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REUNIÃO ORDINÁRIA DE 13 DE JANEIRO DE 2022 

 

 

INICIADA A REUNIÃO ÀS ________ HORAS 

 

PRESENÇAS: 

 

 

 

 

 

 

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

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

1. Da seguinte moção aprovada em sessão extraordinária da Assembleia Municipal de 

26 de novembro de 2021: “Moção Pela autorização da abertura da Unidade de 

Hemodinâmica do Hospital da Senhora da Oliveira Guimarães - Desde 2018 que o 

Partido Socialista de Guimarães tem defendido a abertura da Unidade de Diagnóstico e 

Intervenção em Cardiologia no Hospital Nossa Senhora da Oliveira. De acordo com as 

orientações técnicas internacionais, a Sociedade Portuguesa de Cardiologia e, já agora, 

a evidência empírica de quem trabalha no terreno este é um equipamento que 

Guimarães, o Distrito de Braga e a região Norte precisa. É verdade que a Unidade foi 

construída sem a autorização do Ministério da Saúde, e sem que tenha sido 

apresentado um modelo de funcionamento claro. Contudo, salientamos o esforço do 

Hospital para regularizar as situações identificadas que foram ultrapassadas em 

concordância com a Senhora Ministra da Saúde. Recordamos que que em março de 

2019, questionada no Parlamento, a Senhora Ministra explicou que não seria por 

aqueles motivos que a Unidade não entraria em funcionamento, remetendo para a 

Administração Regional de Saúde do Norte e para o Hospital a responsabilidade de 

trabalhar com o objetivo de rever a rede de referenciação. Sucede que desde então 

passaram-se mais de dois anos sem que a Unidade esteja ainda em funcionamento, 

apesar do compromisso da tutela, e dos passos que sabemos terem sido e estarem a 
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ser dados pelo Conselho de Administração do Hospital. Tendo sido referida a 

necessidade de rever a Rede de Referenciação, foi apresentada uma proposta à ARS 

Norte de funcionamento da Unidade assente numa lógica de complementaridade e 

articulação com a rede existente, partilhando recursos físicos, humanos que o Hospital 

de Guimarães já tem e que não devem ser desperdiçados. Urge, por isso, uma resposta 

da Administração Regional de Saúde quanto à revisão da rede de referenciação e 

quanto à autorização. Em novembro 2019 o Grupo Parlamentar do Partido Socialista 

apresentou e foi aprovada nesta Assembleia Municipal uma Moção que instava o 

Senhor Presidente da Câmara Municipal de Guimarães e prosseguir diligências 

tendentes à resolução desta situação junto da ARS Norte e da Senhora Ministra da 

Saúde e instava a Senhora Ministra da Saúde Dra. Marta Temido a autorizar com maior 

brevidade, a entrada em funcionamento da Unidade de Diagnóstico e Intervenção 

Cardiovascular — UDIC, deliberação que se mantém atual e que importa reforçar, 

dado que o problema ainda persiste. Assim, a Assembleia Municipal de Guimarães, 

reunida a 26 de novembro de 2021, delibera: solicitar ao Senhor Presidente da Câmara 

Municipal que reúna com o Senhor Presidente da ARS Norte com vista ao 

esclarecimento da situação; solicitar ao Senhor Presidente da Administração Regional 

de Saúde do Norte que autorize a entrada em funcionamento da Unidade de 

Diagnostico e Intervenção Cardiovascular — UDIC) no Hospital Senhora da Oliveira de 

Guimarães.” -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Do ofício de Armando Magalhães, Carlos Silva & Associados, SROC, Lda., remetendo, 

para conhecimento, informação sobre a situação económico-financeira do período 

findo em 30 de junho de 2021, da VIMÁGUA – Empresa de Água e Saneamento de 

Guimarães e Vizela, E.I.M., que se anexa. (Anexo 1) ----------------------------------------------

- 

3. Do ofício de Armando Magalhães, Carlos Silva & Associados, SROC, Lda., remetendo, 

para conhecimento, informação sobre a situação económico-financeira do período 

findo em 30 de junho de 2021, da CASFIG – Coordenação de Âmbito Social e Financeiro 

das Habitações do Município de Guimarães, E.M., Unipessoal, Lda., que se anexa. 

(Anexo 2) ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

4. Do despacho do Presidente da Câmara, datado de 4 de janeiro de 2022, que aprovou 

a conta final, bem como os autos finais 21 a 28 da empreitada designada por 
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“Substituição das Coberturas em Fibrocimento nas Escolas Básicas”, adjudicada a 

Cunha & Costa – Construção & Engenharia Lda., pelo valor de €327.800,96 + IVA, nos 

montantes, respetivamente, de €327.049,68 + IVA e de €1.806,37 + IVA. ------------------- 

5. Do despacho do Presidente da Câmara, datado de 4 de janeiro de 2022, que aprovou 

a conta final da empreitada designada por “Reperfilamento da rua da Caldeiroa”, 

adjudicada a Camacho Engenharia Lda., pelo valor de €490.357,21 + IVA, da seguinte 

forma: Conta Final - €656.162,94 + IVA, Autos de Medição - €633.213,61 + IVA; Autos 

de Revisão Preços - €22.949,33 + IVA, Auto Final - €1.116,90 + IVA. ------------ 

 

 

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

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

MUNICIPAL, REALIZADA EM 16 DE DEZEMBRO DE 2021. 

DELIBERADO 

 

7. OBRAS PÚBLICAS – CENTRO DE SAÚDE DE MOREIRA DE CÓNEGOS – PEDIDOS DE 

ESCLAECIMENTOS/ERROS E OMISSÕES - RATIFICAÇÃO – Presente, para ratificação, o 

despacho do Presidente da Câmara, datado de 21 de dezembro de 2021, que 

concordou com a seguinte informação do júri do concurso em epígrafe: “Os pedidos de 

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

peças do procedimento referido em epígrafe, foram apresentados pelos interessados 

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

Projetos (DEP). Neste sentido foi elaborada a resposta aos pedidos de esclarecimentos 

(anexo 2), bem como a resposta a pedidos de esclarecimentos/listas de erros e 

omissões apresentadas (anexo 3). Dado que a resposta aos pedidos de 

esclarecimentos/erros e omissões não foi disponibilizada no prazo estipulado, 

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

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

período de 30 dias, equivalente ao atraso verificado, nos termos do n.º 1 do artigo 64º 

do CCP. Assim, submete-se à consideração do dono da obra, representado pela Sra. 

Dra. Sofia Ferreira, Vereadora da Divisão de Empreitadas, para posterior aprovação, 

mediante ratificação, pela Câmara Municipal: a aprovação da resposta aos pedidos de 
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esclarecimentos bem como a resposta aos pedidos de esclarecimentos/lista de erros e 

omissões apresentadas, devendo as mesmas serem publicitadas na plataforma 

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

apresentação de propostas, por um período de 30 dias, a contar da data de envio do 

Aviso de Prorrogação de Prazo em Diário da República.” (Anexo 3) 

DELIBERADO 

 

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

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO – RATIFICAÇÃO – Presente, para ratificação, o despacho 

do Presidente da Câmara, datado de 3 de janeiro de 2021, que concordou com a 

seguinte informação do júri do concurso em epígrafe: “Na sequência da resposta aos 

pedidos de esclarecimentos/erros e omissões apresentados, disponibilizada na 

plataforma eletrónica no passado dia 22/12/2021, foi apresentado por um dos 

interessados o seguinte pedido de esclarecimento: “…- no art.º 1.7.1.1 onde temos 

indicação de …”Acabamento final em betão 100% permeável à água tipo UNIBETÃO 

SECIL, UNIDREN com 10cm de espessura, pigmentando, ver mapa de 

acabamentos…”,solicitamos indicação da cor do pigmento, uma vez que não se 

encontra em mapa de acabamentos.” Nesta sequência e após análise do pedido de 

esclarecimento por parte do projetista, deverá ser alterado no mapa de quantidades o 

descritivo do artigo 1.7.1.1. Assim, submete-se à consideração do dono da obra, 

representado pela Sra. Dra. Sofia Ferreira, Vereadora da Divisão de Empreitadas, para 

posterior aprovação, mediante ratificação, pela Câmara Municipal a aprovação do 

esclarecimento acima referido, devendo o mesmo ser publicitado na plataforma 

eletrónica acinGov.” (Anexo 4) 

DELIBERADO 

 

9. OBRAS PÚBLICAS - POSTO DA GNR DE LORDELO – RESPOSTA A PEDIDOS DE 

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

despacho do Presidente da Câmara, datado de 4 de janeiro de 2022, que concordou 

com a seguinte informação do júri do concurso em epígrafe: “Os pedidos de 

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

peças do procedimento referido em epígrafe, foram apresentados pelos interessados 
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(anexo 1) tendo os mesmos sido objeto de análise por parte da Divisão de Estudos e 

Projetos (DEP). Neste sentido foi elaborada a resposta aos pedidos de esclarecimentos 

(anexo 2), bem como a lista de erros e omissões aceites (anexo 3), considerando-se 

rejeitados todos os que não tenham sido expressamente aceites. Dado que a resposta 

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

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

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

propostas, por um período de 99 dias, equivalente ao atraso verificado, nos termos do 

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

representado pela Sra. Dra. Sofia Ferreira, Vereadora da Divisão de Empreitadas, para 

posterior aprovação, mediante ratificação, pela Câmara Municipal: a aprovação da 

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

omissões aceites, devendo as mesmas serem publicitadas na plataforma eletrónica 

acingov; a prorrogação de prazo concedido aos interessados, para apresentação de 

propostas, por um período de 99 dias, a contar da data de envio do Aviso de 

Prorrogação de Prazo em Diário da República.” (Anexo 5) 

DELIBERADO 

 

10. FREGUESIAS – APOIO À UNIÃO DAS FREGUESIAS DE CONDE E GANDARELA – 

AQUISIÇÃO DE PARCELA DE TERRENO – 1.000 M² - AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO DE 

GANDARELA – Presente a seguinte informação: “A União das Freguesias de Conde e 

Gandarela solicitou a aquisição de uma parcela de terreno com a área de 1.000 m², 

destinada a ampliação do cemitério de Gandarela e contígua ao atual cemitério, 

atendendo à escassez de covais existentes no atual cemitério. No passado mês de julho 

foi realizada a vistoria prévia, tendo merecido parecer favorável por parte das 

entidades envolvidas, tais como Delegação de Saúde de Guimarães, CCDR-n e 

Município de Guimarães, estando assim em condições de se proceder à aquisição do 

terreno. Como é do conhecimento superior, a gestão dos cemitérios paroquiais é da 

competência das respetivas Freguesias, assim como as respetivas aquisições de 

terrenos. Todavia, atendendo que no caso em apreço se trata da aquisição de uma 

parcela de terreno que faz parte de um terreno de maiores dimensões, significa assim 

que a aquisição deverá realizar-se tendo por base o disposto no Código das 
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Expropriações, de forma a poder desanexar-se a parcela pretendida, matéria sobre a 

qual as Freguesias não têm competências. A parcela de terreno a adquirir tem a área 

de 1.000 m², devidamente delimitada em planta anexa, é propriedade de Domingos de 

Sousa e Filhos, SA e será a desanexar do prédio descrito na Conservatória dos Registos 

Predial, Comercial e Automóveis de Guimarães sob o n.º 585/20191119 e do inscrito 

na matriz rústica sob o artigo 359º/União das Freguesias Conde e Gandarela. De 

acordo com o PDM em vigor, o terreno está localizado em Solo Rural – Espaços 

Florestais de Produção. Nos termos da informação prestada pela Freguesia, o 

proprietário estaria disposto a alienar aquela parcela de terreno pelo valor simbólico 

de €1.500,00. Atendendo que aquele valor se encontra manifestamente abaixo do 

valor de mercado, e a julgar-se que se obtenha um acordo amigável, sem recurso à via 

litigiosa, foi considerada desnecessária a consulta de um perito externo, para efeitos 

de determinação do valor a atribuir à parcela de terreno, e com isso evitar o 

pagamento dos respetivos honorários que poderiam rondar entre os €600,00/€800,00. 

Nessa sequência foi remetida proposta de aquisição do terreno, pelo valor de 

€1.500,00, tendo o proprietário de imediato manifestado a sua anuência. Assim, nos 

termos do artigo 11º do Código das Expropriações, poderá o Município de Guimarães 

adquirir a parcela de terreno abaixo identificada: Parcela de terreno com a área de 

1.000 m², 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 

585/20191119 e do inscrito na matriz predial rústica sob o artigo 359º, da União das 

Freguesias de Conde e Gandarela, pelo valor de € 1.500,00 (mil e quinhentos euros), 

necessária ao alargamento do atual cemitério de Gandarela. A parcela a adquirir tem 

as seguintes confrontações: Norte: cemitério paroquial; Sul: com o próprio; Nascente: 

caminho público; Poente: com o próprio. Deste modo, conforme despacho da Sra. 

Vereadora Dra. Sofia Ferreira emitido no passado dia 27 de dezembro, no uso da 

competência que lhe foi subdelegada por despacho do Presidente da Câmara, datado 

de 21/10/2021, foi decidido adquirir a parcela de terreno acima identificada, estando a 

despesa cabimentada sob o n.º 5658/2021. Concomitantemente, e consubstanciando a 

presente aquisição a figura de um apoio à União das Freguesias de Conde e Gandarela, 

deverá, em caso de concordância superior, a atribuição deste apoio, com um valor 

atribuído de €1.500,00, ser submetido a aprovação da Câmara e, posteriormente, da 
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Assembleia Municipal, ao abrigo do disposto na alínea ccc) do nº 1 do artigo 33º e na 

alínea j), nº 1 do artigo 25º do Anexo I da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro. À 

consideração superior.” 

DELIBERADO 

 

 

11. REGULAMENTOS – ALTERAÇÕES À TABELA DE TAXAS E OUTRAS RECEITAS 

MUNICIPAIS - ANO DE 2022 - RETIFICAÇÃO DAS ALTERAÇÕES PROPOSTAS - 

REPRESTINAÇÃO DE VALOR DE TAXA – Presente, para ratificação, o despacho do 

Presidente da Câmara, datado de 28 de dezembro de 2021, que concordou com a 

seguinte informação, para ulterior ratificação pela Assembleia Municipal: “Através da 

nossa informação n.º 292/2021, do passado dia 29 de novembro, foram propostas 

diversas alterações ao Regulamento Municipal de Taxas e Outras Receitas Municipais, 

à Tabela de Taxas e Outras Receitas Municipais para vigorar no ano de 2022. Estas 

alterações foram sujeitas a aprovação da Câmara Municipal, na sua reunião do 

passado dia 16 de dezembro, e serão agora submetidas a aprovação pela Assembleia 

Municipal, na sessão agendada para o próximo dia 30 de dezembro. Dessas alterações 

consta a eliminação da taxa constante do n.º 1 do art.º 41.º atualmente em vigor, que 

depois passou a ser o art.º 42.º a vigorar em 2022, e que respeita à taxa a cobrar pela 

apreciação da comunicação com prazo nos procedimentos relacionados com o 

alojamento local, no valor de €28,11, porque nos foi transmitido que esta apreciação 

não tinha custos associados. No entanto, e conforme e-mail em anexo (doc. 1), 

verificou-se um lapso no pedido formulado para eliminação desta taxa, uma vez que 

houve uma clarificação posterior no sentido de que os municípios devem proceder a 

esta cobrança, considerando que há efetivamente uma análise e autorização do 

pedido. É, assim, necessário que esta taxa seja reposta por forma a que possa 

continuar a ser cobrada no ano de 2022. Deste modo, e porque antes do início do ano 

já não se realizará nenhuma reunião da câmara municipal onde possa ser proposta a 

reposição desta taxa, para posterior envio a aprovação da assembleia municipal, 

coloca-se à consideração do Sr. Presidente que, ao abrigo do n.º 3 do art.º 35.º da Lei 

n.º 75/2013, de 12 de setembro e do n.º 5 art.º 164.º do Código do Procedimento 

Administrado aprove a reposição desta taxa, para que ela possa ser cobrada logo a 
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partir do início do próximo ano, decisão que posteriormente será ratificada pela 

Câmara Municipal e pela Assembleia Municipal.” 

DELIBERADO 

 

12. REGULAMENTOS – TABELA DE TAXAS DE CREMAÇÃO – CREMATÓRIO MUNICIPAL 

DE MONCHIQUE – SERVILUSA – Presente a seguinte proposta: “Em Reunião de 

Câmara realizada a 19 de outubro de 2017, foi decidida a adjudicação à SERVILUSA 

CREMATÓRIO DE GUIMARÃES LDA., o CONTRATO DE CONCEÇÃO, CONSTRUÇÃO E 

EXPLORAÇÃO DO CREMATÓRIO NO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE MONCHIQUE – 

GUIMARÃES, pelo prazo de 25 anos. Assim, e conforme estabelecido na cláusula 23ª, 

do referido contrato, ficou estabelecido que o valor da taxa respeitante ao ato de 

cremação de cadáveres é de 250,00€ e o da taxa de cremação de ossadas e restos é de 

€120,00, revertendo, para o Município de Guimarães, 10% de cada uma das taxas 

cobradas por estes atos. Neste contexto, considerando a abertura do Crematório, 

prevista a partir do dia 15 de janeiro, e dada a possibilidade, de acordo com a cláusula 

15.ª, do referido contrato, serem realizadas todas as atividades conexas à atividade 

funerária, desde que diretamente ou indiretamente relacionadas com o serviço de 

cremação, e ainda desde que possam ser desenvolvidas no edifício objeto da 

Concessão, e considerando que a próxima sessão da Assembleia Municipal apenas 

ocorrerá no mês de Fevereiro, muito após a abertura do equipamento em causa. 

Submete-se à consideração superior que seja apresentada uma proposta à próxima 

reunião Câmara Municipal para aprovar as taxas constantes da seguinte tabela de 

taxas, e submeter a posterior ratificação da Assembleia Municipal, nos termos do 

disposto nas alíneas ccc) do n.º 1 do art.º 33.º e b) do n.º 1, do art.º 25º da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, e tendo em atenção os n.ºs 3 e 5 do art.º 164.º do Código 

do Procedimento Administrativo: ---------------------------------------------------------------------- 

Cremação de cadáver 250,00€ 

Cremação de ossada 120,00€ 

Utilização de sala Tanatopraxia 140,00€/dia 

Utilização de câmara frigorífica 65,00€ 

Serviço noturno 155,00€ 
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Cendrário 35,00€ 

Sala Ecuménica 150,00€ (Gratuito para a realização de 

cerimónias que antecedem a cremação 

DELIBERADO 

 

13. PRESTAÇÃO/AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS – PROPOSTA PARA ABERTURA DE 

PROCEDIMENTO PARA AQUISIÇÃO DE BENS – GASÓLEO RODOVIÁRIO A GRANEL - 

CONCURSO PÚBLICO N.º 15/21 – Presente a seguinte informação: “Submete-se, para 

aprovação superior, a abertura do procedimento identificado em epígrafe, bem como 

o programa de concurso, caderno de encargos, anexos, à presente informação: 1. 

Objeto: Aquisição de bens – Gasóleo rodoviário a granel. 2. Período de vigência: maio 

de 2022 a abril de 2025. 3. Preço base: 1.886.000,00€, acrescido de IVA à taxa legal em 

vigor (23%), calculado com base no preço atual, acrescido de margem de 20%, 

aproximadamente, tendo em conta a variação de preço associada aos combustíveis 

fósseis e atual tendência. 4. Classificação económica: 02010202. 5. Cabimento 

orçamental: Proposta de cabimento n.º 5038/21. 6. Procedimento: Concurso Público, 

previsto na alínea a), n.º 1, artigo 20.º do Código dos Contratos Públicos. 7. Entidade 

adjudicante: Município de Guimarães. 8. Órgão com competência para a decisão de 

contratar: Câmara Municipal. 9. Gestor do contrato: Baltazar Francisco Campos 

Oliveira Vilela, Dirigente do Gabinete de Veículos e Manutenção. 10. Júri: Efetivos: 

Presidente - Anabela Moreira Lima, Diretora do Departamento Financeiro e de 

Desenvolvimento Económico; Vogais: - Elsa Cordeiro de Almeida, Chefe da Divisão 

Jurídica; - Sónia Gonçalves, Chefe da Divisão de Contratação Pública e Gestão de 

Financiamentos; Suplentes: Presidente - Elsa Cordeiro de Almeida, Chefe da Divisão 

Jurídica; Vogais: - Rui Miguel Lino de Castro, Chefe da Divisão de Mobilidade e 

Transportes; - Baltazar Francisco Campos Oliveira Vilela, Dirigente do Gabinete de 

Veículos e Manutenção; - Carla Castro, Técnica Superior; - Susana Pereira, Técnica 

Superior. 11. Repartição de encargos: Por deliberação da Câmara Municipal de 

18/11/2021 e da Assembleia Municipal de 26/11/2021, foi aprovada a repartição de 

encargos e autorização prévia para a assunção dos compromissos plurianuais, de 

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

conjugado com a alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro 
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(LCPA), na redação que lhe foi dada pela Lei n.º 22/2015, de 17 de março, nos 

seguintes termos: - Ano 2022 (Maio a dezembro): 435.000,00€ + IVA (23%); - Ano 2023 

(Janeiro a dezembro): 624.000,00€ + IVA (23%); - Ano 2024 (Janeiro a dezembro): 

624.000,00€ + IVA (23%); - Ano 2025 (janeiro a abril): 203.000,00€ + IVA (23%). Propõe-

se que os esclarecimentos sejam delegados no Júri do concurso. À consideração 

superior.” (Anexo 6) 

DELIBERADO 

 

14. RECURSOS HUMANOS – MAPA ANUAL DE RECRUTAMENTOS AUTORIZADOS - 

AUTORIZAÇÃO DE RECRUTAMENTO – Presente a seguinte proposta: “No mapa de 

pessoal em vigor para o corrente ano de 2022, resultante da proposta apresentada 

juntamente com o orçamento do município de Guimarães, aprovada em sessão da 

Assembleia Municipal de 29 de dezembro de 2021, é indicado um conjunto de postos 

de trabalho correspondentes a necessidades identificadas pelos serviços para o 

desenvolvimento das atividades propostas. Para além dos postos expressamente 

previstos no mapa de pessoal, ali identificados como livres, outros postos foram sendo 

libertados, nomeadamente por aposentações e reformas, havendo necessidade de 

substituição dos trabalhadores que os ocupavam. Alguns dos postos de trabalho 

identificados são passíveis de ocupação através de instrumentos de mobilidade, ao 

abrigo do regulamento de mobilidade interna em vigor ou por mobilidades entre 

órgãos. No entanto, outros postos correspondem a áreas de atividade que dificilmente 

conseguem ser garantidas através desses instrumentos, ou por procedimento 

concursal restrito a candidatos com prévio vínculo de emprego público por tempo 

indeterminado. Para esses casos, prevê-se nos artigos 28.º e 30.º da Lei Geral do 

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

redação dada pela Lei n.º 25/2017, de 30 de maio, a possibilidade de recurso à 

abertura de procedimentos concursais a que possam ser candidatas pessoas sem 

vínculo de emprego público ou com vínculo de emprego público a termo, nos termos e 

nos limites do mapa anual global de recrutamentos. Nestes termos, submete-se à 

Câmara Municipal, ao abrigo das normas citadas, em especial do n.º 4 e do n.º 6 do 

referido artigo 30.º, conjugadas com o disposto no artigo 4.º Decreto-Lei n.º 209/2009, 

de 3 de setembro, a aprovação do mapa anual global de recrutamentos em anexo,  
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determinando-se os postos de trabalho a prover através de procedimento a que se 

possam candidatar candidatos com e sem vínculo de emprego público por tempo 

indeterminado, bem como a autorização para a promoção dos correspondentes 

recrutamentos. Os postos de trabalho não previstos neste mapa serão preenchidos 

através de procedimentos concursais ou ofertas de mobilidade restritos a 

trabalhadores com vínculo de emprego público por tempo indeterminado, de acordo 

com o n.º 3 do artigo 30.º da LTFP, salvo em circunstâncias excecionais, devidamente 

fundamentadas, conforme permitido pelo n.º 7 do mesmo artigo 30.º, caso em que se 

solicitará expressa autorização da Câmara Municipal.” (Anexo 7) 

DELIBERADO 

 

15. TRANSPORTES – FIXAÇÃO DA TABELA TARIFÁRIA 2022 - SERVIÇO PÚBLICO 

RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS, NO CONCELHO DE GUIMARÃES – Presente, para 

ratificação, o despacho do Presidente da Câmara, datado de 15 de dezembro de 2021, 

que concordou com a seguinte informação: “O Município de Guimarães, nos termos do 

n.º 2 do artigo 7.º, da Portaria n.º 298/2018, de 19 de novembro, aprovou em 12 de 

novembro, tendo sido ratificado em reunião do executivo de 18 de novembro, a 

assunção da Taxa de Atualização Tarifária, a vigorar para o ano de 2022, nos serviços 

de transporte rodoviário regular público coletivo de passageiros, da área geográfica 

sob sua tutela, no valor de 0,57%, bem como a divulgação, junto do operador da futura 

concessão do serviço público rodoviário de passageiros no concelho de Guimarães, a 

iniciar em 01 de janeiro de 2022, GUIMABUS. Nos termos do nº 3 do artigo 7º da 

referida Portaria, o operador GUIMABUS apresentou uma proposta de Tabela Tarifária 

no dia 19 de novembro para avaliação e aprovação do Município de Guimarães. 

Considerando por fim, o nº 4 do artigo 7º, que determina que “no caso dos títulos de 

transporte que conferem direito à utilização de serviços de transportes em mais de um 

operador ou da responsabilidade de mais de uma autoridade de transportes, devem 

as entidades responsáveis articular-se entre si para a apresentação de valores 

harmonizados para as tarifas dos referidos títulos de transporte” o Município de 

Guimarães promoveu a articulação da Tabela Tarifária a praticar em 2022 no concelho 

de Guimarães, com a CIM do AVE, CIM do Cávado e Vila Nova de Famalicão, atenta a 

interoperabilidade prevista nas concessões das respetivas Autoridades de Transporte. 
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No seguimento dessa articulação, houve a necessidade de proceder a alguns ajustes à 

proposta efetuada pelo operador GUIMABUS. Face ao exposto, e nos termos do nº 5 

do artigo 7º da Portaria n.º 298/2018, de 19 de novembro, até 15 de dezembro 

deverão as Autoridades de Transporte verificar a conformidade das tarifas propostas 

pelos operadores, pelo que se submete a aprovação da Tabela Tarifária, em anexo, a 

praticar em 2022, pelo operador GUIMABUS. A competência para a prática do 

presente ato é da Câmara Municipal de Guimarães, nos termos do disposto no artigo 

33.º, n.º 1, alíneas e), do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, mas em função 

na urgência e consequente insusceptibilidade de reunir aquele órgão em tempo útil, 

assiste ao Presidente da Câmara Municipal de Guimarães a faculdade de praticar esse 

ato, devendo o mesmo ser ratificado pela Câmara Municipal de Guimarães na primeira 

reunião realizada após a sua prática, conforme prescreve o n.º 3 do artigo 35.º do 

mesmo diploma legal.” (Anexo 8) 

DELIBERADO 

 

16. TRANSPORTES – RETIFICAÇÃO DO ATO DE IMPOSIÇÃO DE SERVIÇOS MÍNIMOS DE 

TRANSPORTE PARA O MÊS DE NOVEMBRO – TRANSDEV NORTE, SA. – RATIFICAÇÃO – 

Presente, para ratificação, o despacho do Presidente da Câmara, datado de 16 de 

dezembro de 2021, que concordou com a seguinte informação: “Por despacho do Sr. 

Presidente da Câmara de 28 de outubro de 2021, foi determinado ato de imposição de 

serviços mínimos de transporte da empresa Transdev Norte, SA., visando a prestação 

de serviço público de transporte de passageiros de âmbito municipal para as carreiras 

operadas pela empresa Transdev Norte, SA, durante o mês de novembro. O anexo 1 

(Serviços mínimos), determina a rede mínima de serviços essenciais a realizar pelo 

Operador Transdev Norte, SA, para o período de 1 a 30 de novembro de 2021. 

Contudo, após a sua determinação houve necessidade de efetuar alguns ajustes, 

relacionados com os horários escolares da Escola EB2,3 de Abação. Face ao exposto, 

deverá submeter-se à consideração do Sr. Presidente, a determinação de retificação 

do ato de imposição de serviços mínimos de transporte da Transdev Norte, SA, para o 

mês de novembro, com o ajustamento da oferta de serviço público, implicando um 

acréscimo de €100,88 no custo de operação para o mês de novembro, totalizando 

€93.679,69, mantendo o cabimento n.º 4708. Face ao exposto, submete-se à 
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consideração do Sr. Presidente, para posterior aprovação em reunião de câmara, a 

retificação do ato impositivo de serviços mínimos essenciais da empresa Transdev 

Norte, S.A., no período de 1 a 30 de novembro de 2021. À consideração superior.” 

(Anexo 9) 

DELIBERADO 

 

17. TRANSPORTES – PART – PROGRAMA DE APOIO À REDUÇÃO TARIFÁRIA NOS 

TRANSPORTES PÚBLICOS – JANEIRO A MARÇO DE 2022 - CONTINUIDADE DAS AÇÕES 

IMPLEMENTADAS EM 2021 – RATIFICAÇÃO – Presente, para ratificação, o despacho 

do Presidente da Câmara, datado de 28 de dezembro de 2021, que concordou com a 

seguinte informação: “O Programa de Apoio à Redução Tarifária nos Transportes 

Públicos (PART), iniciado e implementado em 2019, ao abrigo do Despacho n.º 1234-

A/2019, de 4 de fevereiro, teve a sua continuidade para o ano de 2020 e 2021, em 

conformidade com o Decreto-Lei n.º 1-A/2020, de 3 de janeiro. Este decreto revogou o 

referido despacho, estabelecendo ainda o regime jurídico aplicável ao PART nos 

transportes públicos coletivos de passageiros para os anos seguintes, prevendo o 

incremento da comparticipação mínima dos Municípios, dos 10% verificada em 2020, 

para os 20% da verba a transferir pelo Estado, em 2021. Nesta data, não é ainda 

conhecida a dotação que caberá à CIM do Ave, para 2022, ato que, de acordo com o 

n.º 1 do artigo 5.º do Decreto-lei n.º 1-A/2020, de 3 de janeiro, será estabelecido 

através de despacho dos membros do Governo responsáveis pelas áreas das finanças, 

da modernização do Estado e administração pública, do ambiente e das 

infraestruturas, tendo em consideração o número de utilizadores de transportes 

públicos, ponderado pelo tempo médio de deslocação em transportes públicos, de 

acordo com os dados apurados nos Censos de 2011, e por um fator de complexidade 

dos sistemas de transporte nas áreas metropolitanas. De forma subsequente, caberá à 

CIM do Ave proceder à repartição da dotação pelas autoridades de transporte do seu 

território. Não obstante, importa, desde já, assegurar a continuidade, para o ano de 

2022, de algumas das ações implementadas em 2021, sem prejuízo de ulterior 

apresentação da despesa realizada em 2021, que na presente data ainda não se 

encontra fechada, e deliberação de medidas complementares, após a determinação do 

montante que caberá à CIM do Ave e consequentemente da dotação afeta ao 
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Município de Guimarães. Como tal, com o intuito de fomentar a utilização do 

transporte público, em detrimento do transporte individual, contribuindo para a 

formação de hábitos futuros, submete-se à consideração do Sr. Presidente, para 

posterior ratificação em reunião do executivo, a manutenção das ações a seguir 

elencadas, implementadas em 2021, por forma a garantir a sua continuidade em 2022, 

no período de janeiro a março, cuja despesa, só produzirá efeitos no orçamento de 

2022, na rubrica 3.3.1.3.08 PART - Programa de Apoio à Redução Tarifária. 1. 

Comparticipação de 100% dos passes de alunos do ensino básico e secundário, que 

residam a uma distância inferior a 3 quilómetros do estabelecimento de ensino, desde 

que matriculados no estabelecimento de ensino da área de residência, no ano letivo 

2021/2022, por forma a promover a sua gratuitidade e acesso ao transporte escolar, 

independentemente da distância entre o local de residência e o estabelecimento de 

ensino. Considerando a execução desta ação, no decorrer do presente ano letivo, até 

novembro, estima-se que esta ação, de janeiro a março de 2022, implique uma 

despesa de €17.101,35. ----------------------------------------------------------------------------------- 

Designação 

Nº Passes 
máximos 
emitidos 
em 2021 

Valor 
médio 

estimado 
passe 

mensal  

Valor 
máximo / 
mês 2021 

Incremento 
em 2022 

Valor 
estimado / 
mês para 

2022 

nº 
meses 

Valor 
estimado 
total jan a 

mar de 2022 

Comparticipação de 100% 
do passe estudante de 
alunos com residência 
inferior a 3 kms do 
estabelecimento de ensino 
- jan a mar (ano letivo 
2021/2022) 

133 28,57 € 3 800,30 € 50% 5 700,45 € 3 17 101,35 € 

Atendendo a que o novo concessionário do serviço público rodoviário de passageiros, 

do concelho de Guimarães, inicia a operação a 1 de janeiro de 2022, esta despesa 

caberá na sua maioria à Guimabus – Empresa de Transportes de Guimarães, 

Unipessoal Lda.. Não obstante, considerando que o serviço público rodoviário de 

passageiros de âmbito intermunicipal e inter-regional, será garantido pelos atuais 

operadores ao abrigo de autorizações provisórias emitidas pela CIM do Ave, bem como 

por procedimento de Ajuste Direto à empresa Transdev Norte, S.A., e que a 

interoperabilidade das duas redes, bem como a inerente repartição de receita, 

previstas nos procedimentos concursais do Município de Guimarães e da CIM do Ave, 

não se encontra assegurada nas atuais circunstâncias, será prudente considerar parte 
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da verba destinada a esta ação para o operador que assegurará a oferta da CIM do 

Ave. Como tal, propõem-se a seguinte repartição da verba respeitante a esta ação: ----- 

Contribuinte Operador %  
Valor estimado 

total jan a mar de 
2022 

516198637 Guimabus – Empresa de Transportes de 
Guimarães, Unipessoal Lda.  85% 14 536,15 € 

500036365 Transdev Norte, S.A. 15% 2 565,20 € 

TOTAL 17 101,35 € 

2. Comparticipação de 100% dos passes de alunos do ensino básico e secundário 

residentes em Guimarães e que frequentem estabelecimentos de ensino particular no 

concelho de Guimarães, independentemente da distância entre o estabelecimento de 

ensino e da residência, no ano letivo 2021/2022. Com esta medida pretende-se 

promover a utilização do transporte público não só pelos estudantes do ensino 

público, como também pelos do ensino privado, contribuindo para a mudança de 

comportamentos no que respeita à mobilidade dos futuros adultos. Considerando a 

execução desta ação, no decorrer do presente ano letivo, até novembro, estima-se que 

esta ação, de janeiro a março de 2022, implique uma despesa de € 1.554,60. ------------- 

Designação 

Nº 
Passes 

máximos 
emitidos 
em 2021 

Valor 
médio 

estimado 
passe 

mensal  

Valor 
máximo / 
mês 2021 

Incremento 
em 2022 

Valor 
estimado / 
mês para 

2022 

nº 
meses 

Valor estimado 
total jan a mar 

de 2022 

Comparticipação de 
100% do passe estudante 
para alunos residentes 
em Guimarães e que 
frequentem 
estabelecimentos de 
ensino particular no 
concelho de Guimarães, 
jan a mar (ano letivo 
2021/2022) 

6 43,18 € 259,10 € 100% 518,20 € 3 1 554,60 € 

Pelas razões apontadas acima, propõem-se a seguinte repartição entre os principais 

operadores que assegurarão a oferta de serviço público rodoviário de passageiros no 

concelho de Guimarães, quer no âmbito municipal quer intermunicipal e inter-

regional: ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Contribuinte Operador %  Valor estimado total jan a 
mar de 2022 

516198637 Guimabus – Empresa de Transportes de 
Guimarães, Unipessoal Lda.  85% 1 321,41 €  

500036365 Transdev Norte, S.A. 15% 233,19 €  

TOTAL 1 554,60 €  
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3. Comparticipação adicional de 100% sobre o passe social da CIM Ave, com desconto 

de 50%, perfazendo uma comparticipação de 100% do valor do passe, para os 

estudantes residentes no concelho de Guimarães e que frequentam instituições de 

ensino superior do concelho de Guimarães, no ano letivo de 2021/2022. À semelhança 

da ação anterior pretende-se a mudança de comportamentos na forma de deslocação 

dos estudantes, promovendo a utilização do transporte público em detrimento do 

transporte individual. Considerando a execução desta ação, no decorrer do presente 

ano letivo, até novembro, estima-se que esta ação, de janeiro a março de 2022, 

implique uma despesa de €10.594,04. ---------------------------------------------------------------- 

Designação 

Nº Passes 
máximos 
emitidos 
em 2021 

Valor 
médio 

estimado 
passe 

mensal  

Valor 
máximo / 
mês 2021 

Incremento 
em 2022 

Valor 
estimado / 
mês para 

2022 

nº 
meses 

Valor 
estimado 
total jan a 

mar de 2022 

Comparticipação extra de 
100% sobre o passe social 
CIM Ave (perfazendo uma 
comparticipação de 100% 
do valor do passe social), 
para os estudantes 
residentes no concelho de 
Guimarães e que 
frequentam instituições de 
ensino superior do 
concelho de Guimarães, jan 
a mar (ano letivo 
2021/2022) 

101 23,31 € 2 354,23 € 50% 3 531,35 € 3 10 594,04 € 

Pelas razões apontadas acima, propõem-se a seguinte repartição entre os principais 

operadores que assegurarão a oferta de serviço público rodoviário de passageiros no 

concelho de Guimarães, quer no âmbito municipal quer intermunicipal e inter-

regional: ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Contribuinte Operador %  Valor estimado total jan a 
mar de 2022 

516198637 Guimabus – Empresa de Transportes 
de Guimarães, Unipessoal Lda.  85% 9 004,93 €  

500036365 Transdev Norte, S.A. 15% 1 589,11 €  

TOTAL 10 594,04 €  

A aprovação destas ações até março do ano 2022 implica a atribuição de um subsídio 

aos utentes do transporte público regular rodoviário, numa despesa total estimada de 

€29.249,99, cabendo ao Município uma comparticipação mínima de 20% no âmbito do 

PART, em conformidade com o Decreto-Lei n.º 1-A/2020, de 3 de janeiro. Acresce a 

estas ações a continuidade da medida implementada no seio da CIM do Ave em 2021, 

designadamente com a redução tarifária de 50% de todos os passes mensais não 



 
 

18 
Mod. 229-A/SQ 0 

 

GUIMA
S

AER

CÂMARA MUNICIPAL DE GUIMARÃES

bonificados de residentes dos municípios que integram a comunidade intermunicipal 

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

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

noutra Comunidade Intermunicipal ou Área Metropolitana). A deliberação da presente 

proposta não dispensa a determinação e aprovação de ações adicionais, no âmbito do 

Programa de Apoio à Redução Tarifária para 2022, mediante determinação da dotação 

afeta à CIM do Ave e, de forma subsequente, ao Município de Guimarães. Uma vez 

que até ao final do corrente ano não serão realizadas reuniões de Câmara, e tendo em 

vista possibilitar que estas ações estejam disponíveis logo a partir do primeiro dia útil 

de 2022, submeto à consideração do Senhor Presidente a aprovação da presente 

informação, devendo ser submetida a ratificação na próxima reunião, nos termos do 

n.º 3, do art.º 35º, da Lei n.º 75/2013.” 

DELIBERADO 

 

 

18. TRANSPORTES – ESCOLA SECUNDÁRIA MARTINS SARMENTO - CEDÊNCIA DE 

AUTOCARRO - Presente a seguinte proposta: “A Escola Secundária Martins Sarmento 

solicitou, a colaboração do município através da cedência de um autocarro, para 

efetuar o transporte dos alunos, no dia 20 de janeiro à Resinorte, em Riba de Ave. 

Considerando que, se trata de uma deslocação no âmbito de uma visita de estudo e, 

não havendo inconveniente para os serviços a disponibilização da viatura em causa, 

por despacho datado 4 de janeiro de 2022, 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 

 

 

19. TRANSPORTES – CLUBE DESPORTIVO DE PONTE - CEDÊNCIA DE AUTOCARRO – 

Presente a seguinte proposta: “O Clube Desportivo de Ponte solicitou, a colaboração 

do município através da cedência de um autocarro, para efetuar o transporte da 

equipa sénior no dia 29 de janeiro, a Ribeira do Neiva – Vila Verde. Considerando que, 

se trata de uma deslocação que visa a participação da equipa nos 1/6 avos de final da 
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Taça Associação de Futebol de Braga e, não havendo inconveniente para os serviços a 

disponibilização da viatura em causa, por despacho datado de 05 de janeiro de 2022, 

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 

 

 

20. ATIVIDADES ECONÓMICAS – APROVAÇÃO DE CANDIDATURA PARA CONCESSÃO 

DE BENEFÍCIOS TRIBUTÁRIOS MUNICIPAIS – APROVAÇÃO DA MINUTA DO CONTRATO 

A CELEBRAR - FORMALOVO - OVOS E DERIVADOS, LDA. – Presente a seguinte 

informação: “Nos termos do nº 1 do art.º 9.º do Regulamento de Projetos Económicos 

de interesse Municipal – RPEIM, o Município de Guimarães procede à avaliação da 

candidatura apresentada a PEIM, considerando a análise aos elementos instrutórios 

submetidos, os estudos económico-financeiros e de viabilidade económica 

apresentados, assim como o estudo prévio relativo a operações urbanísticas sempre 

que ao projeto de investimento tal pretensão lhe esteja subjacente. A candidatura a 

PEIM consubstancia a análise do projeto de investimento, com vista à concessão de 

benefícios fiscais e/ou de taxas municipais e o executivo camarário decide o resultado 

da avaliação da candidatura, à concessão dos benefícios solicitados com base no art.º 

3.º do regulamento, após parecer dos competentes serviços municipais, devendo o 

parecer expressar a percentagem dos benefícios a conceder. A FORMALOVO - OVOS E 

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

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

se enquadra nos pressupostos do RPEIM e determinado a percentagem de 58% como 

benefício fiscal aplicável ao projeto de investimento em apreço, de acordo com o 

somatório das classificações obtidas nos termos do artº 12º daquele Regulamento. 

Desta análise resulta ainda que, ao abrigo do art.º 14.º do Regulamento, o projeto 

PEIM aprovado beneficia ainda de uma redução de 50% das taxas devidas pelo 

licenciamento de operações urbanísticas enunciadas no artº 3º. O RPEIM prevê, no n.º 

6 do art.º 9.º e no art.º 10.º, que os benefícios fiscais e a redução das taxas municipais 

são concedidos pelo órgão executivo municipal no estrito cumprimento dos critérios 
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definidos naquele Regulamento e mediante a outorga de contrato de concessão de 

benefícios tributários municipais. Propõe-se assim, a aprovação da candidatura a PEIM 

apresentada pela empresa FORMALOVO - OVOS E DERIVADOS, LDA., nos termos da 

informação dos serviços municipais da Divisão de Desenvolvimento Económico, 

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

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

em anexo como doc. 2.” (Anexo 10) 

DELIBERADO 

 

 

21. EDUCAÇÃO – RETIFICAÇÃO DA DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 18 DE NOVEMBRO - 

ATRIBUIÇÃO DE APOIOS AOS ALUNOS DO 1.º CEB PARA AQUISIÇÃO DE LIVROS DE 

FICHAS E/OU CADERNOS DE ATIVIDADES – ANO LETIVO 2021/2022 – Presente a 

seguinte informação: “Como é de conhecimento superior, foi deliberado em reunião 

de Câmara de 29 de julho último, a 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, 

mediante transferência de verbas para os respetivos agrupamentos de escolas, tendo-

se posteriormente, e em face dos comprovativos de despesa, procedido aos respetivos 

acertos que mereceram aprovação em reunião de 18 de novembro último. Por força 

desta última deliberação, o agrupamento de escolas Gil Vicente teria de proceder à 

devolução do montante de €506,36, dado que o valor inicialmente atribuído excedia a 

despesa efetuada. Acontece, porém, que o agrupamento de escolas teve necessidade 

de proceder à aquisição de mais cadernos de atividades no valor de €29,96, não 

podendo por esse motivo proceder à devolução da totalidade daquele montante. 

Assim, e em face do exposto, deverá o assunto ser novamente presente a reunião de 

Câmara para retificação da deliberação de 18 de novembro, bem como do montante a 

devolver ao município que passa a ser de €476,40. À consideração superior.” 

DELIBERADO 

 

 

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

REFEIÇÕES – Presente uma informação dos Serviços de Educação referindo que, no 
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âmbito do processo de monitorização das dívidas relativas à prestação de serviços de 

fornecimento de refeições e em articulação com os Agrupamentos de Escolas 

verificou-se a existência de situações de incumprimento no pagamento daqueles 

serviços, em resultado da grande vulnerabilidade económica e social. Neste sentido, e 

dado que não estão reunidas as necessárias condições para a regularização dos valores 

em dívida por parte dos respetivos agregados familiares, propõe-se, nos termos da 

alínea hh), do n.º 1, do artigo 33º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e em 

observância do disposto no Regulamento Geral de Proteção de Dados, a anulação das 

dívidas no valor de €509,72, respeitantes a oito alunos. 

DELIBERADO 

 

 

23. SAÚDE – CENTRO DE SAÚDE DA AMOROSA- ALUGUER DE INSTALAÇÃO MODULAR 

PARA DOENTES "COVID-19" – RATIFICAÇÃO – Presente, para ratificação, o despacho 

do Presidente da Câmara, datado de 23 de dezembro de 2021, que concordou com a 

seguinte informação: “Na sequência da solicitação do Diretor Executivo do 

Agrupamento dos Centros de Saúde do Alto Ave, a Câmara Municipal, em sua reunião 

de 12 de julho de 2021, deliberou conceder um apoio ao Agrupamento dos Centros de 

Saúde do Alto Ave para comparticipar os custos do aluguer de uma instalação modular, 

de julho a dezembro de 2021, no valor de €19.949,40, acrescido de IVA, tendo em vista 

a prestação de cuidados de saúde primários aos munícipes afetos ao Centro de Saúde 

da Amorosa com o objetivo da criação de uma zona destinada exclusivamente a 

doentes "COVID". Entretanto, veio o Diretor Executivo solicitar um reforço daquele 

apoio, que consiste na prorrogação do prazo até fevereiro de 2022, justificando com o 

difícil momento que se está a viver no âmbito da pandemia, em que se verifica um 

exponencial aumento de casos de COVID-19. Considerando que se mantêm os mesmos 

pressupostos que fundamentaram a concessão do anterior apoio, proponho que a 

Câmara Municipal aprove a atribuição do apoio agora solicitado, cujo valor total 

importa em €6.649,80 (seis mil, seiscentos e quarenta nove euros e oitenta cêntimos), 

acrescido de IVA. Esta situação configura um apoio em espécie a atribuir ao referido 

Agrupamento de Centros de Saúde, enquadrável no disposto nas alíneas u) e bbb) do 

n.2 1 do art.2 33.2 da Lei n.2 75/2013 de 12 de setembro, na sua redação atual, que 
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deverá ser concedido mediante deliberação da Câmara Municipal. Considerando a 

urgência para que seja mantida a instalação no local, não havendo interrupções dos 

serviços, proponho a aprovação da presente proposta e subsequente retificação na 

próxima reunião de Câmara, ao abrigo do n.º 3, do art.º 35.º, da referida Lei n.º 

75/2013.” 

DELIBERADO 

 

24. SAÚDE – TESTES DE ANTIGÉNIO REALIZADOS EM DEZEMBRO DE 2021 – 

RATIFICAÇÃO – Presente a seguinte informação: “Considerando: - O número crescente 

de infetados no concelho de Guimarães; - A dificuldade crescente da Autoridade de 

Saúde Pública em dar resposta em tempo útil ao atual surto epidemiológico; - As 

solicitações expressas pela Autoridade de Saúde Pública no sentido do recurso urgente 

aos testes rápidos, designadamente na comunidade escolar ou sempre que se declare 

um surto; - As orientações gerais da DGS para aumentar o número de testes realizados; 

- As competências municipais em matéria de salvaguarda da saúde dos seus 

trabalhadores, mormente das centenas que trabalham em contextos escolares; - As 

inúmeras solicitações de várias instituições como creches, outras valências de IPSS e 

cidadãos anónimos; - As equipas multidisciplinares que, no terreno, precisam de 

encontrar soluções rápidas para quebrar cadeias de contágio. Afigurou-se urgente e 

inadiável proceder à contratação de serviços de testagem rápida (Testes de deteção de 

antigénio do SARS-CoV-2), a realizar em articulação entre a Câmara Municipal, a 

Autoridade de Saúde Pública e o ACES do Alto Ave. Nos termos do caderno de 

encargos do procedimento de aquisição de serviços adjudicado em 2020 para 

realização de até 10.000 testes de antigénio, os cidadãos ou grupos de cidadãos a 

testar serão indicados pelo Município de Guimarães, mediante deliberação municipal 

ou aconselhamento expresso da Autoridade de Saúde. Não se afigurando viável que a 

Câmara Municipal delibere aprovar os testes previamente à sua realização, submete-

se, para ratificação, a lista dos testes realizados até 20 de dezembro de 2021: 

ATÉ 20 DE DEZEMBRO DE 2021 Testes (nº) 

Posto móvel 1 253 
    
Realizados até outubro de 2021 6 194 

TOTAL 7 447 
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DELIBERADO 

 

 

25. DIVERSOS – CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS DE MANEIO DA CÂMARA MUNICIPAL 

PARA O ANO DE 2022 – Presente, para ratificação, o despacho do Presidente da 

Câmara, datado de 23 de dezembro de 2021, que concordou com a seguinte 

informação: “Nos termos das Considerações Técnicas 2.9.10.1.11 do Decreto-Lei nº 54-

A/99, de 22 de fevereiro, e do art.º 43º e seguintes do Sistema de Controlo Interno, 

submete-se à consideração superior a constituição dos fundos de maneio abaixo 

indicados para acorrer, com oportunidade, a despesas diversas, durante o ano de 

2022, bem como os respetivos titulares e seus substitutos nas faltas e impedimentos. 

Conforme é habitual, foram consultados os serviços municipais. 1 - Titular: Lara Filipa 

Melo Correia, Assistente Técnica do Departamento de Obras Municipais – €500,00 

para despesas com pequenas reparações no âmbito da Divisão de Gestão e 

Conservação – rubrica 03/020203. Substituto: Ilda Maria Carneiro Almeida Fontão, 

Assistente Técnica do mesmo Departamento. 2 – Titular: Sónia Cristina Perez 

Monteiro, Técnica Superior da Divisão de Espaços Verdes – €100,00 para despesas 

urgentes no âmbito da manutenção e do tratamento dos espaços verdes, 

correspondendo €50,00 para pequenas peças para equipamentos de rega (rubrica 

05/020121) e €50,00 para produtos fitofarmacêuticos (rubrica 05/020109). Substituto: 

Carlos Jorge Faria Abreu Fernandes, Chefe da mesma Divisão. 3 - Titular: Rui Miguel 

Lino de Castro, Chefe da Divisão de Mobilidade e Transportes– €400,00 para despesas 

com portagens e com estacionamento dos veículos municipais quando em serviço 

externo – rubrica 05/020210. Substituto: Armando Filipe Ribeiro Gonçalves, 

Assistente Técnico da mesma Divisão. 4 - Titular: Rui Miguel Lino de Castro, Chefe da 

Divisão de Mobilidade e Transportes – €600,00 para despesas com combustível – 

correspondendo €300,00 a gasolina (rubrica 05/02010201) e €300,00 a gasóleo – 

(rubrica 05/02010202). Substituto: Armando Filipe Ribeiro Gonçalves, Assistente 

Técnico da mesma Divisão. 5 - Titular: Rui Miguel Lino de Castro, Chefe da Divisão de 

Mobilidade e Transportes – €400,00 para despesas com a renovação de licenças 

associadas aos motoristas e veículos municipais, conforme legislação em vigor, 

emissão de pareceres e cópias de ocorrências pelas autoridades policiais e pronúncia 
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da Conservatória de Registo Automóvel sobre veículos com presunção de abandono – 

rubrica 05/0602010199. Substituto: Armando Filipe Ribeiro Gonçalves, Assistente 

Técnico da mesma Divisão. 6 - Titular: Rui Miguel Lino de Castro, Chefe da Divisão de 

Mobilidade e Transportes– €100,00 para despesas com aquisição de materiais de 

baixo custo para os serviços de trânsito (sinalização vertical e horizontal) – rubrica 

05/020121. Substituto: Armando Filipe Ribeiro Gonçalves, Assistente Técnico da 

mesma Divisão. 7 – Titular: Baltazar Francisco Campos Oliveira Vilela, Dirigente de 3.º 

grau do Gabinete de Veículos e Manutenção da Divisão de Mobilidade e 

Transportes– €4.000,00 para despesas com aquisição de peças e outros materiais para 

intervenções curativas nas Oficinas Auto – rubrica 05/020112. Substituto: Rui Miguel 

Lino de Castro, Chefe da mesma Divisão. 8 – Titular: Baltazar Francisco Campos 

Oliveira Vilela, Dirigente de 3.º grau do Gabinete de Veículos e Manutenção da 

Divisão de Mobilidade e Transportes – €1.000,00 para despesas com reparação de 

peças, veículos ou máquinas do parque municipal – rubrica 05/020203. Substituto: Rui 

Miguel Lino de Castro, Chefe da mesma Divisão. 9 - Titular: Alexandra Isabel da 

Quintã Cunha, Chefe da Divisão de Ação Social – €6.500,00 para pagamento, com 

caráter de urgência, de apoios a conceder no âmbito da alínea a) do art.º 2º do 

Regulamento Municipal para Atribuição de Apoios a Pessoas em Situação de 

Vulnerabilidade – rubrica 07/04080202 (rubrica PA 2.3.4.09.01). Substituto: Paulo 

César Ribeiro Fernandes, Técnico Superior da mesma Divisão. 10 – Titular: Alexandra 

Maria Barros da Costa Marques, Chefe da Divisão de Arquivos – €100,00 para 

despesas com aquisição de material diverso destinado às atividades promovidas pelo 

Arquivo – rubrica 09/020121. Substituto: Teresa de Jesus Malheiro dos Santos, 

Técnica Superior da mesma Divisão. 11 – Titular: Juliana Manuela Rodriges 

Fernandes, Chefe da Divisão de Bibliotecas – €100,00 para despesas com aquisição de 

material diverso destinado às atividades promovidas pela Biblioteca – rubrica 

09/020121. Substituto: Julieta Sameiro Costa Esteves, Assistente Técnica da mesma 

Divisão. 12 - Titular: Isabel Cristina da Silva Pinho, Chefe da Divisão de Cultura– 

€500,00 para despesas com aquisição de materiais indispensáveis a montagem de 

exposições, feiras e eventos culturais – rubrica 09/020121. Substituto: João Manuel 

Teixeira Marques Costa, Técnico Superior da mesma Divisão. 13 - Titular: Lígia 

Andreia da Silva Azevedo, Assistente Técnica da Divisão de Turismo – €500,00 para 
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despesas indispensáveis e imprevisíveis, de pequeno montante, para feiras e 

atividades diversas – rubrica 09/06020305. Substituto: Mário Paulo Meneses 

Pacheco, Assistente Técnico da mesma Divisão. 14 – Titular: Ana Paula Fernandes 

Brandão, Técnica Superior do Departamento de Administração Geral – €250,00 para 

despesas com expediente de secretaria – rubrica 02/020108. Substituto: Maria Joana 

Rangel da Gama Lobo Xavier, Diretora do mesmo Departamento. 15 – Titular: Maria 

do Carmo Pereira Marques Martins, Chefe da Divisão de Apoio e Atendimento ao 

Munícipe – €100,00 para despesas com impressão de lettering e sinalética para o 

Balcão Único de Atendimento – rubrica 02/020220. Substituto: Helena Alexandra 

Ferreira de Magalhães, Técnica Superior da mesma Divisão. 16 – Titular: Maria Emília 

Fernandes Leite Silva, Coordenadora Técnica da Divisão de Património Municipal – 

€2.000,00 para despesas com taxas e emolumentos devidos aos Cartórios Notariais, 

Conservatórias de Registo Civil, Predial e Comercial, Tribunais e Serviços de Finanças – 

rubrica 11/0602010199. Substituto: Amélia Patrícia Ferreira Cardoso, Técnica 

Superior da mesma Divisão. 17 – Titular: João Miguel Castro Oliveira, Chefe do 

Gabinete de Apoio à Presidência - €1000,00 para despesas com refeições no âmbito 

da representação municipal – rubrica 0103/020225. Substituto: Teresa de Jesus 

Salgado Ribeiro Sarmento Pires, Secretária do Gabinete de Apoio à Vereação. 18 – 

Titular: Marta Sofia Gomes Fernandes Pinto, Presidente da Comissão de Proteção de 

Crianças e Jovens (CPCJ) de Guimarães – €153,15 para despesas ocasionais e de 

pequeno montante resultantes da ação da CPCJ – rubrica 07/06020305 (rubrica PA 

2.3.4.07). Substituto: Juliana Isabel Marques Ferreira Machado, representante do 

Município na CPCJ de Guimarães. Estes fundos de maneio serão reconstituídos 

mensalmente, contra entrega dos documentos comprovativos da despesa, e a sua 

reposição será feita até 31 de dezembro do respetivo exercício económico. Uma vez 

que até ao final do corrente ano não serão realizadas reuniões de Câmara, e tendo em 

vista possibilitar que estes fundos de maneio estejam disponíveis logo a partir do 

primeiro dia útil de 2022, submeto à consideração do Senhor Presidente a aprovação 

da presente informação, devendo ser submetida a ratificação na próxima reunião, nos 

termos do n.º 3, do art.º 35º, da Lei n.º 75/2013.” 

DELIBERADO 
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26. RELATÓRIO E CONTAS – APROVAÇÃO DO MAPA DE DEMONSTRAÇÃO DOS 

FLUXOS DE CAIXA DO ANO 2021 - INTEGRAÇÃO DO SALDO DE EXECUÇÃO 

ORÇAMENTAL – Presente a seguinte proposta: “Considerando que: 1. A inscrição no 

orçamento em vigor do saldo de execução orçamental de 2021, no valor de 

€27.053.001,90, deve ser feita em sede de revisão orçamental, nos termos do ponto 

8.3.1 do POCAL, em vigor por força do disposto no artigo 17º, nº1, alínea b), do 

Decreto Lei nº 192/2015, de 11 de setembro. 2. O artigo 130º da Lei nº75-B/2020, de 

31 de dezembro, que aprovou o Orçamento do Estado para 2021, prevê que, o saldo 

da gerência da execução orçamental pode ser incorporado por recurso a uma revisão 

orçamental, após aprovação do mapa “Fluxos de Caixa”, antes da aprovação dos 

documentos de prestação de contas. Propõe-se: A aprovação do MAPA DE 

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DE 2021, em anexo.” (Anexo 11) 

DELIBERADO 

 

27. APROVAÇÃO DA ATA EM MINUTA 

DELIBERADO 

 

A REUNIÃO TERMINOU ÀS ________ HORAS 

 

ASSINATURAS: 

 

PRESIDENTE: 

______________________________ 

 

 

SECRETÁRIA: 

_______________________________ 


