 2022 - Presente uma 

informação respeitante às alterações ao Regulamento Municipal de Taxas e Outras Receitas 

Municipais, à Tabela de Taxas e Outras Receitas Municipais e à Tabela de Taxas e Encargos 

nas Operações Urbanísticas, que se anexa. (Anexo 3) 

DELIBERADO 

 

 

14. PATRIMÓNIO – INSTITUTO POLITÉCNICO DO CÁVADO E DO AVE - CONTRATO DE 

CEDÊNCIA DE OCUPAÇÃO DE ESPAÇO – LOTE 5, AVEPARK – Presente a seguinte informação: 

“Nos termos do despacho emitido pelo Sr. Presidente da Câmara Municipal em 2 de 

setembro de 2021, ratificado pela Câmara e Assembleia Municipal, nas sessões de 

13.09.2021 e 26.11.2021, respetivamente, foi aprovada a celebração de um novo contrato 

de arrendamento da totalidade do imóvel sito no Lote 5, do Avepark, constituído por r/c e 1º 

andar, propriedade da Associação do Parque de Ciência e Tecnologia do Porto – APCTP. O 

contrato de arrendamento teve início no dia 7 de agosto de 2021, destinando-se à instalação 

de um polo de ensino por parte do Instituto Politécnico do Cávado e do Ave – IPCA, tendo 

como objetivo ministrar cursos técnicos superiores profissionais, pós graduações, seminários 

e conferências, cursos breves, ações de formação e outras, com vista à promoção da 

qualificação profissional dos jovens, empresários e aos trabalhadores das empresas 

associadas da região, visando o aumento da competitividade empresarial. Importa agora 

celebrar novo contrato de cedência do imóvel com o IPCA com vista à formalização da 

utilização da totalidade do edifício sito no Lote 5, dando-se por revogado o anterior contrato 

celebrado em 21 de agosto de 2015 onde estava prevista a cedência, ao IPCA, apenas do 1º 

piso do imóvel. A duração do contrato de cedência a celebrar deverá ser coincidente com o 

período do contrato de arrendamento em vigor, ou seja, com termo no dia 6 de agosto de 

2022, podendo ser renovável por períodos sucessivos de um ano, se não for denunciado por 

qualquer uma das partes até cento e vinte dias antes do seu termo. Como contrapartida pela 

utilização do imóvel, o IPCA compromete-se a prestar serviços na área de Estudos/Assessoria, 

a solicitar pelo Município, nomeadamente estudos de viabilidade económico-financeira, 
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candidaturas, etc, pelo valor correspondente ao valor de renda assumido pela autarquia 

perante o proprietário do imóvel (até €51.096,00/ano). Desta forma, e em caso de 

concordância superior, deverá a presente proposta ser submetida a aprovação do órgão 

executivo, conforme os termos da minuta cuja cópia se anexa. À consideração superior.” 

(Anexo 4) 

DELIBERADO 

 

 

15. PATRIMÓNIO – HASTA PÚBLICA Nº 2/2021 – VENDA DE TERRENO PROPRIEDADE DO 

MUNICÍPIO, SITO NA RUA DA LIBERDADE, PRAZINS SANTO TIRSO – Presente a seguinte 

informação: “O Sr. João Francisco Macedo Mendes veio manifestar o seu interesse na 

aquisição de uma parcela de terreno com a área de 50,00m², situada na rua da Liberdade, da 

anterior freguesia de Prazins Santo Tirso, cedida ao domínio público para um retorno viário, 

no âmbito do Alvará de Loteamento nº 12/10, pretendendo anexá-la ao Lote 3, do Alvará de 

Loteamento nº 9/18, da sua propriedade. Colhidos os pareceres favoráveis tanto da Divisão 

de Mobilidade e Transportes (DMT) como da Divisão de Planeamento Urbanístico (DPU), 

tramitou-se todo o processo nomeadamente a alteração ao loteamento. Posteriormente, em 

sessão de 04 de dezembro de 2020, a Assembleia Municipal deliberou sancionar a proposta 

da Câmara Municipal aprovada em sua reunião realizada em 16 de novembro de 2020, 

referente à desafetação do domínio público para o domínio privado do Município, uma 

parcela de terreno com a área de 50,00m², situada na Rua da Liberdade, da União de 

Freguesias de Prazins Santo Tirso e Corvite. O referido terreno encontra-se já registado a 

favor do Município, estando assim reunidas as condições para se proceder à sua alienação, 

mediante prévio procedimento de hasta pública, uma vez que o requerente não é o único 

confrontante do terreno em causa. Desta forma, submete-se à consideração superior a 

aprovação do regulamento da hasta pública, em anexo, relativo à alienação daquela parcela 

de terreno, pelo valor base de €2.760,00, devendo em caso de aceitação superior, o assunto 

ser remetido à Câmara Municipal para aprovação. À consideração superior.” (Anexo 5) 

DELIBERADO 
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16. RECURSOS HUMANOS – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO DE PENOSIDADE E INSALUBRIDADE 

– ADENDA - Presente a seguinte proposta: “Por deliberação da Câmara Municipal de 

Guimarães, tomada em sua reunião de 29/07/2021, foi aprovada, ao abrigo do disposto no 

art.º 24.º da Lei n.º 75-B/2020, de 31 de dezembro, e do art.º 159.º da Lei Geral do Trabalho 

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

atualizada, a atribuição do subsídio de penosidade e insalubridade aos trabalhadores 

integrados na carreira de assistente operacional que exercem funções nas áreas 

seguidamente indicadas: • Recolha de Resíduos Sólidos Urbanos; • Higiene Urbana; • 

Cemitérios; • Saneamento .Na área da higiene urbana foi então identificado um conjunto de 

trabalhadores que integram equipas de recolha de resíduos e de limpeza de espaços públicos, 

integrados na Divisão de Serviços Urbanos. Uma análise mais detalhada do conceito de 

higiene urbana, fazendo apelo à definição constante do n.º 2 do artigo 2.º do Regulamento 

Municipal da Limpeza Pública e Higiene Urbana de Guimarães, identifica como estando 

contempladas naquele conceito tarefas e funções desempenhadas por alguns trabalhadores 

integrados no perfil profissional de jardineiro. Efetivamente, determina-se naquela norma 

que a Limpeza Pública e a Higiene Urbana integram a componente técnica de remoção, que 

é constituída pelas atividades: a) Varredura manual ou mecânica; b) Lavagem e desinfeção 

dos arruamentos, passeios e outros espaços públicos; c) Despejo, lavagem, desinfeção e 

manutenção de papeleiras; d) Despejo e manutenção de recipientes para dejetos de animais; 

e) Despejo e manutenção de cinzeiros públicos, «ecopontas» e «papachicletes»; f) Corte de 

ervas, monda manual ou mecânica e deservagem; g) Limpeza de sarjetas; h) Remoção de 

cartazes ou outra publicidade indevidamente colocada e locais que tenham grafites. Foram 

identificados, com a colaboração dos responsáveis pela Divisão de Espaços Verdes, os 

trabalhadores com perfil profissional de  jardineiro que desempenham atividades 

enquadráveis naquele âmbito; e foi colhido o parecer técnico do serviço de Segurança e 

Saúde no Trabalho (SST), que se apresenta em anexo, que se fundamenta nas avaliações de 

riscos realizadas na área funcional respetiva, que permite identificar o nível de risco aplicável 

a cada atividade, em regra correspondente ao nível de penosidade e de insalubridade baixo, 

podendo, pontualmente, ser enquadrado no nível médio. Apurados os encargos máximos, 
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para o ano de 2021, com a aplicação do suplemento de penosidade e insalubridade aos 

trabalhadores agora identificados, estima-se um valor anual de €44.590,03, que inclui 

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

Regional de Segurança Social (CRSS). Em termos de impacto financeiro, o orçamento previsto 

em sede de recursos humanos permite a atribuição dos valores referidos uma vez que o 

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

suplemento. O Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Administração Pública Local e 

Regional (STAL) foi ouvido em 25-06-2021, previamente à apresentação da primeira 

proposta, tendo-se pronunciado então no sentido da abrangência de um maior número de 

áreas funcionais, pelo que a presente proposta apresenta maior convergência com aquele 

parecer. Nestes termos, analisado o enquadramento legal, o contexto da atividade 

municipal, o parecer do serviço de SST, o parecer emitido aquando da auscultação dos 

representantes dos trabalhadores e o enquadramento financeiro da proposta, submete-se à 

aprovação da Câmara Municipal, ao abrigo do referido artigo 24.º da Lei n.º Lei nº 75-B/2020: 

1. A atribuição do subsídio de penosidade e insalubridade aos trabalhadores integrados na 

carreira de assistente operacional que exercem funções de jardineiros, em atividades 

enquadráveis no âmbito da higiene urbana, nos termos definidos no Regulamento Municipal 

da Limpeza Pública e Higiene Urbana de Guimarães estimando-se que o número de 

trabalhadores que podem beneficiar deste suplemento é de 56. 2. A aplicação do acréscimo 

remuneratório correspondente a cada nível de penosidade e insalubridade apurado, nos 

termos da adenda ao parecer do serviço de SST, em correspondência com as atividades 

desenvolvidas pelos trabalhadores. Mais se propõe que o Suplemento de Penosidade e 

Insalubridade seja aplicado com efeitos a 1 de janeiro de 2021, data da entrada em vigor da 

norma que o regulamenta.” 

DELIBERADO 

 

 

17. ENTIDADES PARTICIPADAS – REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO NAS ASSEMBLEIAS 

GERAIS DAS ENTIDADES PARTICIPADAS (COOPERATIVAS E ASSOCIAÇÕES) – MANDATO 
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AUTÁRQUICO 2021-2025 – Presente a seguinte proposta: “Com o início do novo mandato 

autárquico, a Câmara Municipal designou os representantes do Município nos órgãos sociais 

das diversas entidades participadas. Foi ao tempo entendido que, com exceção das empresas 

locais – VIMÁGUA, CASFIG e VITRUS – que dispõem de norma especial na matéria (n.º 2 do 

art.º 26.º da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto, conjugada com a al. oo), do nº 1, do art.º 33.º 

da Lei 75/2013, de 12 de setembro), não seria necessário designar o representante do 

Município na Assembleia Geral das demais entidades em virtude de tal representação estar 

cometida ao Presidente da Câmara, nos termos da alínea a), do n.º 1, do art.º 35º da referida 

Lei n.º 75/2013, que se poderia fazer representar delegando essa competência em 

Vereadores ou dirigentes, nos termos previstos nos artigos 36º e 38.º deste diploma legal. 

Todavia, este entendimento não é consensual, uma vez que há quem defenda que o disposto 

na alínea oo), do nº 1, do art.º 33º, a mesma Lei n.º 75/2013, embora só mencione os 

representantes das assembleias gerais das empresas locais, se pode aplicar, também, às 

assembleias gerais das outras entidades nas quais o município participe, independentemente 

de integrarem ou não o perímetro da administração local, pelo que foi sugerido pelos 

serviços do Departamento de Administração Geral que se tomasse uma deliberação de 

designação para a Assembleia Geral daquelas entidades participadas. Assim, ao abrigo do 

disposto na referida alínea oo), proponho: 1 – Que, de acordo com o nº 1 do art.º 55º da 

supramencionada Lei n.º 75/2013, a designação dos elementos constantes do ponto 2 da 

presente proposta seja votada no seu conjunto. 2 - Que sejam designados como 

representantes do Município nas Assembleias Gerais das entidades a seguir identificadas: 

Entidade  Representante do Município 

Cooperativa FRATERNA Adelina Paula Mendes Pinto, Vereadora 

Cooperativa “A OFICINA” 
Domingos José Ferreira Nobre, Diretor do Departamento de 
Cultura e Turismo 

Cooperativa TEMPO LIVRE Nelson José Guimarães Felgueiras, Vereador 

Cooperativa TURIPENHA Paulo Rui Lopes Pereira da Silva, Vereador 

Cooperativa TAIPAS TURITERMAS Paulo Rui Lopes Pereira da Silva, Vereador 

Associação CENTRO CIÊNCIA VIVA Paulo Rui Lopes Pereira da Silva, Vereador 
Associação CENTRO PARA A 
VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS Alice Sofia Freitas Soares Ferreira Fernandes, Vereadora 
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Associação FIBRENAMICS Nelson José Guimarães Felgueiras, Vereador 

Associação INSTITUTO DE DESIGN Nelson José Guimarães Felgueiras, Vereador 
Associação LABORATÓRIO DA 
PAISAGEM 

Ana Maria Prego de Faria Berkeley Cotter, Vereadora 

Associação MUNICÍPIOS COM 
CENTRO HISTÓRICO 

Paulo Rui Lopes Pereira da Silva, Vereador 

Associação NORTE CULTURAL Adelina Paula Mendes Pinto, Vereadora 

Associação PROCHILD COLAB Paula Cristina dos Santos Oliveira, Vereadora 
Associação de PSICOLOGIA DA 
UNIVERSIDADE DO MINHO Adelina Paula Mendes Pinto, Vereadora 

Associação REDE ECONOMIAS 
CRIATIVAS 

Adelina Paula Mendes Pinto, Vereadora 

DELIBERADO 

 

 

18. ENTIDADES PARTICIPADAS – VIMÁGUA - EMPRESA DE ÁGUA E SANEAMENTO DE 

GUIMARÃES E VIZELA E.I.M. S.A. – PROPOSTA DE DESIGNAÇÃO DO FISCAL ÚNICO PARA O 

MANDATO 2021-2025 – Presente, para aprovação do órgão executivo e ulterior aprovação 

pela Assembleia Municipal, nos termos da alínea e) do n.º 1 do art.º 16.º dos Estatutos da 

Vimágua e do n.º 3 do artigo 26.º da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto, a proposta de 

designação da Sociedade “Armando Magalhães, Carlos Silva & Associados, SROC, Lda” para 

o cargo de Fiscal Único da VIMÁGUA para o novo mandato dos órgãos sociais, aprovada em 

reunião da Assembleia Geral realizada no passado dia 22 de outubro. (Anexo 6) 

DELIBERADO 

 

 

19. ENTIDADES PARTICIPADAS – VIMÁGUA - EMPRESA DE ÁGUA E SANEAMENTO DE 

GUIMARÃES E VIZELA E.I.M. S.A. – TARIFÁRIO 2022 - Propõe-se, para aprovação, o Tarifário 

da VIMÁGUA 2022, aprovado em reunião do Conselho de Administração e da Assembleia 

Geral da VIMÁGUA em reuniões, respetivamente, de 18 e 22 de novembro de 2021. (Anexo 

7) 

DELIBERADO 
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20. ENTIDADES PARTICIPADAS – APROVAÇÃO DOS CONTRATOS A CELEBRAR COM A 

CASFIG, COORDENAÇÃO DE ÂMBITO SOCIAL E FINANCEIRO DAS HABITAÇÕES DO 

MUNICÍPIO DE GUIMARÃES, EM, UNIPESSOAL LDA, NO ANO DE 2022 – Presente a seguinte 

proposta: “O Conselho de Gestão da CASFIG, em sua reunião de 15 de novembro de 2021, e 

a Assembleia Geral da CASFIG, em subsequente reunião de 16 de novembro de 2021, 

deliberaram aprovar os seus documentos previsionais, onde constam, entre outros, as 

minutas dos contratos a celebrar com o Município de Guimarães relativos ao ano de 2022. 

As minutas destes contratos, que se anexam à presente proposta, têm as seguintes 

finalidades e valores: - CONTRATO-PROGRAMA (subsídio à exploração): determinar, 

concretizar e especificar os objetos imediatos e mediatos da delegação de poderes operada 

pela Câmara Municipal no artigo 5º dos Estatutos da CASFIG (artigos 47º e 50º da Lei nº 

50/2012). O valor do subsídio à exploração é de €160.598,87 (Anexo 1); - CONTRATO DE 

AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS (“in house”): realização de atividades de acompanhamento social 

na área da habitação (carências habitacionais), gestão dos processos do subsídio municipal 

ao arrendamento, mercado social de arrendamento e tratamento, manutenção e limpeza 

das áreas ajardinadas dos empreendimentos sociais municipais (art.º 36º da Lei nº 50/2012). 

O valor do contrato é de €215.882,97 + IVA (23%) (Anexo 2); - CONTRATO DE 

TRANSFERÊNCIA DO SUBSÍDIO MUNICIPAL AO ARRENDAMENTO: transferência para a 

CASFIG de uma verba destinada ao pagamento do Subsídio Municipal ao Arrendamento 

(SMA) às famílias beneficiárias (artigos 47º e 50º da Lei nº 50/2012). O valor da verba a 

transferir é de €110.000,00 (Anexo 3). Nos termos do nº 5 do art.º 47º da Lei nº 50/2012, de 

31 de agosto, os contratos-programa são aprovados pelo órgão deliberativo, sob proposta 

do respetivo órgão executivo, não se aplicando tal disposição ao contrato de aquisição de 

serviços (nº 6 do referido art.º 47º). Assim, submetem-se: 1. Os contratos-programa à 

aprovação dos Órgãos Executivo e Deliberativo; 2. O contrato de aquisição de serviços à 

aprovação do Órgão Executivo.” (Anexo 8) 

DELIBERADO 

 

 



 

 

 

22 

Mod. 229-A/SQ 0 

 

GUIMA
S

AER

CÂMARA MUNICIPAL DE GUIMARÃES

21. ENTIDADES PARTICIPADAS – APROVAÇÃO DO CONTRATO PROGRAMA A CELEBRAR 

COM A COOPERATIVA DE INTERESSE PÚBLICO FRATERNA - CENTRO COMUNITÁRIO DE 

SOLIDARIEDADE SOCIAL, C.I.P.R.L., PARA O ANO 2022 – Presente a seguinte proposta: “A 

Cooperativa de Interesse Público FRATERNA - Centro Comunitário de Solidariedade Social, 

C.I.P.R.L., submeteu à consideração desta Câmara Municipal a minuta do Contrato Programa 

para 2022, que determina os termos da transferência da promoção e gestão de 

equipamentos coletivos afetos a atividades desenvolvidas na área da ação social e no âmbito 

dos serviços a desenvolver, sendo o valor global do contrato de €510.000,00 (quinhentos e 

dez mil euros). Proponho assim, nos termos do nº 5 do art.º 47º da Lei nº 50/2012, de 31 de 

agosto, a aprovação da presente proposta, pelo órgão deliberativo, sob proposta do 

respetivo órgão executivo, concretizada na celebração de um contrato-programa entre o 

Município de Guimarães e a Cooperativa de Interesse Público Fraterna - Centro Comunitário 

de Solidariedade Social, C.I.P.R.L., nos termos da minuta do contrato e respetivos anexos que 

se juntam e seguidamente se detalham: Minuta do Contrato Programa; ANEXO I: 

Equipamentos e Infraestruturas; ANEXO II: Plano de Atividades 2022; ANEXO III: Definição de 

preços e demonstração objetiva do montante do subsídio à exploração face aos critérios 

legais; ANEXO IV: Parecer do Revisor Oficial de Contas.” (Anexo 9) 

DELIBERADO 

 

 

22. ENTIDADES PARTICIPADAS – CONTRATO PROGRAMA COM A COOPERATIVA DE 

INTERESSE PÚBLICO A OFICINA – CENTRO DE ARTES E MESTERES TRADICIONAIS DE 

GUIMARÃES, CIPRL, PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022, AO ABRIGO DA LEI N.º 50/2012, 

DE 31 DE AGOSTO – Presente a seguinte proposta: “I. ENQUADRAMENTO PRÉVIO: 1. A 

Oficina – Centro de Artes e Mesteres Tradicionais de Guimarães, CIPRL (doravante OFICINA), 

é uma Cooperativa de Interesse Público, constituída no dia 14 de março de 1989, por 

iniciativa do Município de Guimarães (doravante MUNICÍPIO), aprovada em Assembleia 

Municipal de 19 de outubro de 1985, ao abrigo do Decreto-Lei n.º 31/84, de 21 de janeiro; 2. 

O MUNICÍPIO é seu cooperante, e exerce, sobre ela, uma influência dominante, entre outros 
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indicadores, por ser detentora da maioria dos seus títulos de capital. 3. Com a constituição 

da OFICINA, e delimitação do seu objeto social, o MUNICÍPIO transferiu a sua 

responsabilidade sobre a gestão de equipamentos e prestação de serviços na área da cultura, 

atividade de interesse geral que a OFICINA tem vindo a desenvolver com reconhecido mérito, 

em benefício do Concelho de Guimarães. 4. O resultado de toda a atividade da OFICINA, na 

área da cultura e programação cultural, tem-se revelado determinante para a formação de 

públicos, numa prestação contínua de serviços reconhecidamente de interesse público. 5. As 

evidências desses resultados têm vindo a ser objetivamente demonstráveis pela verificação 

dos resultados de eficácia que a OFICINA tem vindo a alcançar quanto ao cumprimento 

irrepreensível das orientações estratégicas que o MUNICÍPIO lhe determina, em sede de 

avaliação de projetos. 6. No que ao setor da cultura concerne, a situação epidemiológica do 

novo vírus Sars-Cov2, deixou claro que a imunidade à pandemia não estava assegurada por 

nenhum plano estratégico. 7. Como instrumento de gestão fundamental para o 

desenvolvimento de políticas culturais coerentes, concertadas e continuadas, terão de ser 

ancoradas medidas que permitam aumentar a resiliência dos profissionais dos setores 

culturais e criativos, considerando por certo que a riqueza cultural é pilar fundamental para 

a recuperação pós pandemia. 8. Por força das contingências relacionadas com a pandemia, 

a OFICINA foi, a par de outras estruturas, impedida de prosseguir parcialmente a sua 

atividade, por força do encerramento, obrigatório, dos equipamentos e instalações 

municipais que estão sob a sua responsabilidade, designadamente auditórios, salas de 

concertos, museus, monumentos, palácios ou similares, galerias de arte e salas de 

exposições. 9. O reajustamento da OFICINA revelou-se, no entanto, muito eficaz e eficiente, 

designadamente no reajustamento da sua programação em função das novas regras de 

utilização de espaços e de conduta social, atuando sempre com a diligência possível de 

antecipar cenários e soluções para que todas as equipas, artistas e público vissem 

menorizado o risco na continuidade do seu trabalho e a consequente oferta cultural. 10. Mais 

promoveu processos tendentemente impermeáveis à pandemia provocada pelo vírus SARS-

CoV-2, em rigoroso cumprimento dos planos de contingência em conformidade com as atuais 

determinações da Direção-Geral de Saúde. 11. Assim, o contrato ora submetido a aprovação 
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assenta no pressuposto da continuidade dos serviços de interesse público que estão 

acometidos à responsabilidade da OFICINA, na permanência da abertura dos equipamentos 

entregues à sua gestão, aliada à necessidade imperiosa do cumprimento de eventuais 

determinações que venham a ser impostas pela Direção Geral de Saúde, assumindo as novas 

tendências e desafios que a pandemia veio acelerar, desenvolvendo e apoiando um trabalho 

que permita a concretização de um mercado de trabalho justo e sustentável, também na 

proteção da resiliência dos profissionais deste setor cultural e criativo. 12. Considerando que 

o setor de atividade em causa está especialmente exposto a eventuais restrições sanitárias 

decorrentes da pandemia de COVID-19, cuja evolução é imprevisível, designadamente em 

face da nova variante Ómicron do SARSCOV2, o CONTRATO a celebrar abrange apenas o 

primeiro semestre de 2022, com a sua execução a decorrer de 1 de janeiro a 30 de junho, 

junho, período que permitirá antecipar com menor grau de incerteza as condições 

expectáveis para execução das atividades previstas para o segundo semestre. II. DO 

CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NA LEI N.º 50/2012, DE 31 DE AGOSTO: 13. Com a entrada 

em vigor da Lei n.º 69/2015, de 16 de julho, que procedeu à segunda alteração à Lei n.º 

50/2012, de 31 de agosto (doravante, a LAEL), e por  força da introdução do n.º 3 no seu 

artigo 58.º, o disposto nos capítulos III e VI aplica-se, com as devidas adaptações, às régies 

cooperativas, ou cooperativas de interesse público, em que as entidades públicas 

participantes possam exercer, de forma direta ou indireta, uma influência dominante em 

razão da verificação dos requisitos constantes do n.º 1 do artigo 19.º, ainda daquele diploma. 

14. Por força das recentes alterações promovidas às LAEL, pela Lei n.º 71/2018, de 31 de 

dezembro, o disposto no n.º 1 do artigo 62.º, não é aplicável às entidades que exerçam, a 

título principal, as atividades de gestão de equipamentos e prestação de serviços na área da 

cultura, da educação, da ação social, do desporto e da ciência, inovação e tecnologia. 15. Sem 

prejuízo, a OFICINA cumpre as demais exigências legais, designadamente as que constam do 

artigo 47.º da LAEL. Assim, considerando que: 16. Todas as atividades promovidas pela 

OFICINA são atividades de interesse geral na área da cultura, nos termos da LAEL, e integram 

o âmbito das atribuições do MUNICÍPIO, nos termos da alínea e) do n.º 2 do artigo 23.º da 

Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, que aprovou o Regime Jurídico das Autarquias Locais. 
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17. O contrato-programa, doravante o CONTRATO, nos termos da LAEL, deve definir 

detalhadamente o fundamento da necessidade do estabelecimento da relação contratual, a 

finalidade desta, os montantes dos subsídios à exploração, assim como a eficácia e a 

eficiência que se pretende atingir com a mesma, concretizando um conjunto de indicadores 

ou referenciais que permitam medir a realização dos objetivos setoriais. 18. A celebração 

daquele CONTRATO é condição legal indispensável ao desenvolvimento da atividade da 

prestação de serviços de interesse geral, nos termos do artigo 47.º da LAEL, e as 

transferências de verbas do MUNICÍPIO para aa OFICINA são fundamentais para que esta 

possa praticar ou adotar preços sociais pela venda dos serviços que presta aos seus 

utilizadores pela imposição do Município que se prende com as suas obrigações de serviço 

público. III – PROPOSTA EM SENTIDO ESTRITO PARA A APROVAÇÃO DE UM CONTRATO-

PROGRAMA COM A COOPERATIVA DE INTERESSE PÚBLICO A OFICINA – CENTRO DE ARTES 

E MESTERES TRADICIONAIS DE GUIMARÃES, CIPRL, PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022: 

1. Proponho, assente nas razões enunciadas nos pontos anteriores, e nos termos do disposto 

no n.º 5 do artigo 47º da LAEL, que a Câmara Municipal de Guimarães delibere aprovar a 

presente proposta, concretizada na celebração de um contrato-programa entre o Município 

de Guimarães e a Cooperativa de Interesse Público A Oficina – Centro de Artes e Mesteres 

Tradicionais de Guimarães, CIPRL, para o primeiro semestre de 2022. 2. Simultaneamente, 

aprovar a minuta do respetivo contrato-programa e seus anexos, a celebrar entre o 

Município de Guimarães e a Cooperativa de Interesse Público A Oficina – Centro de Artes e 

Mesteres Tradicionais de Guimarães, CIPRL, que, nos termos do n.º 1 e 2 do artigo 47.º da 

LAEL, titula a transferência da “Promoção e gestão de equipamentos coletivos e prestação 

de serviços na área da cultura”, a qual se junta e se dá por integralmente reproduzida, sem 

prejuízo dos ajustamentos de redação que venham a ser tidos por necessários em função do 

projeto aprovado, e que já mereceu parecer prévio favorável do Revisor Oficial de Contas, 

nos termos previstos na alínea c), do nº 6 do artigo 25º do LAEL, bem como submeter tais 

documentos e anexos à apreciação e discussão da Assembleia Municipal de Guimarães, com 

vista à sua aprovação, nos termos do disposto no nº 5 do Artigo 47º da LAEL; 

Consequentemente, porque contido naquele contrato-programa, mais proponho: 3. Aprovar 



 

 

 

26 

Mod. 229-A/SQ 0 

 

GUIMA
S

AER

CÂMARA MUNICIPAL DE GUIMARÃES

que o produto proveniente da sua atividade e gestão, que inclui as taxas devidas pela 

utilização dos serviços e equipamentos, constitui receita da Cooperativa de Interesse Público 

A Oficina – Centro de Artes e Mesteres Tradicionais de Guimarães, CIPRL; 4. Nos termos da 

al. b) do n.º 1 do artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, repristinado pela 

Resolução n.º 86/2011, de 11 de abril, autorizar a despesa do contrato-programa, no 

montante de €2.296.487,00 condicionada à obtenção da autorização prévia da Assembleia 

Municipal, de acordo com a informação financeira anexa. 5. Por último, caso a presente 

proposta seja sancionada pelos competentes órgãos municipais, que fique desde já 

legitimado o Presidente da Câmara Municipal de Guimarães a outorgar o aludido contrato-

programa. Anexam-se: a referida minuta e os anexos que dele fazem parte integrante.” 

(Anexo 10) 

DELIBERADO 

 

 

23. ENTIDADES PARTICIPADAS – CONTRATO PROGRAMA PARA O ANO 2022, COM A 

COOPERATIVA DE INTERESSE PÚBLICO TAIPAS-TURITERMAS-COOPERATIVA DE INTERESSE 

PUBLICO RL, AO ABRIGO DA LEI N.º 50/2012, DE 31 DE AGOSTO – Presente a seguinte 

proposta: “I - ENQUADRAMENTO: 1. A Taipas-Turitermas, Cooperativa de Interesse Público, 

RL (doravante TURITERMAS), é uma Cooperativa de Interesse Público, constituída no dia 10 

de dezembro de 1985, por iniciativa do Município de Guimarães (doravante MUNICÍPIO), 

aprovada em Assembleia Municipal de 19 de outubro de 1985, ao abrigo do Decreto-Lei n.º 

31/84, de 21 de janeiro; 2. O Município de Guimarães é seu cooperante, exercendo sobre ela 

uma influência dominante por ser detentora de 95,65% dos títulos de capital; 3. Os 

fundamentos que estiveram na origem da sua criação recaíram essencialmente sobre a 

preocupação com a recuperação, reativação e gestão dos estabelecimentos termais e dos 

equipamentos turísticos da Vila das Taipas, bem como a captação e exploração das águas 

minerais e dos estabelecimentos sob a sua gestão, assim como a criação ou desenvolvimento 

de outros equipamentos termais e turísticos que se viessem a considerar necessários para o 

desenvolvimento do seu objeto social. 4. Objeto social esse com enquadramento nas 
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atribuições do MUNICÍPIO contidas nas alíneas a), e), g) e m) do n.º 2 do artigo 23.º da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, que estabelece, em anexo, o regime jurídico das autarquias 

locais, preceitos que se referem ao “equipamento rural e urbano”, “património, cultura e 

ciência”, “saúde”, e a “promoção do desenvolvimento”. 5. As denominadas Régies 

Cooperativas, encontram o seu regime regulado por diploma autónomo ao Código 

Cooperativo (doravante o COOP) - o Decreto-Lei n.º 31/84, de 21 de janeiro, doravante 

DECRETO – sendo-lhes aquele Código aplicável em tudo o que o que não estiver 

especialmente regulamentado por este. 6. O DECRETO ocupou-se, assim, do regime da 

constituição das Régies Cooperativas ou Cooperativas de Interesse Público, definindo-as, 

desde logo no seu primeiro artigo, como “[…] pessoas coletivas em que, para a prossecução 

dos seus fins, se associam o Estado ou outras pessoas coletivas de direito público e 

cooperativas ou utentes dos bens e serviços produzidos.” 8. Com a entrada em vigor da Lei 

n.º 69/2015, de 16 de julho, que procedeu à segunda alteração à Lei n.º 50/2012, de 31 de 

agosto (doravante a LAEL), o artigo 58.º passou a ter a seguinte redação aditada por um 

terceiro número: “O disposto nos capítulos III e VI aplica -se, com as devidas adaptações, às 

régies cooperativas, ou cooperativas de interesse público, em que as entidades públicas 

participantes possam exercer, de forma direta ou indireta, uma influência dominante em 

razão da verificação dos requisitos constantes do n.º 1 do artigo 19.º. 9. Desta sorte, às 

relações existentes entre o Município de Guimarães e a Cooperativa de Interesse Público 

Taipas Turitermas, aplicam-se, com as necessárias adaptações, os Capítulos I, III e IV a VI, da 

mencionada LAEL, na sua atual redação. 10. Conforme suprarreferido, as atividades 

promovidas pela Taipas Turitermas são atividades de interesse geral e integram o âmbito das 

atribuições do MUNICÍPIO, nos termos da alínea a), e), g) e m) do n.º 2 do artigo 23.º da Lei 

n.º 75/2013, de 12 de setembro, que aprovou o Regime Jurídico das Autarquias Locais. 11. 

Para manter a prática de preços sociais aos utentes/utilizadores dos equipamentos da 

Cooperativa Taipas Turitermas, nas atividades melhor descritas no contrato que se pretende 

aprovar, torna-se necessário regulamentar a atribuição de subsídios à exploração com a 

finalidade cobrir os défices de exploração dessas mesmas atividades, decorrentes da prática 

daqueles preços. 12. Nos termos do artigo 47.º da LAEL, é no contrato programa que deve 
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estar vertido detalhadamente o fundamento da necessidade do estabelecimento da relação 

contratual, a finalidade desta, os montantes dos subsídios à exploração, assim como a 

eficácia e a eficiência que se pretende atingir com a mesma, concretizando um conjunto de 

indicadores ou referenciais que permitam medir a realização dos objetivos setoriais; 13. De 

acordo com a LAEL, o legislador pretendeu, por princípio, a viabilidade económico-financeira 

das empresas e consequente autossustentabilidade; II. DA VIABILIDADE ECONÓMICA E 

FINANCEIRA DA COOPERATIVA: 14. Com a entrada em vigor da Lei n.º 69/2015, de 16 de 

julho, que procedeu à segunda alteração da LAEL, a Taipas Turitermas está sujeita à 

verificação legal do cumprimento dos rácios a que se refere o artigo 62.º, n.º 1 daquele 

regime jurídico. Cumprindo todas as demais exigências legais desse artigo e demais, 

designadamente as que constam do artigo 47.º da LAEL, e considerando a demonstração dos 

resultados apurados do último relatório semestral da Taipas Turitermas, não se vislumbra 

razão para concluir que o contrato programa que ora se submete a aprovação comprometerá 

a eficácia dos critérios de avaliação de sustentabilidade financeira previstos no referido art.º 

62.º, n.º 1. III – PROPOSTA EM SENTIDO ESTRITO DO CONTRATO-PROGRAMA COM A 

COOPERATIVA DE INTERESSE PÚBLICO TAIPAS-TURITERMAS - COOPERATIVA DE INTERESSE 

PUBLICO RL. 1. Assente nas razões anteriormente enunciadas, e nos termos do disposto no 

n.º 5 do artigo 47º da LAEL, proponho que a Câmara Municipal de Guimarães delibere 

aprovar a presente proposta, concretizada na celebração de um contrato-programa entre o 

Município de Guimarães e a Cooperativa de Interesse Público Taipas-Turitermas-Cooperativa 

de Interesse Público RL. 2. Simultaneamente, que a Câmara Municipal aprove a minuta do 

respetivo contrato-programa, seu teor e anexos, a celebrar entre o Município de Guimarães 

e a Cooperativa de Interesse Público Taipas-Turitermas-Cooperativa de Interesse Público RL, 

que, nos termos do n.º 1 e 2 do artigo 47.º da LAEL, titula a transferência da “Gestão dos 

estabelecimentos termais e dos equipamentos turísticos e de recreio da Vila das Taipas, bem 

como a captação e exploração das águas minerais e dos estabelecimentos que lhe são 

anexos”, a qual se junta e se dá por integralmente reproduzida, sem prejuízo dos 

ajustamentos de redação que venham a ser tidos por necessários em função do projeto 

aprovado, e que já mereceu parecer prévio favorável do Revisor Oficial de Contas, nos termos 
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previstos na alínea c), do nº6 do artigo 25º do LAEL, bem como submeter tais documentos, 

seu teor e anexos à apreciação e discussão da Assembleia Municipal de Guimarães, com vista 

à sua aprovação, nos termos do disposto no nº 5 do Artigo 47º da LAEL; Consequentemente, 

porque contido naquele contrato-programa: 3. Aprovar que o produto proveniente da sua 

atividade constitui receita da Cooperativa de Interesse Público Taipas-Turitermas 

Cooperativa de Interesse Público RL; 4. Nos termos da al. b) do n.º 1 do artigo 18.º do 

Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, repristinado pela Resolução n.º 86/2011, de 11 de 

abril, autorizar a despesa do contrato-programa, no montante de €420.500,00, condicionada 

à obtenção da autorização prévia da Assembleia Municipal, de acordo com a informação 

financeira anexa. 5. Por último, caso a presente proposta seja sancionada pelos competentes 

órgãos municipais, que fique desde já legitimado o Presidente da Câmara Municipal de 

Guimarães a outorgar o aludido contrato-programa. Anexam-se: informação financeira, a 

referida minuta e os anexos que dela fazem parte integrante.” (Anexo 11) 

DELIBERADO 

 

 

24. ENTIDADES PARTICIPADAS – APROVAÇÃO DE CONTRATO PROGRAMA COM A 

TURIPENHA-COOPERATIVA DE TURISMO DE INTERESSE PÚBLICO CRL, AO ABRIGO DA LEI 

N.º 50/2012, DE 31 DE AGOSTO, QUE REGULA A ATIVIDADE EMPRESARIAL LOCAL E O 

REGIME DAS PARTICIPAÇÕES LOCAIS – Presente a seguinte proposta: “I. ENQUADRAMENTO 

PRÉVIO: 1. A Turipenha-Cooperativa de Turismo de Interesse Público CRL (doravante 

TURIPENHA), é uma Cooperativa de Interesse Público, constituída no dia 31 de outubro de 

1989, em que o Município de Guimarães (doravante MUNICÍPIO) se integra por deliberação 

aprovada em Assembleia Municipal de 22 de setembro de 1989, ao abrigo do Decreto-Lei n.º 

31/84, de 21 de janeiro (adiante DECRETO); 2. Na motivação da criação da entidade 

TURIPENHA, esteve a aposta de promover a construção de um equipamento de mobilidade, 

o Teleférico, que efetuasse a ligação entre a cidade de Guimarães e a “Montanha da Penha”, 

junto ao Santuário, com vista a facilitar o seu acesso, dinamizar o turismo e captar a visita de 

peregrinos. 3. A par da responsabilidade pelo equipamento do Teleférico, a TURIPENHA tem 



 

 

 

30 

Mod. 229-A/SQ 0 

 

GUIMA
S

AER

CÂMARA MUNICIPAL DE GUIMARÃES

vindo a ser responsável pela gestão do Parque de Campismo da Penha, que é um dos mais 

importantes equipamentos municipais de alojamento e um dos mais conhecidos parques de 

montanha de Portugal. 4. Da leitura dos índices de eficácia determinados pelo contrato 

programa atualmente em vigor, resulta claro que, a Turipenha, pelo Know-How detido nesta 

área específica de alojamento natural, promoveu o aumento do número de entradas e de 

dormidas. Considerando que, 5. Os municípios dispõem de atribuições, nos termos das 

alíneas a) e e) do n.º 2 do artigo 23.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, que aprovou o 

Regime Jurídico das Autarquias Locais, doravante RJAL, nos domínios que respeitam a 

equipamentos urbanos e património. 6. A Turipenha-Cooperativa de Turismo de Interesse 

Público CRL mantém no seu escopo social (de acordo com a alínea b) do artigo 3.º dos seus 

Estatutos) a responsabilidade de “[…] desenvolver outros equipamentos Turísticos que 

tenham interesse para a área do Município de Guimarães ou para a Região do Vale do Ave”. 

7. Com a entrada em vigor da segunda alteração à Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto (que 

introduziu um novo regime jurídico para a atividade empresarial local, doravante a LAEL), 

conferida pela redação do artigo 2.º da Lei n.º 69/2015, de 16 de julho, a regulação entre os 

Municípios e as Cooperativas a que se refere o n.º 3 do artigo 58.º da LAEL, passou a ser 

regulada através da celebração de contratos programa, de acordo com o vertido no seu 

artigo 47.º via contrato programa. 8. Contratos esses que devem definir detalhadamente o 

fundamento da necessidade do estabelecimento da relação contratual, a finalidade desta, os 

montantes dos subsídios à exploração, assim como a eficácia e a eficiência que se pretende 

atingir com a mesma, concretizando um conjunto de indicadores ou referenciais que 

permitam medir a realização dos objetivos setoriais. A acrescer, II. DA VIABILIDADE 

ECONÓMICA E FINANCEIRA DA COOPERATIVA: 9. A Turipenha-Cooperativa de Turismo de 

Interesse Público CRL não se encontra em nenhuma das situações previstas nas alíneas a) a 

d) do n.º 1 do artigo 62.º da LAEL, a cujo cumprimento se obriga por força do seu objeto 

social. 10. A área relacionada com a prossecução de serviços públicos como a exploração do 

Teleférico e do desenvolvimento de um complexo turístico de alojamento, requer um know-

how que a organização humana do Município não detém, em especial, equipas técnicas de 

reconhecido mérito e qualidade essenciais aos objetivos setoriais que se pretendem atingir. 
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11. A atividade em causa é de interesse geral, nos termos da LAEL, e integra o âmbito das 

atribuições do Município, nos termos das alíneas a) e e) do já supra referido n.º 2 do artigo 

23.º do RJAL, de reconhecida importância local. 12. A transferência de subsídios à exploração 

pelo Município para a Cooperativa é fundamental para que esta possa praticar os preços que 

vão determinados no contrato que se pretende aprovar, e dos vertidos no Regulamento de 

Taxas Municipais. III – PROPOSTA EM SENTIDO ESTRITO DO CONTRATO-PROGRAMA COM 

A TURIPENHA-COOPERATIVA DE TURISMO DE INTERESSE PÚBLICO CRL: 1. A LAEL estipula a 

celebração de contratos-programa para titular as transferências de verbas dos Municípios 

para as Cooperativas de Interesse Público como contrapartida das obrigações assumidas 

quanto à adoção de preços sociais: 2. Assente nas razões anteriormente enunciadas, e nos 

termos do disposto no n.º 5 do artigo 47º da LAEL, por remissão do n.º 2 do seu artigo 50.º, 

tenho a honra de propor que a Câmara Municipal de Guimarães delibere aprovar a presente 

proposta, concretizada na celebração de um contrato-programa entre o Município de 

Guimarães e a Turipenha-Cooperativa de Turismo de Interesse Público CRL. 3. 

Simultaneamente, aprovar a minuta do contrato-programa e seus anexos, a celebrar entre o 

Município de Guimarães e a Turipenha-Cooperativa de Turismo de Interesse Público CRL que, 

nos termos da alínea a) n.º 1 do artigo 48.º da LAEL, titula a transferência da promoção, 

manutenção e conservação de infraestruturas urbanísticas e gestão urbana, a qual se junta 

e se dá por integralmente reproduzida, sem prejuízo dos ajustamentos de redação que 

venham a ser tidos por necessários em função do projeto aprovado, e que já mereceu parecer 

prévio favorável do Revisor Oficial de Contas (que integra o Anexo III da minuta), nos termos 

previstos na alínea c), do nº 6 do artigo 25º do LAEL, bem como submeter tais documentos e 

seus anexos à apreciação e discussão da Assembleia Municipal de Guimarães, com vista à sua 

aprovação, nos termos do disposto no nº 5 do Artigo 47º da LAEL, por remissão do n.º 2 do 

seu artigo 50.º; Consequentemente, porque contido naquele contrato-programa: 4. Aprovar 

que o produto proveniente da sua atividade, que inclui as taxas devidas pela utilização do 

Parque de Campismo da Penha constitui receita da Turipenha-Cooperativa de Turismo de 

Interesse Público CRL; 5. Nos termos da al. b) do n.º 1 do artigo 18.º e do n.º 1 do artigo 23.º 

do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, repristinado pela Resolução n.º 86/2011, de 11 de 
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abril, autorizar a despesa do contrato-programa, condicionada à obtenção da autorização 

prévia da Assembleia Municipal, para a assunção de compromissos, no montante de 

€73.573,56. 6. Por último, caso a presente proposta seja sancionada pelos competentes 

órgãos municipais, que fique desde já legitimado o Presidente da Câmara Municipal de 

Guimarães a outorgar o aludido contrato-programa. Anexam-se: a referida minuta, e os 

quatro anexos que dele fazem parte integrante.” (Anexo 12) 

DELIBERADO 

 

 

25. ENTIDADES PARTICIPADAS – CONTRATO PROGRAMA PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 

2022, COM A COOPERATIVA DE INTERESSE PÚBLICO A TEMPO LIVRE FISICAL – CENTRO 

COMUNITÁRIO DE DESPORTO E TEMPOS LIVRES, CIPRL, AO ABRIGO DA LEI N.º 50/2012, DE 

31 DE AGOSTO, COM AS ATUALIZAÇÕES VIGENTES, QUE REGULA A ATIVIDADE 

EMPRESARIAL LOCAL E O REGIME DAS PARTICIPAÇÕES LOCAIS – Presente a seguinte 

proposta: “I - ENQUADRAMENTO: 1. A Tempo Livre Fisical – Centro Comunitário de Desporto 

e Tempos Livres, CIPRL (doravante TEMPO LIVRE), é uma Cooperativa de Interesse Público, 

constituída no dia 22 de janeiro de 1999, por iniciativa do Município de Guimarães 

(doravante MUNICÍPIO), aprovada em Assembleia Municipal de 21 de março de 1997, ao 

abrigo do Decreto-Lei n.º 31/84, de 21 de janeiro (adiante DECRETO); 2. O MUNICÍPIO DE 

GUIMARÃES é seu cooperante, e exerce, sobre ela, uma influência dominante, entre outros 

indicadores, por ser detentora da maioria dos seus títulos de capital; 3. Com a constituição 

da TEMPO LIVRE, de acordo com o seu objeto social, o MUNICÍPIO transferiu a sua 

responsabilidade sobre a gestão de equipamentos e prestação de serviços na área do 

desporto, serviços esses, de interesse geral, que a TEMPO LIVRE tem vindo a desenvolver; 4. 

O resultado de toda a atividade desenvolvida pela TEMPO LIVRE, quer através do fomento 

da atividade do desporto, quer através dos incentivos que imprime à prática do desporto e à 

promoção de alternativas saudáveis e enriquecedoras para a ocupação dos tempos livre da 

comunidade em geral, e jovens em particular, tem-se refletido na qualidade dos serviços 

prestados, nas mais variadas modalidades desportivas. 5. Com efeito, a TEMPO LIVRE tem 
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desenvolvido todos os esforços possíveis para dotar os espaços sob a sua gestão de melhorias 

contínuas, permitindo a manutenção do acesso de todos os utentes àqueles equipamentos 

e infraestruturas coletivas, a preços sociais. 6. No âmbito da prossecução do seu objeto 

social, a TEMPO LIVRE desenvolve toda a sua atividade com respeito pelas diretrizes 

promovidas pelo MUNICÍPIO, que lhe transferiu a responsabilidade da gestão de instalações 

desportivas, quer em termos de organização de eventos, quer em termos de promoção e 

dinamização da prática desportiva. 7. A TEMPO LIVRE, no interesse próprio da coletividade 

local, e pautando a sua atuação ao abrigo do princípio da continuidade dos serviços públicos, 

tem vindo a assegurar a gestão integrada das instalações cuja responsabilidade lhe está 

acometida, congregando a experiência que detém no contexto profissional do Desporto, com 

o know-how científico da gestão, numa área fortemente afetada por uma pandemia secular 

disruptiva e com um impacto significativo na sua área de atuação. 8. Com efeito, o setor do 

desporto é caracterizado por contingências muito especificas que se revelaram 

especialmente vulneráveis ao impacto provocado pela pandemia Sars-Cov2, sendo de 

extrema importância para a sua recuperação, o papel das autarquias a nível local e regional, 

determinante na cadeia de valor do desporto. 9. Até à presente data, os processos de gestão 

rigorosos e equilibrados, implementados pela TEMPO LIVRE, permitiram a rentabilização dos 

espaços de uma forma continuada, assistindo-se a uma recuperação parcial, mas ainda muito 

aquém dos indicadores pré pandemia. 10. A situação epidemiológica do novo vírus Sars-Cov2 

impediu a TEMPO LIVRE de prosseguir a atividade regular das instalações desportivas que 

tem sob a sua responsabilidade, mormente, por força da determinação de encerramento 

temporário obrigatório. 11. Não obstante, as circunstâncias até então vividas reforçam a 

importância da atividade desportiva, mormente por esta ter a potencialidade de 

proporcionar um impacto positivo na qualidade de vida e no bem-estar físico e mental dos 

seus beneficiários, representativo de um desafio ímpar para as organizações desportivas. 12. 

O pressuposto da economia do contrato que ora se submete a aprovação, assenta na 

continuidade do serviço público de qualidade que se impõe prestar os utentes dos 

equipamentos entregues à gestão da TEMPO LIVRE, potenciando a sua importância na 

recuperação de um setor essencial ao bem-estar da população em geral. 13. Considerando 
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que a manutenção dos preços sociais prestados aos utilizadores finais dos serviços é 

imprescindível, ademais pela contração da utência que ainda se antecipa para o ano advindo, 

justifica a manutenção do valor do subsídio à exploração estimado. 14. Considerando que o 

setor de atividade em causa está especialmente exposto a eventuais restrições sanitárias 

decorrentes da pandemia de COVID-19, cuja evolução é imprevisível, designadamente em 

face da nova variante Ómicron do SARSCOV2, o CONTRATO a celebrar abrange apenas o 

primeiro semestre de 2022, com a sua execução a decorrer de 1 de janeiro a 30 de junho, 

período que permitirá antecipar com menor grau de incerteza as condições expectáveis para 

execução das atividades previstas para o segundo semestre. II. DO CUMPRIMENTO DO 

DISPOSTO NA LEI N.º 50/2012, DE 31 DE AGOSTO: 15. Com a entrada em vigor da Lei n.º 

69/2015, de 16 de julho, que procedeu à segunda alteração à Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto 

(doravante, a LAEL), e por  força da introdução do n.º 3 no seu artigo 58.º, o disposto nos 

capítulos III e VI passou a aplicar-se, com as devidas adaptações, às régies cooperativas, ou 

cooperativas de interesse público, em que as entidades públicas participantes possam 

exercer, de forma direta ou indireta, uma influência dominante em razão da verificação dos 

requisitos constantes do n.º 1 do artigo 19.º, ainda daquele diploma. 16. A atividade principal 

da TEMPO LIVRE está diretamente relacionada com o setor ligado à prestação de serviços na 

área do desporto. 17. Com a alteração introduzida pela Lei n.º 71/2018, de 31 de dezembro, 

o legislador, por força da redação introduzida ao artigo 62.º, n.º 15, da LAEL, alargou às 

empresas locais que exercem, a título principal, as atividades de gestão de equipamentos e 

prestação de serviços na área do desporto, a inaplicabilidade do cumprimento dos rácios 

previstos no n.º 1 do artigo 62.º da LAEL. 18. Sem prejuízo, a TEMPO LIVRE está obrigada a 

cumprir todas as demais exigências legais, designadamente as que constam do artigo 47.º da 

LAEL; Assim, considerando que: 19. Todas as atividades promovidas pela TEMPO LIVRE são 

atividades de interesse geral na área do desporto, nos termos da LAEL, e integram o âmbito 

das atribuições do MUNICÍPIO, nos termos da alínea f) do n.º 2 do artigo 23.º da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, que aprovou o Regime Jurídico das Autarquias Locais. 20. O 

contrato-programa, doravante o CONTRATO, nos termos da LAEL, deve definir 

detalhadamente o fundamento da necessidade do estabelecimento da relação contratual, a 
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finalidade desta, os montantes dos subsídios à exploração, assim como a eficácia e a 

eficiência que se pretende atingir com a mesma, concretizando um conjunto de indicadores 

ou referenciais que permitam medir a realização dos objetivos setoriais. 21. A celebração 

daquele CONTRATO é condição legal indispensável ao desenvolvimento da atividade da 

prestação de serviços de interesse geral, nos termos do artigo 47.º da LAEL. III – PROPOSTA 

PARA APROVAÇÃO DE CONTRATO-PROGRAMA COM A COOPERATIVA DE INTERESSE 

PÚBLICO TEMPO LIVRE FISICAL – CENTRO COMUNITÁRIO DE DESPORTO E TEMPOS LIVRES, 

CIPRL, PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022: 1. Assente nas razões enunciadas nos pontos 

anteriores, e nos termos do disposto no n.º 5 do artigo 47º da LAEL, proponho que a Câmara 

Municipal de Guimarães delibere aprovar a presente proposta, concretizada na celebração 

de um contrato-programa entre o Município de Guimarães e a Cooperativa de Interesse 

Público Tempo Livre Fisical – Centro Comunitário de Desporto e Tempos Livres, CIPRL.; 2. 

Simultaneamente, aprovar a minuta do respetivo contrato-programa e seus anexos, a 

celebrar entre o Município de Guimarães e a Cooperativa de Interesse Público Tempo Livre 

Fisical – Centro Comunitário de Desporto e Tempos Livres, CIPRL, que, nos termos do n.º 1 e 

2 do artigo 47.º da LAEL, titula a transferência da “Promoção e gestão de equipamentos 

coletivos e prestação de serviços na área do desporto”, a qual se junta e se dá por 

integralmente reproduzida, sem prejuízo dos ajustamentos de redação que venham a ser 

tidos por necessários em função do projeto aprovado, e que já mereceu parecer prévio 

favorável do Revisor Oficial de Contas, nos termos previstos na alínea c), do nº 6 do artigo 

25º do LAEL, bem como submeter tais documentos e anexos à apreciação e discussão da 

Assembleia Municipal de Guimarães, com vista à sua aprovação, nos termos do disposto no 

nº 5 do Artigo 47º da LAEL; Consequentemente, porque contido naquele contrato-programa: 

3. Aprovar que o produto proveniente da sua atividade, que inclui as taxas devidas pela 

utilização dos respetivos serviços, constitui receita da Cooperativa de Interesse Público 

Tempo Livre Fisical – Centro Comunitário de Desporto e Tempos Livres, CIPRL; 4. Nos termos 

da al. b) do n.º 1 do artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, repristinado pela 

Resolução n.º 86/2011, de 11 de abril, autorizar a despesa do contrato-programa, no 

montante de €948.000,00, condicionada à obtenção da autorização prévia da Assembleia 
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Municipal, para a assunção de compromissos plurianuais de acordo com a informação 

financeira anexa. 5. Por último, caso a presente proposta seja sancionada pelos competentes 

órgãos municipais, que fique desde já legitimado o Presidente da Câmara Municipal de 

Guimarães a outorgar o aludido contrato-programa. Anexam-se: a referida minuta e os 

anexos que dele fazem parte integrante.” (Anexo 13) 

DELIBERADO 

 

 

26. ENTIDADES PARTICIPADAS – APROVAÇÃO DE CONTRATO PROGRAMA COM A 

“LABORATÓRIO DA PAISAGEM DE GUIMARÃES – ASSOCIAÇÃO PARA A PROMOÇÃO DO 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL”, AO ABRIGO DA LEI N.º 50/2012, DE 31 DE AGOSTO, 

QUE REGULA A ATIVIDADE EMPRESARIAL LOCAL E O REGIME DAS PARTICIPAÇÕES LOCAIS 

– Presente a seguinte proposta: “I. ENQUADRAMENTO PRÉVIO: 1. A O Município de 

Guimarães, doravante MUNICÍPIO, aprovou a constituição da associação sem fins lucrativos 

de direito privado, que adota a denominação “Laboratório da Paisagem de Guimarães – 

Associação para a promoção do desenvolvimento sustentável”, doravante ASSOCIAÇÃO, no 

âmbito das suas atribuições, designadamente as vertidas nas alíneas d) e e) do nº 2, do artigo 

23º, da Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro. 2. Atribuições essas que se densificam na missão 

da associação “de promover o conhecimento e a inovação, a investigação e a divulgação 

científica, como contributos para uma ação integrada e participada das políticas ambientais 

e do desenvolvimento sustentável, visando um elevado nível de consciencialização 

ambiental, um eficiente metabolismo das cidades, o bem-estar e a qualidade de vida dos 

cidadãos, assim como a proteção dos recursos naturais”. 3. Por decisivo para o progresso 

evolutivo dos trabalhos que integram o Plano de Ação para Desenvolvimento Sustentável de 

Guimarães, assim como para os trabalhos que objetam uma nova candidatura a Capital Verde 

Europeia, o MUNICÍPIO aprovou promover uma alteração estatutária da ASSOCIAÇÃO, que 

lhe conferisse uma influência dominante sobre ela, nos termos do artigo 19.º, n.º 1, al. b) da 

Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto, (doravante a LAEL) para concretizar, em contrato programa 

o desenvolvimento de uma estratégia assente numa lógica integrada de sustentabilidade, 
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criando novas dinâmicas, monitorizando os indicadores ambientais, medindo os impactos 

das medidas implementadas na saúde e bem-estar das pessoas. 4. A ASSOCIAÇÃO 

desenvolve, no espaço onde está sediada, atividades dirigidas a toda a comunidade, através 

de diversas ações integradas das melhores práticas internacionais em políticas do 

Desenvolvimento Sustentável, designadamente nas áreas da Educação e Sensibilização 

Ambiental, com o objetivo de alterar hábitos e comportamentos da sociedade que 

contribuam para o desenvolvimento sustentável; e da Investigação, Desenvolvimento e 

Inovação. 5. O MUNICÍPIO definiu o eixo de desenvolvimento sustentável e a incrementação 

de projetos, medidas e ações, como prioridade nas políticas públicas municipais, com o claro 

objetivo de melhorar a qualidade de vida dos cidadãos. 6. A ASSOCIAÇÃO tem sido um elo 

imprescindível na missão supra descrita, cumprindo, de forma reconhecida, os seguintes 

objetivos sectoriais: (i) Promover uma eficiente utilização dos recursos naturais; (ii) Preservar 

a biodiversidade e a sustentabilidade dos ecossistemas; (iii) Promover campanhas de 

sensibilização e consciencialização; (iv) Analisar as dinâmicas paisagísticas; (v) incentivar o 

desenvolvimento de projetos inovadores; (vi) promover novas fileiras económicas. 

Considerando que, 7. O MUNICÍPIO, enquanto instituição do poder local, reconhece as suas 

atribuições, designadamente as tocantes à ação social, nos termos da alínea d) e e) do nº 2, 

do artigo 23º, da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro; 8. É opção do MUNICÍPIO que a 

atividade desenvolvida pela ASSOCIAÇÃO seja por ela continuada, em condições que 

favoreçam o cumprimento dos objetivos estratégicos definidos pelo MUNICÍPIO, 

designadamente através da celebração de um contrato programa; 9. Nos termos da LAEL, 

que se aplica com as necessárias adaptações à ASSOCIAÇÃO, a regulação das relações entre 

estas entidades, pode fazer-se por via do presente instrumento contratual, atento o disposto 

no artigo 47. º e o artigo 59.º, n.º 3, verificado um dos requisitos do artigo 19.º, n.º 1 daquele 

normativo; 10. O contrato programa deve definir detalhadamente o fundamento da 

necessidade do estabelecimento da relação contratual, a finalidade desta, os montantes dos 

subsídios à exploração, assim como a eficácia e a eficiência que se pretende atingir com a 

mesma, concretizando um conjunto de indicadores ou referenciais que permita medir a 

realização dos objetivos setoriais. Consequentemente, porque contido naquele contrato-
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programa: 1. Nos termos da al. b) do n.º 1 do artigo 18.º e do n.º 1 do artigo 23.º do Decreto-

Lei n.º 197/99, de 8 de junho, repristinado pela Resolução n.º 86/2011, de 11 de abril, 

autorizar a despesa do contrato-programa, condicionada à obtenção da autorização prévia 

da Assembleia Municipal, para a assunção de compromissos, no valor de €430.000,00 

(quatrocentos e trinta mil euros). 2. A execução inicia-se no dia 1 de janeiro de 2022 e tem a 

duração de doze meses seguidos, prevendo-se o seu término no dia 31 de dezembro de 2022. 

3. Por último, caso a presente proposta seja sancionada pelos competentes órgãos 

municipais, que fique desde já legitimado o Presidente da Câmara Municipal de Guimarães a 

outorgar o aludido contrato-programa. Anexam-se: informação financeira, a referida minuta 

e os anexos que dela fazem parte integrante. (Anexo 14) 

DELIBERADO 

 

 

27. TRÂNSITO – ALTERAÇÃO DE TRÂNSITO NA RUA DA BOUCINHA - FREGUESIA DE 

CALDELAS – Presente a seguinte informação: “Pela presente, se submete à apreciação 

Camarária a alteração ao trânsito na freguesia de Caldelas, conforme postura em anexo, 

aprovada pela Junta e Assembleia de Freguesia. As alterações preconizadas visam: 

incrementar a segurança local, pela redução do número de pontos de conflito; extinguir a 

prática de estacionamento em contravenção.” (Anexo 15) 

DELIBERADO 

 

 

28. TRANSPORTES – CRIAÇÃO DE NOVO TÍTULO ASSOCIADOS AO SERVIÇO PÚBLICO DE 

TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, DE ÂMBITO MUNICIPAL, CONCESSIONADO À EMPRESA 

GUIMABUS – Presente a seguinte informação: “O futuro operador do serviço público de 

transporte de passageiros, de âmbito municipal – GUIMABUS, submeteu ao Município a 

criação de um novo título – Cartão GUIMAFLEX, com as seguintes caraterísticas: Título não 

personalizado; Vendido e recarregado na bilheteira, num valor mínimo de €5,00 e máximo 

de €100,00; Validado em cada viagem efetuada sem transação em dinheiro a bordo; Permite 
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a realização de viagens em qualquer linha e origem destino da rede GuimaBus; Confere um 

desconto de 10% face à viagem conferido pelo bilhete a bordo (BB) aplicável. Este título não 

se encontra previsto no procedimento concursal realizado, contudo, a sua introdução não se 

traduz numa alteração à estrutura tarifária inscrita no anexo 7 do Caderno de Encargos, no 

qual são estabelecidos os tarifários máximos. De acordo com o Contrato assinado, inerente 

ao Concurso Público 4/20, designadamente na Clausula 45.ª, Títulos e Tarifas, no seu número 

7, refere que “A Concessionária pode, mediante aprovação prévia do Concedente, criar 

Títulos monomodais, nos termos do artigo 39.º do Regime Jurídico do Serviço Público de 

Transporte de Passageiros, ou de títulos intermodais com outros operadores, os quais não 

conferem direito a compensações por obrigações de serviço público.”. Prevê ainda, no 

referido anexo, que “As partes, concedente e concessionária, poderão acordar a criação de 

outros títulos de transporte e ou comparticipações, designadamente no âmbito do 

PART – Programa de Apoio à Redução Tarifária, sem prejuízo de outras (ex. bilhete 

multimodal com o comboio), mediante contratualização a realizar nos termos do Código dos 

Contratos Públicos e demais legislação aplicável”. Considerando que, a. o anexo 7 apenas 

estabelece os tarifários máximos; b. o concessionário é livre de praticar os descontos que 

entender, por sua conta e risco, dado que a receita é sua, sendo livre de revogar os mesmos 

a qualquer momento, desde que dê cumprimento ao disposto no Regulamento Tarifário da 

AMT (Regulamento n.º 430/209, alterado pelo Regulamento n.º 273/2021); c. não será 

introduzida qualquer alteração contratual; d. o título configura a flexibilização do modo de 

pagamento, com benefício do utente; não se afigura inconveniente na aceitação do 

proposto, nos termos da Clausula 45.ª do “Contrato de Concessão de serviço público de 

transporte rodoviário de passageiros no Município de Guimarães”, pelo que, não 

constituindo uma competência delegada e sendo a decisão de contratar da Câmara 

Municipal, será de submeter à deliberação da mesma a autorização para a introdução do 

novo título. À consideração superior.” 

DELIBERADO 
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29. TRANSPORTES – ACORDO DE COLABORAÇÃO E COORDENAÇÃO DE COMPETÊNCIAS 

PARA A EXPLORAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE ÂMBITO 

MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL A CELEBRAR COM A CIM DO AVE – Presente a seguinte 

informação: “A Lei n.º 52/2015, de 9 de junho, aprovou o novo Regime Jurídico do Serviço 

Público de Transportes de Passageiros (RJSPTP), estabelecendo, por um lado, o regime 

aplicável ao planeamento, organização, operação, atribuição, fiscalização, investimento, 

financiamento, divulgação e desenvolvimento do serviço público de transporte de 

passageiros, por modo rodoviário, incluindo o regime das obrigações de serviço público e 

respetiva compensação e, por outro, revogando o RTA - Regulamento de Transportes em 

Automóveis (Decreto n.º 37272, de 31 de dezembro de 1948). O RJSPTP aplica-se às 

autoridades de transportes (AT) e aos operadores de serviço público que se dedicam à 

exploração do serviço público de transporte de passageiros em diversos modos, 

designadamente no rodoviário, estabelecendo o regime aplicável ao seu planeamento, 

organização, operação, atribuição, fiscalização, investimento, financiamento, divulgação e 

desenvolvimento, incluindo o regime das obrigações de serviço público e respetiva 

compensação. Com o RJSPTP são descentralizadas competências de gestão do sistema de 

transportes públicos em diversos níveis da administração pública, nomeadamente nos 

Municípios e nas Comunidades Intermunicipais (CIM). Para o efeito, foi deliberado em 

Reunião de Câmara de 8 de setembro de 2016 e Assembleia Municipal de Guimarães de 3 de 

outubro de 2016 a assunção do Município de Guimarães como Autoridade de Transportes 

(AT), quanto aos serviços públicos de transporte de passageiros municipais, nos termos do 

art. 6.º do Regime Jurídico do Serviço Público de Transportes de Passageiros, aprovado pela 

Lei n.º 52/2015, de 9 de junho. O Município de Guimarães é a autoridade de transportes 

competente quanto ao serviço público de transporte de passageiros municipal que se 

desenvolve integral ou maioritariamente na respetiva área geográfica, tendo decidido que o 

mesmo deverá ser explorado por um operador privado em regime de concessão de serviço 

público, por um prazo de 10 anos. Por seu turno, a CIM do Ave é a autoridade de transportes 

competente quanto ao serviço público de transporte de passageiros intermunicipal que se 

desenvolve integral ou maioritariamente na respetiva área geográfica, tendo também 
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decidido que o mesmo deverá ser explorado por um operador privado em regime de 

concessão de serviço público, mas por um prazo de 5 anos. Considerando que, I. As 

Autoridades de Transportes prepararam as respetivas peças dos concursos públicos para a 

seleção dos respetivos operadores privados colaborando entre si no desenho das redes, 

tendo sido minimizada a sobreposição de linhas e paragens; II. É, todavia, impossível eliminar 

todas as sobreposições sem que isso comporte um prejuízo para os serviços públicos a 

prestar, prevendo-se nos contratos de concessão a celebrar que as necessidades de 

transporte dos passageiros na área geográfica do município de Guimarães possam ser 

satisfeitas por qualquer um dos serviços; III. Em ambos os contratos de concessão a celebrar 

pelas Partes prevê-se que a receita tarifária é dos respetivos operadores, tendo sido definido 

em cada um dos cadernos de encargos, em consequência do exposto nos considerandos 

anteriores, a metodologia a seguir na repartição de receita tarifária pelos operadores, sendo 

desejável por motivos de certeza jurídica e transparência que esse mecanismo seja agora 

objeto de redução a escrito em acordo entre as Autoridades de Transporte; IV. As peças 

concursais de ambas as Partes obtiveram o parecer favorável do regulador setorial 

(Autoridade da Mobilidade e dos Transportes), tendo sido lançados os respetivos concursos, 

adjudicadas as propostas vencedoras e outorgados os respetivos contratos de concessão; 

Considerando ainda que: I. No Município de Guimarães o serviço público é prestado 

(parcialmente) através de um conjunto de linhas de transporte público rodoviário regular de 

passageiros que funcionam ao abrigo de autorizações provisórias atribuídas pela CIM do Ave 

nos termos previstos nos artigos 10.º e 11.º da Lei n.º 52/2015, de 9 de junho, conforme as 

alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 169-A/2019, sendo necessário que as mesmas 

se mantenham em vigor até à entrada em funcionamento da nova concessão a contratar 

pelo Município; Considerando por fim que: A. As duas Autoridades de Transporte consideram 

que através da celebração de um Acordo de Colaboração e Coordenação de Competências 

na área do serviço público de transporte de passageiros se promoverá uma maior eficiência 

e gestão sustentável do serviço público de transporte de passageiros, bem como a 

universalidade do acesso e a qualidade dos serviços, a coesão económica, social e territorial 

e o desenvolvimento equilibrado do setor dos transportes; B. O presente Acordo de 
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Colaboração e Coordenação de Competências não constitui uma delegação de competências 

na aceção dada pelos artigos 116.º e 117.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 

dado não ocorrer qualquer passagem vertical de competências de órgãos do Estado em 

autarquias locais ou entidades intermunicipais, nem de órgãos de autarquias locais em 

entidades intermunicipais ou juntas de freguesias; constitui sim um instrumento contratual 

que estabelece os termos da articulação do modo de exercício de competências próprias 

sobre os serviços de transporte público de passageiros, bem como da colaboração sobre a 

utilização de bens e infraestruturas localizadas em diferentes municípios; C. Entende-se, 

assim, também não ser aplicável à celebração do presente acordo o disposto no n.º 2 do 

artigo 122.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, não sendo por isso exigida a 

elaboração dos estudos necessários à demonstração dos requisitos previstos nas alíneas a) a 

e) do n.º 3 do artigo 115.º do mesmo diploma, que não são aplicáveis; Face ao exposto será 

de submeter a aprovação da Câmara Municipal a minuta do Acordo de Colaboração e 

Coordenação de Competências para a exploração do serviço público de Transporte de 

Passageiros de âmbito municipal e Intermunicipal a celebrar com a CIM do Ave, em anexo.” 

(Anexo 16)  

DELIBERADO 

 

 

30. TRANSPORTES – ACORDO TRIPARTIDO DE COLABORAÇÃO E COORDENAÇÃO DE 

COMPETÊNCIAS RESPEITANTES AO REGIME JURÍDICO DE SERVIÇO PÚBLICO DE 

TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, A CELEBRAR ENTRE MUNICÍPIO DE GUIMARÃES, CIM DO 

AVE E COM OS MUNICÍPIO DE VIZELA, MUNICÍPIO DE PÓVOA DE LANHOSO E VILA NOVA 

DE FAMALICÃO – Presente a seguinte informação: “A Lei n.º 52/2015, de 9 de junho, aprovou 

o novo Regime Jurídico do Serviço Público de Transportes de Passageiros (RJSPTP), 

estabelecendo, por um lado, o regime aplicável ao planeamento, organização, operação, 

atribuição, fiscalização, investimento, financiamento, divulgação e desenvolvimento do 

serviço público de transporte de passageiros, por modo rodoviário, incluindo o regime das 

obrigações de serviço público e respetiva compensação e, por outro, revogando o RTA - 
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Regulamento de Transportes em Automóveis (Decreto n.º 37272, de 31 de dezembro de 

1948). O RJSPTP aplica-se às autoridades de transportes (AT) e aos operadores de serviço 

público que se dedicam à exploração do serviço público de transporte de passageiros em 

diversos modos, designadamente no rodoviário, estabelecendo o regime aplicável ao seu 

planeamento, organização, operação, atribuição, fiscalização, investimento, financiamento, 

divulgação e desenvolvimento, incluindo o regime das obrigações de serviço público e 

respetiva compensação. Com o RJSPTP são descentralizadas competências de gestão do 

sistema de transportes públicos em diversos níveis da administração pública, nomeadamente 

nos Municípios e nas Comunidades Intermunicipais (CIM). Para o efeito, foi deliberado em 

Reunião de Câmara de 8 de setembro de 2016 e Assembleia Municipal de Guimarães de 3 de 

outubro de 2016 a assunção do Município de Guimarães como Autoridade de Transportes 

(AT), quanto aos serviços públicos de transporte de passageiros municipais, nos termos do 

art. 6.º do Regime Jurídico do Serviço Público de Transportes de Passageiros, aprovado pela 

Lei n.º 52/2015, de 9 de junho. O Município de Guimarães é a autoridade de transportes 

competente quanto ao serviço público de transporte de passageiros municipal que se 

desenvolve integral ou maioritariamente na respetiva área geográfica. A CIM do Ave é a 

autoridade de transportes competente quanto aos serviços públicos de transporte de 

passageiros intermunicipais que se desenvolvam integral ou maioritariamente na respetiva 

área geográfica. Os Municípios de Vizela, Póvoa de Lanhoso e de Vila Nova de Famalicão são 

as entidades titulares de bens dominiais municipais sitos na sua área geográfica, 

designadamente as paragens de transporte público, necessários à prestação do serviço 

público de transporte de passageiros municipal do Município de Guimarães; Considerando 

que: A. As entidades envolvidas consideram que através da celebração de um Acordo de 

Colaboração e Coordenação de Competências na área do serviço público de transporte de 

passageiros se promoverá uma maior eficiência e gestão sustentável do serviço público de 

transporte de passageiros, bem como a universalidade do acesso e a qualidade dos serviços, 

a coesão económica, social e territorial e o desenvolvimento equilibrado do setor dos 

transportes; B. O presente Acordo de Colaboração e Coordenação de Competências não 

constitui uma delegação de competências na aceção dada pelos artigos 116.º e 117.º do 
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Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, dado não ocorrer qualquer passagem vertical 

de competências de órgãos do Estado em autarquias locais ou entidades intermunicipais, 

nem de órgãos de autarquias locais em entidades intermunicipais ou juntas de freguesias; 

constitui sim um instrumento contratual que estabelece os termos da articulação do modo 

de exercício de competências próprias sobre os serviços de transporte público de 

passageiros, bem como da colaboração sobre a utilização de bens e infraestruturas 

localizadas em diferentes municípios; C. Entende-se, assim, também não ser aplicável à 

celebração do presente acordo o disposto no n.º 2 do artigo 122.º do Anexo I à Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, não sendo por isso exigida a elaboração dos estudos 

necessários à demonstração dos requisitos previstos nas alíneas a) a e) do n.º 3 do artigo 

115.º do mesmo diploma, que não são aplicáveis; Face ao exposto será de submeter a 

aprovação da Câmara Municipal a minuta do Acordo tripartido de Colaboração e 

Coordenação de Competências respeitantes ao Regime Jurídico de Serviço Público de 

Transporte de Passageiros, a celebrar entre Município de Guimarães, CIM do Ave e com os 

Município de Vizela, Município de Póvoa de Lanhoso, constante do Doc1 em anexo, bem 

como a minuta do Acordo tripartido de Colaboração e Coordenação de Competências 

respeitantes ao Regime Jurídico de Serviço Público de Transporte de Passageiros, a celebrar 

entre Município de Guimarães, CIM do Ave e Vila Nova de Famalicão, constante do Doc2 em 

anexo.” (Anexo 17) 

DELIBERADO 

 

 

31. TRANSPORTES –CENTRO SOCIAL DE BRITO - CEDÊNCIA DE AUTOCARRO – RATIFICAÇÃO 

– Presente, para ratificação, o despacho do Presidente da Câmara, que disponibilizou, ao 

Centro Social de Brito, o transporte, em autocarro, dos idosos, no dia 15 de dezembro, a 

Alcochete. 

DELIBERADO 

 

 



 

 

 

45 

Mod. 229-A/SQ 0 

 

GUIMA
S

AER

CÂMARA MUNICIPAL DE GUIMARÃES

32. TRANSPORTES – ESCOLA EB1 DE SELHO SÃO CRISTÓVÃO - CEDÊNCIA DE AUTOCARRO – 

Presente a seguinte informação: “A Escola EB1 de Selho São Cristóvão solicitou a colaboração 

do município através da cedência de um autocarro, para efetuar o transporte de alunos, no 

dia 17 de dezembro, ao São Mamede CAE em Guimarães. Considerando que se trata de uma 

deslocação no âmbito de um espetáculo de Natal e não havendo inconveniente para os 

serviços a disponibilização da viatura em causa, por despacho datado de 7 de dezembro de 

2021, foi proposto deferir o pedido. Sendo uma competência da Câmara Municipal de 

Guimarães, a atribuição deste tipo de apoios, submete-se à aprovação do Executivo 

Camarário o transporte solicitado.” 

DELIBERADO 

 

 

 

33. AMBIENTE – APROVAÇÃO DO TARIFÁRIO DE GESTÃO DE RESÍDUOS PARA O ANO DE 

2022 – Presente a seguinte proposta: “É atribuição da Entidade Reguladora dos Serviços de 

Águas e Resíduos (ERSAR) regulamentar, avaliar e auditar a afixação e aplicação das tarifas 

pelas entidades gestoras, nos termos do artigo 5º dos seus Estatutos aprovados pela Lei n.º 

10/2014, de 6 de março, alterada pela Lei n.º 75B-B/2020, de 31 de dezembro, estão sujeitas 

a parecer daquela Entidade as tarifas municipais dos serviços, no que respeita à sua 

conformidade com as disposições legais e regulamentares em vigor, de acordo com o n.º 7 

do artigo 21º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro. No âmbito do Decreto-Lei 194/2009, de 

20 de agosto (regime jurídico dos serviços municipais e intermunicipais de abastecimento 

público de água, de saneamento de águas residuais e de gestão de resíduos urbanos), a 

ERSAR recomenda a harmonização das estruturas tarifárias com o financiamento do serviço, 

conferindo-lhe a racionalidade económica e financeira que assegure não só a sua viabilidade 

como a sua indispensável melhoria. Assim, no reporte de contas enviada à ERSAR em 2021, 

já previamente validado pela ERSAE a percentagem de cobertura de gastos da gestão de 

resíduos pelo utilizador final é de 73%, havendo subsidiação implícita do município em 27%. 

Considerando que: 1. Os tarifários a aprovar devem permitir a recuperação tendencial dos 
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custos decorrentes da provisão dos respetivos serviços prestados, operando num cenário de 

eficiência e tendo em atenção a necessidade de salvaguardar a acessibilidade económica aos 

serviços por parte dos utilizadores. 2. As entidades gestoras devem fundamentar as 

propostas dos tarifários para 2022, preconizando-se que sejam consideradas as orientações 

da ERSAR para efeitos de definição das tarifas, nomeadamente as Recomendações da ERSAR, 

o regime jurídico constante do Decreto-Lei n.º 194/2009, de 20 de agosto, na atual redação, 

e ainda, quando aplicável, o Regulamento Tarifário do Serviço de Gestão de Resíduos 

Urbanos (RTR). 3. A ERSAR fixa, anualmente, o limiar de acessibilidade económica para a 

determinação das tarifas (entre 0-0.5%) tendo o Município de Guimarães 0.15%, sendo o 

encargo anual para um consumo médio de 10m3 de 60,06€/utilizador. 4. O Município obteve 

boa qualidade sustentabilidade da gestão do serviço no que respeita à adequação dos 

recursos e à rentabilização das viaturas o município o, o que preconiza o esforço na 

otimização do serviço e dos custos inerentes; 5. O Município dispõe no seu regulamento de 

tarifários sociais num total em 2021 de 193 tarifários sociais e de 447 isenções totais, de 

acordo com o parecer da Divisão de Ação Social; 6. A comunicação pela RESINORTE, entidade 

gestora em Alta, com o respetivo parecer positivo da ERSAR, da tarifa de transição para ano 

de 2022 de 43,11€/ton + TGR, ao invés da tarifa de 36,48€/ton + TGR praticada em 2021. Esta 

alteração da tarifa da RESINORTE terá um impacto de cerca de €400.000,00/ano no 

orçamento municipal. 7. A publicação do decreto-lei n.º 102-D/2020, de 10 de dezembro, 

que aprova o regime geral da gestão de resíduos, o regime jurídico da deposição de resíduos 

em aterro e altera o regime da gestão de fluxos específicos de resíduos, transpondo as 

Diretivas (UE) 2018/849, 2018/850, 2018/851 e 2018/852, que preconiza o regime da taxa 

de gestão de resíduos (TGR), enquanto instrumento determinante da modelação de 

comportamentos de todos os envolvidos, estabelecendo uma TGR, que visa compensar os 

custos administrativos de acompanhamento das atividades de gestão de resíduos, incentivar 

a redução da produção de resíduos, estimular o cumprimento dos objetivos nacionais em 

matéria de gestão de resíduos e melhorar o desempenho do setor, e que tem sido objeto de 

aumento gradual assumindo, passando de 11,00€/ton em 2020, para 22,00€/ton entre os 

anos de 2021 e 2022, passando para 25,00€/ton em 2023 até atingir os 35,00€/ton em 2025. 
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8. O projeto da recolha seletiva da fração orgânica até 34% população já em 2022, de acordo 

com o Plano de Gestão de Biorresíduos de Guimarães 2030, aprovado, que trará um benefício 

ambiental e direto ao cidadão. 9. A estratégia da economia circular de Guimarães através da 

RRRCICLO, que permitirá a substituição da economia linear pela circular, como são exemplo 

da recolha seletiva das máscaras, das pontas de cigarro, das pastilhas elásticas e da oferta de 

compostores domésticos e comunitários para as freguesias. 10. O reforço da comunicação e 

da sensibilização de proximidade com o cidadão, inserido no programa Pégadas e das 

Brigadas Verdes. 11. A entrega de contentores aos utilizadores domésticos e não-domésticos 

para a recolha dos resíduos orgânicos e dos resíduos recicláveis para promover a recolha 

porta-a-porta. 12. Os financiamentos previstos para os próximos anos na área da gestão de 

resíduos, que habitualmente estabelecem como critério de elegibilidade dos beneficiários “o 

cumprimento dos requisitos mínimos definidos para o efeito pela entidade reguladora em 

matéria de estrutura tarifária e grau de recuperação dos custos, como base no regulamento 

tarifário da ERSAR”, nomeadamente cobertura de gastos de pelo menos 90% e adequação 

do tarifário. 13. A necessidade de distinguir a tarifa para a recolha da fração indiferenciada 

da recolha seletiva de orgânicos na estrutura tarifária, incentivado à separação desta fração 

na origem, através de compostagem e/ou de recolha. Penalizando a primeira em relação à 

segunda, de acordo com as boas práticas europeias e nacionais nesta matéria. 14. Que a 

partir de 2025, de acordo com as novas metas nacionais no cumprimento dos objetivos 

europeus no que respeita ao tarifário da gestão de resíduos, as tarifas devem ser aplicadas 

sobre a quantidade de resíduos recolhidos e devem deixar de ser indexadas ao consumo de 

água, devendo os Municípios, adaptarem os seus tarifários ao princípio PAYTT – pague pelo 

resíduo que produz. 15. O alargamento do PAYT a toda a cidade e a 34% da população em 

2022, e de modo a criar um sistema que induza bons comportamentos, será criada uma nova 

tarifa PAYT B, calculada com base na média da recolha daquele tipo de utilizador, replicando 

o modelo Belga, definindo para cada utilizador os litros adequados por mês, podendo o 

mesmo optar pelo método A, aumentando-se dessa forma a fiscalização. 16. A previsão dos 

investimentos para 2022, através da renovação do parque de viaturas que de acordo com a 

qualidade do serviço da ERSAR se encontra deficitário, bem como a continuidade da 
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substituição de contentores de superfícies por subterrâneos quer para a recolha 

indiferenciada quer para a seletiva, bem como no reforço da recolha seletiva porta-a-porta 

com vista ao aumento dos materiais recicláveis. 17. A necessidade de adequar o tarifário às 

normas do Regulamento de Tarifário da ERSAR, passando as tarifas e taxas a serem cobradas 

ao dia e por m3 ou litro, consoante as situações; Neste contexto foi enviado à ERSAR, a 

proposta de tarifário de gestão de resíduos para o ano 2022, que mereceu o parecer daquela 

entidade (Anexo 1), resultando de um aumento para o utilizador doméstico tipo (10m3) de 

€60,06/ano para €70,44/ano, ou seja cerca de €0,86/mês. Assim, deixo à consideração 

superior a aprovação da proposta de tarifário (Anexo 2), para o ano de 2022, que prevê: a) 

Promover a cobertura de gastos entre os 85% e os 90%; b) Reduzir a tarifa de disponibilidade 

aos utilizadores não-domésticos; c) Criar uma tarifa para a recolha de biorresíduos com 

incentivo, implementado um valor inferior do que o cobrado pela fração indiferenciada 

(fração resto); d) Repercutir a TGR ao utilizador final, para cumprir o seu objetivo ambiental, 

com um aumento por utilizador de €0,80€ para cerca de €1,60€, isentando-se os utilizadores 

que efetuam a recolha seletiva de orgânicos e/ou que promovam a compostagem; e) 

Continuar a divulgar os tarifários sociais, que têm tido cada vez maior alcance; f) Manter os 

tarifários sociais para os utilizadores não-domésticos como por exemplo Associações e IPSS.” 

(Anexo 18) 

DELIBERADO 

 

 

34. EDUCAÇÃO - DÍVIDAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES 

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

de monitorização das dívidas relativas à prestação de serviços de fornecimento de refeições 

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

incumprimento no pagamento daqueles serviços, em resultado da grande vulnerabilidade 

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

para a regularização dos valores em dívida por parte dos respetivos agregados familiares, 

propõe-se, nos termos da alínea hh), do n.º 1, do artigo 33º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de 



 

 

 

49 

Mod. 229-A/SQ 0 

 

GUIMA
S

AER

CÂMARA MUNICIPAL DE GUIMARÃES

setembro e em observância do disposto no Regulamento Geral de Proteção de Dados, a 

anulação das dívidas no valor de €2.322,68, respeitantes a oito alunos. 

DELIBERADO 

 

 

35. EDUCAÇÃO – ATRIBUIÇÃO DE APOIOS AOS ALUNOS DO 1.º CEB PARA AQUISIÇÃO DE 

LIVROS DE FICHAS E/OU CADERNOS DE ATIVIDADES – ANO LETIVO 2021/2022– 

RETIFICAÇÃO DAS DELIBERAÇÕES DE CÂMARA DE 29 DE JULHO E 18 DE NOVEMBRO DE 

2021 – Presente a seguinte informação: “Como é de conhecimento superior, por deliberação 

de Câmara de 29 de julho último, procedeu-se à atribuição de apoios aos alunos do 1.º CEB 

para aquisição de livros de fichas e/ou cadernos de atividades para o ano letivo 2021/2022, 

tendo, para o efeito, sido transferidos para os respetivos agrupamentos de escolas verbas 

em idêntico montante ao atribuído no ano letivo transato. No que diz respeito ao 

agrupamento de escolas Arqueólogo Mário Cardoso, o montante atribuído foi de €13.480,28, 

valor que se revela insuficiente, face aos comprovativos de despesa agora apresentados, pelo 

que haverá necessidade de providenciar o reforço daquela verba em €32,14. Acresce ainda 

que, em resultado da matrícula de um novo aluno no 1º ano de escolaridade, o valor da verba 

a transferir para o agrupamento de escolares de Abação, nos termos da deliberação de 

Câmara de 18 de novembro último, carece igualmente de reforço no valor de €29,20. Assim, 

e perante o exposto, propõe-se que se proceda à retificação das deliberações de Câmara 

supramencionadas e seja dado despacho de autorização de cabimento e compromisso no 

valor de €61,34- rubrica: 2.1.2.6001. Mais se informa que a gestora do contrato, nos termos 

do artigo 29º do Regulamento de Execução Orçamental de 2021, é Clara Soares. À 

consideração superior.” 

DELIBERADO 

 

 

36. AÇÃO SOCIAL – RATIFICAÇÃO DOS APOIOS CONCEDIDOS POR CONTA DO FUNDO DE 

MANEIO DE NOVEMBRO DE 2021 - Presente a seguinte informação: “Por deliberação de 21 
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de dezembro de 2020 a Câmara Municipal aprovou a constituição de um Fundo de Maneio 

destinado a acorrer, com oportunidade, ao pagamento com caráter de urgência, dos apoios 

a conceder no âmbito da alínea a) do artigo 2º do Regulamento Municipal para Atribuição de 

Apoios a Pessoas em Situação de Vulnerabilidade. Importa, assim, submeter a ratificação os 

apoios entretanto concedidos por conta deste Fundo de Maneio, conforme constam do mapa 

que se anexa.” (Anexo 19) 

DELIBERADO 

 

 

37. AÇÃO SOCIAL - PROPOSTA DE ALOJAMENTO - OCUPAÇÃO DE TRÊS VAGAS EM 

RESIDÊNCIA PARTILHADA – Presente um ofício da CASFIG, EM, UNIPESSOAL, LDA 

remetendo, para aprovação do Órgão Executivo, uma proposta de ocupação de três vagas 

em residência partilhada, aprovada pelo respetivo Conselho de Gestão em sua reunião 

extraordinária de 10 de dezembro de 2021. (Anexo 20) 

DELIBERADO 

 

 

38. AÇÃO SOCIAL – PAGAMENTOS NO ÂMBITO DOS BENEFÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO DO 

SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS – CONCESSÃO À EMPRESA 

GUIMABUS – Presente a seguinte informação: “Com base nas deliberações da câmara 

municipal de 18 de maio de 1995 e de 18 de março de 1999, o Município assumiu o 

compromisso de suportar uma percentagem do valor dos passes em transportes públicos de 

todos os idosos que fossem detentores do cartão municipal do idoso, bem como assumiu a 

comparticipação prevista no artigo 7.º do Regulamento do Cartão Municipal da Pessoa com 

Deficiência, aprovado por deliberação de câmara municipal de 22 de dezembro de 2011, 

sancionada pela Assembleia Municipal em sessão de 24 de fevereiro de 2012. Desde 2001, o 

serviço público de transportes coletivos urbanos de passageiros tem sido assegurado, em 

Guimarães, pela empresa Transurbanos de Guimarães, Lda. Para o efeito, em 2 de março de 

2001, foi celebrado um Contrato de Concessão de Exploração do Serviço Público de 
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Transportes Coletivos Urbanos, onde estavam definidos os termos das comparticipações em 

cima referidas, que cessou a 2 de março de 2021. A partir de 1 de janeiro de 2022, o serviço 

público de transportes coletivos urbanos de passageiros em Guimarães passará a ser 

assegurado pela empresa GUIMABUS – EMPRESA TRANSPORTES DE GUIMARÃES, 

UNIPESSOAL, LDA, com quem o Município celebrou um contrato de concessão em 2 de 

fevereiro de 2021, pelo prazo de 10 anos, pelo que se coloca à consideração superior que, ao 

abrigo da al. v) do n.º 1 do art.º 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual 

redação, seja submetida uma proposta à Câmara Municipal, para posterior aprovação pela 

assembleia municipal, nos termos previstos na al. c) do n.º 1 do art.º 25.º do mesmo diploma 

legal, conjugada com o no art.º 16.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, no sentido de se 

manter a concessão daqueles benefícios, em conformidade com os termos que se seguem: - 

Para as pessoas com um grau de incapacidade igual ou superior a 60% e que possuam o 

Cartão Municipal de Pessoa com Deficiência, o Município comparticipa adicionalmente 50% 

do valor do respetivo passe, que, ao abrigo do contrato de concessão com a GUIMABUS 

beneficia de uma redução de, pelo menos, 50% sobre a tarifa de venda ao público, 

perfazendo um desconto total de 75%. Como tal, as pessoas com um grau de incapacidade 

igual ou superior a 60%, e que possuam o Cartão Municipal de Pessoa com Deficiência, 

incorrerão num custo de 25% do preço tabelado para o passe mensal. Os portadores deste 

passe podem ainda solicitar a atribuição de um Passe para Acompanhante, que será 

totalmente gratuito, aplicável apenas nas viagens de acompanhamento de pessoas com 

mobilidade condicionada, com um grau de incapacidade igual ou superior a 80%; - Para 

pessoas com mais de 65 anos, que residam no concelho de Guimarães e possuam o Cartão 

Municipal do Idoso, o valor do respetivo passe será sujeito a uma comparticipação adicional 

de 40% pelo Município de Guimarães; - Para pessoas com reforma antecipada, com idade 

compreendida entre os 60 e os 65 anos e pensão inferior ao salário mínimo nacional, é 

concedido o passe social equivalente ao das pessoas com mais de 65 anos, mediante 

habilitação prévia pelos serviços de ação social do Município; - Comparticipação por parte do 

Município de 100% do valor da emissão, pela GUIMABUS, do primeiro suporte dos títulos de 

transporte em apreço. Entretanto, e no contexto desta nova prestação de serviços pela 
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empresa GUIMABUS, será agora necessário atualizar os respetivos documentos reguladores 

da atribuição dos benefícios associados ao Cartão da Pessoa com Deficiência e ao Cartão do 

Idoso, pelo que se está já a diligenciar no sentido de, por um lado, efetuar uma nova alteração 

ao Regulamento do Cartão Municipal da Pessoa com Deficiência e, por outro, criar o 

Regulamento do Cartão do Idoso, tendo já sido iniciado o respetivo procedimento de 

abertura, através de deliberação da câmara municipal, tomada em sua reunião do passado 

dia 6 de dezembro. Logo que estes regulamentos entrem em vigor, o Município assumirá 

estes benefícios mediante a aplicação das normas desses regulamentos, tratando-se, neste 

interregno de tempo, de uma situação provisória que se pretende acautelar com a presente 

informação. Por fim, informa-se que se estima, para o primeiro semestre de 2022, um custo 

de €215.000,00 associado à comparticipação municipal dos passes para as pessoas com mais 

de 65 anos, e de €10.000,00 para a comparticipação municipal dos passes das pessoas com 

deficiência, num valor global de €225.000,00.” 

DELIBERADO 

 

 

39. AÇÃO SOCIAL – ALTERAÇÃO DO OBJETO DO SUBSÍDIO ATRIBUÍDO À ASSOCIAÇÃO DE 

APOIO À CRIANÇA EM 2021 - 1º ADITAMENTO – Presente a seguinte informação: “Em 

reunião de Câmara de 5 de abril de 2021 foi deliberado aprovar o apoio a 101 Instituições de 

Solidariedade Social, entre as quais a Associação de Apoio à Criança, mediante a atribuição 

de um subsídio de €10.000,00 (dez mil euros) destinado à aquisição de equipamento 

informático, multimédia, eletrodomésticos e mobiliário. Na sequência desta deliberação foi 

celebrado um protocolo, a 20 de abril de 2021, com a Associação de Apoio à Criança, em 

conformidade com o Regulamento de Apoio às Instituições de Solidariedade Social 

(Regulamento nº 607/2010 de 15 de julho). Contudo, no passado dia 30 de novembro, a 

Presidente desta instituição, Maria Joana Machado Prata, solicitou a esta Câmara Municipal 

a alteração do objeto deste subsídio, de modo a que a verba anteriormente atribuída para 

aquisição de equipamento informático, multimédia, eletrodomésticos e mobiliário 

(10.000,00€), passe a estar afeta a despesas associadas à realização de obras no edifício do 
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futuro Centro de Acolhimento para Menores Estrangeiros Não Acompanhados. 

Considerando que foi anteriormente emitida a declaração de cabimento nº 1917/2021 e que 

foi fundamentado e emitido o compromisso relativo à atribuição de subsídios às instituições, 

a que reporta a deliberação de 5 de abril, e na qual esta instituição se inclui, submete-se para 

aprovação, ao abrigo do artigo 19º do regulamento 607/2010, o presente pedido de 

alteração do objeto do subsídio, que pressupõe um aditamento ao atual protocolo, onde 

conste a alteração da cláusula 1ª (Objeto), nos seguintes termos: “O presente protocolo tem 

por objeto (...), para o apoio destinado a obras no futuro Centro de Acolhimento para 

Menores Estrangeiros Não Acompanhados”.” (Anexo 21) 

DELIBERADO 

 

 

40. AÇÃO SOCIAL – SUBSÍDIOS PARA A AQUISIÇÃO DE QUATRO ELETRODOMÉSTICOS – 

Presente a seguinte proposta: “Foram rececionadas na Divisão de Ação Social quatro 

candidaturas para apoio na aquisição de quatro eletrodomésticos, duas máquinas de lavar 

roupa e dois esquentadores. Após análise destas candidaturas e subsequentes estudos 

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

socioeconómica dos agregados familiares, bem como o valor respetivo do subsídio 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 

234760001/21 

 

 

Urgezes €107,56 €435,00 

131181335/21 Caldelas €290,19 €360,00 

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 €1.281,80 (mil duzentos e oitenta e 

um 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 
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diretamente pela Câmara Municipal ao fornecedor dos mesmos, mediante a apresentação 

da respetiva fatura comprovativa.” 

DELIBERADO 

 

 

41. CULTURA – DESIGNAÇÃO DO GRANDE AUDITÓRIO DO CENTRO CULTURAL VILA FLOR – 

Presente a seguinte proposta: “Em 1997, Francisca Abreu foi eleita Vereadora da Câmara 

Municipal de Guimarães, sendo-lhe delegadas competências nas áreas da Educação e da 

Cultura e tendo sido designada pelo Executivo para assumir a presidência da Cooperativa 

Municipal “A Oficina”. Como Vereadora da Cultura e Presidente d’A Oficina, desenvolve uma 

abrangente e intensa agenda cultural que, acompanhada pela construção de equipamentos 

culturais de referência, afirmaram Guimarães, no início do século XXI, como destacado polo 

cultural de todo o noroeste peninsular. É uma época em que Guimarães, iniciada a 

reabilitação patrimonial do seu centro histórico, definiu como prioridade das suas políticas 

urbanas a aposta na vivência cultural dos seus espaços patrimoniais para, conjugando 

modernidade com História, encontrar uma via de afirmação cultural integradora e 

valorizadora da nossa comunidade residente e atrativa para além das fronteiras da cidade. 

Construído o Centro Cultural Vila Flor, inaugurado em 2005, é com Francisca Abreu que é 

promovida a política de promoção cultural que leva o governo da República a escolher 

Guimarães como a terceira cidade portuguesa, depois de Lisboa e Porto, a candidatar-se a 

Capital Europeia da Cultura. Foi a responsável pela elaboração da candidatura que mereceu 

a aprovação da União Europeia, e membro do Conselho de Administração da Fundação 

Cidade de Guimarães, entidade criada para a realização de Guimarães Capital Europeia da 

Cultura 2012. O sucesso de Guimarães Capital Europeia da Cultura 2012, momento histórico 

da nossa vida coletiva, constitui exemplo para toda a Europa de como uma cidade média, a 

partir do envolvimento de toda a população, podia realizar um evento de amplitude 

europeia, ficando em muito a dever-se à visão cosmopolita, arrojada e integradora, da então 

Vereadora Francisca Abreu. No dia 21 de janeiro de 2022 assinalam-se os 10 anos sobre a 

Abertura de Guimarães 2012 – Capital Europeia da Cultura, momento que, pelas razões 
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introduzidas, considero perfeito para perpetuar o seu nome na Cultura Vimaranense. Assim, 

em homenagem e reconhecimento da herança e marca cultural que os seus mandatos 

legaram a Guimarães, do caráter interventivo com que sempre pautou a sua forma de ser 

cidadã e da sua permanente disponibilidade e dedicação à Comunidade que a acolheu 

proponho que, a partir de 14 de janeiro de 2022, ao grande auditório do Centro Cultural Vila 

Flor seja atribuída a designação de Grande Auditório Francisca Abreu. Mais proponho que, 

em razão dos mandatos que cumpriu, também como membro da Assembleia Municipal de 

Guimarães e da importância da sua obra para o Município de Guimarães, esta proposta seja 

igualmente submetida à aprovação da Assembleia Municipal de Guimarães.” 

DELIBERADO 

 

 

42. 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, um bombeiro pertencente à Corporação de Bombeiros de Guimarães e um bombeiro 

pertencente à Corporação de Bombeiros das Taipas apresentaram nesta Câmara Municipal 
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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 
Cabimento/ 
Compromisso 

Manuel Jorge Oliveira Ribeiro U-909 Sande S. 
Lourenço 

 

378,15 € 
75,63 € 5441/6025 

Alberto José Silva Figueiredo U-3676 Fermentões 
 

255,27 € 51,05 € 5382/5966 

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

valor total de €126,68 (cento e vinte e seis euros e sessenta e oito cêntimos) aos referidos 

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

supramencionado Regulamento. À consideração superior.” 

DELIBERADO 

 

 

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

ÀS FAMÍLIAS E ÀS EMPRESAS COMO RESPOSTA À SITUAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA 

PROVOCADA PELO CORONAVÍRUS – COVID 19 - SUSPENSÃO DE PAGAMENTO DE TAXAS E 

OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS E OUTROS APOIOS – Presente a seguinte proposta: “Por 

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

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

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

situação epidemiológica provocada pelo Coronavírus – COVID 19, medidas que tinham como 
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limite temporal 31 de dezembro de 2021. Assim, e considerando a evolução da situação 

epidemiológica em Portugal e, sobretudo, nos restantes Estados--Membros da União 

Europeia, com uma trajetória ascendente no que concerne ao número de novos casos diários 

da doença COVID-19, estando a verificar-se, de igual modo, um crescimento acentuado da 

taxa de incidência e do índice de transmissibilidade do vírus SARS-CoV-2, foi publicado a 27 

de novembro de 2021 a Resolução do Conselho de Ministros n.º 157/2021, que volta a 

declarar a situação de calamidade no âmbito da pandemia da doença COVID -19 até às 23:59 

h do dia 20 de março de 2022, em todo o território nacional continental. Nesta circunstância 

e considerando as limitações previstas nos artigos 9º e 10º da referida Resolução para os 

Estabelecimentos turísticos ou de alojamento local e Restauração e Similares, a 

imprevisibilidade da evolução da pandemia e o possível aparecimento de novas variantes, 

deixo à consideração superior a aplicação dos seguintes apoios, que não põem em causa o 

orçamento municipal: 1. ISENÇÃO DE TAXAS – a. Das taxas previstas na Tabela anexa ao 

Regulamento de Taxas e Outras Receitas Municipais, no que se refere à ocupação de espaço 

público com toldos e esplanadas até 30 de junho de 2022. b. Das taxas de licenciamento de 

publicidade existente nas fachadas, que não estejam incluídas no licenciamento zero, nos 

estabelecimentos de venda a retalho e na restauração e bebidas com área igual ou inferior a 

200m2 e com entrada autónoma e independente a partir da via pública, até 31 de dezembro 

de 2022. c. Das taxas de licenciamento de guarda-ventos nas esplanadas licenciadas até 31 

de dezembro de 2022. 2. OUTROS APOIOS - A Manutenção da medida implementada em 

2020 e 2021 relativa à possibilidade de flexibilizar a ocupação de espaço público, com 

esplanadas e toldos nos estabelecimentos de restauração/bebidas e hotelaria com a 

possibilidade de um aumento de área excecional e temporário, devendo os interessados 

preencher o formulário aprovado para o ano 2022, devendo cumprir os critérios definidos 

quanto a dimensões e implantação, além de respeitar as medidas de orientação e normativas 

para o setor de restauração, emitidas pelas autoridades, conforme as regras anteriormente 

aprovadas. a. Autorização excecional e temporária para a colocação de guarda-ventos na 

zona do Centro Histórico e Zona Tampão, nos espaços de esplanadas licenciados, mediante 

pedido dos interessados e nas seguintes condições: i. Estrutura em ferro para pintar na cor 
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preto e vidro ou acrílico transparente; ii. Os perfis de ferro devem ter uma dimensão de 

aproximadamente 4 cm de forma a minorar o seu impacto visual; iii. Estrutura autoportante 

sem fixação ao pavimento e com a altura máxima de 1,50m; iv. Sem publicidade. Finalmente, 

a presente proposta deve ser submetida a aprovação da Câmara Municipal e ratificação da 

Assembleia Municipal para atribuição de efeitos a 1 de janeiro de 2021, nos termos do 

disposto nas alíneas b) e g), do n.º 1, do art.º 25º da aludida Lei n.º 75/2013, no art.º 16.º da 

referida Lei n.º 73/2013 e n.º 8 do art.º 56º do referido Regulamento Municipal de Taxas e 

Outras Receitas Municipais, e tendo em atenção os n.ºs 3 e 5 do art.º 164.º do Código do 

Procedimento Administrativo.” 

DELIBERADO 

 

 

44. DIVERSOS – IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS (IMI) – ANO DE 2021 – Presente a 

seguinte proposta: “Nos termos do disposto no n.º 14 do art.º 112.º do Código do Imposto 

Municipal sobre Imóveis (CIMI), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 287/2003, de 12 de 

novembro, a Câmara Municipal tem de comunicar à Direção Geral dos Impostos, até 31 de 

dezembro, a deliberação da Assembleia Municipal que fixou as novas taxas do Imposto 

Municipal sobre Imóveis. Considerando as dificuldades que as famílias vão continuar a 

enfrentar em 2022, e pese embora o risco controlado para a sustentabilidade do orçamento 

municipal associado a esta medida, proponho, nos termos do art.º 112.º do CIMI: Que seja 

fixada a seguinte taxa para liquidação daquele imposto: Prédios urbanos = 0,33 %. Esta 

proposta representa uma redução de 27% face ao máximo permitido por lei (0,45%), ficando 

as taxas propostas próximas do limite inferior (0,30%). Aplicar as seguintes majoração e 

minoração à taxa agora proposta, da seguinte forma: Majoração em 30% da taxa a aplicar a 

prédios urbanos degradados, considerando-se como tais os edifícios que, face ao seu estado 

de conservação, não cumpram satisfatoriamente a respetiva função ou façam perigar a 

segurança de pessoas e bens (n.º 8 do art.º 112.º). Redução da taxa a aplicar ao prédio ou 

parte de prédio urbano destinado a habitação própria e permanente do sujeito passivo ou 

do seu agregado familiar, e que seja efetivamente afeto a tal fim, atendendo ao número de 
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dependentes que, nos termos do Código do IRS, compõem o respetivo agregado familiar, de 

acordo com a seguinte tabela, (art.º 112.º A): ------------------------------------------------------------- 

DELIBERADO 

 

 

45. DIVERSOS – PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO DAS 

PESSOAS SINGULARES (IRS) – ANO DE 2022 – Presente a seguinte proposta: “Considerando 

o disposto no n.º 1 do artigo 26.º, da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, proponho que seja 

fixada a taxa de 5% como participação do Município no IRS dos sujeitos passivos com 

domicílio fiscal na respetiva circunscrição territorial.” 

DELIBERADO 

 

 

46. DIVERSOS - DERRAMA SOBRE A COLETA DE 2021 (A COBRAR EM 2022) – Presente a 

seguinte proposta: Nos termos do disposto nos n.ºs 1 e 24 do art.º 18.º da Lei n.º 73/2013, 

de 3 de setembro, proponho que a Câmara Municipal aprove e submeta à aprovação da 

Assembleia Municipal o lançamento de uma derrama para o ano de 2021 a cobrar em 2022 

para financiar investimentos, nomeadamente, na regeneração económica do concelho: a) De 

1,5% sobre o lucro tributável sujeito e não isento de imposto sobre os rendimentos de 

pessoas coletivas (IRC), dos sujeitos passivos com um volume de negócios no ano anterior 

superior a €150.000; b) De 1 % sobre o lucro tributável sujeito e não isento de imposto sobre 

os rendimentos de pessoas coletivas (IRC), dos sujeitos passivos com um volume de negócios 

no ano anterior que não ultrapasse €150.000.” 

DELIBERADO 

 

Número de dependentes a cargo Dedução fixa (em €) 

2 40 
3 ou mais 70 
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47. DOCUMENTOS PREVISIONAIS - GRANDES OPÇÕES DO PLANO E ORÇAMENTO 2022 - 

PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS - PLANO DE ATIVIDADES - ORÇAMENTO DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE GUIMARÃES PARA O ANO DE 202 - REGULAMENTO DE EXECUÇÃO 

ORÇAMENTAL – MAPA DE PESSOAL 2022 - ORÇAMENTOS DAS ENTIDADES PARTICIPADAS 

– Presente, em anexo, a proposta respeitante ao Plano Plurianual de Investimentos, Plano de 

Atividades e Orçamento da Câmara Municipal de Guimarães para o ano de 2022, 

Regulamento de Execução Orçamental, Mapa de Pessoal 2022 e Orçamentos das Entidades 

Participadas. (Anexo 22) 

DELIBERADO 

 

 

48. APROVAÇÃO DA ATA EM MINUTA 

DELIBERADO 

 

 

A REUNIÃO TERMINOU ÀS ________ HORAS 

 

 

 

ASSINATURAS: 

 

 

PRESIDENTE: 

______________________________ 

 

 

SECRETÁRIA: 

_______________________________ 


