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REUNIÃO ORDINÁRIA DE 27 DE JANEIRO DE 2022 

 

 

INICIADA A REUNIÃO ÀS ________ HORAS 

 

PRESENÇAS: 

 

 

 

 

 

 

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

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

1. Do seguinte despacho do Presidente da Câmara: “DELEGAÇÃO E SUBDELEGAÇÃO DE 

COMPETÊNCIAS NA ÁREA DO SISTEMA DE INDÚSTRIA RESPONSÁVEL - MANDATO 

2021-2025 - Através do meu despacho de 21 de outubro deleguei e subdeleguei 

competências nos vereadores da Câmara Municipal em regime de tempo inteiro, 

considerando a necessidade de ser coadjuvado, no exercício das diversas 

competências próprias e das que me foram delegadas pela Câmara Municipal por 

deliberação daquela mesma data. Posteriormente, tal despacho veio a ser retificado 

por despacho de 22 do mesmo mês de outubro, porquanto continha um conjunto de 

incorreções. Tendo-se verificado que em ambos os despachos não ficaram a constar as 

competências a que se refere o diploma que regulamenta o SIR (Sistema de Indústria 

Responsável), o Decreto-Lei n.º 169/2012, de 1 de agosto, na atual redação, que, nos 

termos do n.º 7 do seu art.º 13.º estão cometidas ao Presidente da Câmara. Assim, ao 

abrigo do artigo 36.º, do n.º 1 do art.º 34.º e do art.º 38.º, todos do Anexo I da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, pelo presente despacho delego no 

Vereador Nelson José Guimarães Felgueiras, com a faculdade de subdelegar nos 

respetivos dirigentes, as competências constantes do artigo 13.º do referido Decreto-

Lei n.º 169/2012.” ------------------------------------------------------------------------------------------ 
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2. Do ofício da Assembleia Municipal n.º 1, datado de 3 de janeiro de 2022, que 

comunica a aprovação, por maioria, em sessão ordinária realizada no passado dia 29 

de dezembro, das seguintes propostas: a) - “Grandes Opções do Plano e Orçamento 

2022 PPI - Plano de Atividades - Orçamento da Câmara Municipal de Guimarães para o 

Ano de 2022. Regulamento de Execução Orçamental - Mapa de Pessoal 2022 - 

Orçamentos das Entidades Participadas”; b) – “Imposto Municipal Sobre Imóveis (IMI) 

—Ano de 2021”; c) - “Derrama sobre a Coleta de 2021 (a cobrar em 2022)”; d) – 

“Participação Variável no Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares (IRS) —

Ano de 2022”. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

3. Do ofício da Assembleia Municipal n.º 2, datado de 3 de janeiro de 2022, que 

comunica a aprovação, em sessão ordinária realizada no passado dia 30 de dezembro, 

das seguintes propostas: 1. Por maioria - a) - “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 —Ano de 2022”; b) -

“Programa Retomar Guimarães - Alteração dos Beneficiários do Programa”; c) – 

“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”; d) – “VIMÁGUA EIM SA - Designação do Fiscal Único para o Mandato 2021-

2025”; e) – “CASFIG EM SA - Proposta de Nomeação da Sociedade de Revisores de 

Contas”; f) – “Contrapartida Nacional — Associação de Fins Específicos Quadrilátero 

Urbano - Repartição de Encargos”; g) – “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”; h) - “Contrato Programa com a 

Turipenha - Cooperativa de Turismo de Interesse Público CRL para o Ano de 2022”; i – 

“Contrato Programa a celebrar com o Laboratório da Paisagem de Guimarães —

Associação para a Promoção do Desenvolvi mento Sustentável - Ano de 2022”; j – 

“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”; k) – “Contrato Programa para o Ano de 2022 com a Cooperativa de Interesse 

Público Taipas -Turitermas Cooperativa de Interesse Público RL”; l) - Contratos a 
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celebrar com a CCFIG, Coordenação de Âmbito Social e Financeiro das Habitações do 

Município de Guimarães, EM, UNIPESSOAL LDA - Ano de 2022”; m) - “Contrato 

Programa a celebrar com a Cooperativa de Interesse Público Fraterna - Centro 

Comunitário de Solidariedade Social, C.I.P.R.L, para o Ano de 2022”; n) – “Freguesia de 

Sande S. Lourenço e Balazar -Ano de 2020 - Alteração da Deliberação; o) – “União das 

Freguesias de Briteiros Santo Estevão e Donim —Subsídio - Ano de 2019 — Revisão”; 

p) – “Freguesia de Ponte — Delegação de Competências e Subsídio — deliberação de 

16/11/2020”; q) – “Freguesia de Creixomil —Subsídio - Ano de 2018 — Revisão”; r) - 

Freguesia de Guardizela —Subsídio - Ano de 2020 — Revisão; s) – “União das 

Freguesias de Candoso Santiago e Mascotelos —Atribuição de Apoio para obra de 

Ampliação do Cemitério de Santo Amaro — Mascotelos”; t) – “Freguesia de Brito — 

Delegação de Competências — Beneficiação da rua 1.2 de Maio”; u) - Freguesia da 

Costa —Ano de 2020 —Alteração da Deliberação”; v) - Freguesia de Mesão Frio —Ano 

de 2019 —Alteração da Deliberação”; w) – “Revogação da isenção do pagamento das 

taxas associadas ao Parque de Estacionamento de Camões — Ratificação”. 2 – Por 

unanimidade - a) – “Construção do Posto Territorial da Guarda Nacional Republicana 

de Lordelo - Minuta do Contrato de Cooperação Interadministrativo para Execução da 

Obra”; b) - “Freguesia da Costa - Iluminação de Natal do Mosteiro da Costa (2021) -

Atribuição de Subsídio”; c) – “Alteração de Trânsito na Rua da Boucinha - Freguesia de 

Caldelas”. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. Da seguinte informação dos Serviços de Educação: “Renovação do Acordo de 

Cooperação da Educação Pré-Escolar – Ano Letivo 2021/2022 - Como é do 

conhecimento superior, é anualmente celebrado entre o Município de Guimarães e a 

DGESTE, um Acordo de Cooperação, para atribuição de apoios financeiros destinadas a 

assegurar o desenvolvimento das AAAF (Atividades de Animação e Apoio à Família), 

para as crianças matriculadas nos Jardins de Infância da rede pública. Para a renovação 

do Acordo de Cooperação da Educação Pré-Escolar, a vigorar de 1 de setembro de 

2021 a 31 de agosto de 2022, procedeu-se ao preenchimento dos mapas com o 

número de alunos matriculados nos Jardins de Infância da rede pública e que, no 

corrente ano letivo, estão a usufruir de almoço e prolongamento de horário. Assim, 

com base nos dados fornecidos pelos Agrupamentos de Escolas, informa-se que irão 
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beneficiar deste tipo de apoio 48 Jardins de Infância, com 81 salas, abrangendo um 

total de 1658 crianças para almoço e prolongamento de horário, o que implica por 

parte da DGESTE a atribuição de uma verba mensal previsível no valor de €78.725,00. 

Mais se informa que o assunto deverá ser presente a Reunião de Câmara para 

conhecimento. Em anexo seguem os mapas que constituem o Anexo do Acordo de 

Cooperação, devidamente preenchidos. À consideração superior.” --------------------------- 

 

 

 

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

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

MUNICIPAL, REALIZADA EM 13 DE JANEIRO DE 2022. 

DELIBERADO 

 

 

6. OBRAS PÚBLICAS – REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA EB1-JI DE CASAIS - BRITO - 

CONTA FINAL E ERROS E OMISSÕES – Presente a seguinte informação: “1. Por 

deliberação da Câmara Municipal de Guimarães, datada de 21-09-2020, foi a 

empreitada em título adjudicada à empresa COSTEIRA - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, 

S.A. pelo valor de €798.940,22 + IVA. 2. Na fase de execução do contrato, foi 

apresentado pelo adjudicatário "COSTEIRA — ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, S.A." 

uma lista de erros e omissões (anexo 1) ao abrigo do disposto no n.º 3 do art.º 2 378. 2 

do Código dos Contratos Públicos (CCP). A equipa projetista procedeu à análise da lista 

apresentada, tendo como resultado a lista final que se anexa (anexo 2). O 

adjudicatário concordou com as alterações constantes da lista final de erros e omissões 

em reunião realizada no dia 03-12-2021, com a Direção de Fiscalização da obra. 

Relativamente à lista de omissões, o adjudicatário apresentou os preços unitários 

constantes do documento em anexo (anexo 3), e a direção de fiscalização da obra 

validou-os em reunião realizada no dia 03-12-2021, a qual foi novamente remetida à 

equipa de projeto que confirmou por escrito em 20/01/2022. 3. Verificou-se a 

existência de Trabalhos a Menos nomeadamente: Não esgotamento da medição de 
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alguns artigos previstos nos trabalhos contratuais, que corresponde ao valor 

€16.860,64 + IVA (2,11%); 4. Todos os preços dos vários trabalhos que compõem a 

presente empreitada estão contratualizados. 5.Se for caso disso, poderão estes 

montantes ser objeto de revisão, nos termos do art.º 1.º do Decreto-Lei 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. 6. 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 €34.951,05 + IVA. 7. Pelo 

exposto, coloca-se à consideração superior a aprovação: da lista de erros e omissões e 

a respetiva autorização para a realização da despesa agora apresentada, no valor de 

total de €76.193,54 + lVA, ao abrigo do n.º 1 do art.º 378.º do CCP. O valor dos 

trabalhos complementares agora submetidos a aprovação superior perfazem 9,74% do 

valor da adjudicação, já deduzindo o valor dos trabalhos a menos, pelo que estão 

dentro dos limites impostos pela alínea b) do n.º 2 do artigo 370.º do CCP e devem ser 

reduzidos a escrito nos termos do art.º 375.º do mesmo Código; da conta final no valor 

de €908.046,08 + IVA, correspondendo a €782.079,64 + IVA de trabalhos contratuais, 

€76.193,54 + IVA de erros e omissões e €49.772,90 + IVA de revisão de preços, do auto 

final de trabalhos contratuais no valor de €17.888,06 + IVA, do auto de erros e 

omissões no valor de €76.193,54 + IVA e Auto de Revisão de Preços no valor de 

€34.951,05 + IVA. 8. Para cumprimento do disposto no art.º 399.º do Decreto-Lei n.º 

18/08, de 29 de janeiro foi elaborada a Conta Final dentro do prazo nele estabelecido. 

9. De acordo com o n.º 1 do art.º 401.º do mesmo diploma, será enviada a Conta Final 

ao adjudicatário, tendo este um prazo de 15 dias para a assinar ou deduzir sua 

reclamação fundamentada.” (Anexo 1) 

DELIBERADO 

 

 

7. OBRAS PÚBLICAS – REQUALIFICAÇÃO DA RUA D. JOÃO I - INDEFERIMENTO DO 

PEDIDO DE REPOSIÇÃO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO – Presente a seguinte informação 

da diretora de fiscalização e do gestor do contrato da empreitada em epígrafe: “Por 

requerimento datado de 28/10/2021, o adjudicatário da empreitada “Requalificação 
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da Rua D. João I” veio requerer o equilíbrio financeiro do contrato, apresentado em 

síntese os seguintes argumentos: 1. Cadastros de infraestruturas existentes; 2. Falta de 

Estudos geológicos e geotécnicos; 3. Acompanhamento arqueológico; 4. Levantamento 

do Edificado; 5. Covid 19; 6. Ausência de artigo respeitante ao Estaleiro; 1. Cadastros 

das infraestruturas existentes - O adjudicatário refere que “os cadastros fornecidos 

em fase de concurso (…) são insuficientes, não representando todas as infraestruturas 

das redes enterradas, mormente ramais de drenagem residual e abastecimento”. 

Relativamente ao cadastro da rede de gás, entregue entre a adjudicação e a 

consignação da empreitada. Refere o adjudicatário que “o mesmo se encontra 

desconforme em termos de altimetria, não se encontrando as tubagens à 

profundidade regulamentar”. Relativamente ao cadastro de telecomunicações, 

também entregue ao adjudicatário entre a adjudicação e a consignação, refere que “foi 

possível verificar que o mesmo se encontra totalmente desfasado da realidade 

existente em obra, sendo que as tubagens já expostas não se encontram sequer 

sinalizadas com fita”. O adjudicatário vem indicar que estas realidades, relativamente 

aos cadastros, implicam “que os trabalhos se processem a um ritmo muito mais lento, 

obrigando à realização de permanentes sondagens de deteção do real posicionamento 

das infraestruturas e à redução de rendimentos associados devido à necessária 

inspeção visual cuidada das terras escavadas”. Quando da proposta de Trabalhos a 

mais, exatamente devido à pedra que foi encontrada para a execução das 

infraestruturas enterradas previstas, as quais tiveram que ser executadas a uma cota 

mais baixa relativamente ao projeto, em virtude das infraestruturas existentes, foi 

solicitada pelo adjudicatário, e aprovada pelo dono da obra, uma prorrogação de prazo 

tendo em consideração as dificuldades de execução. Deste modo o adjudicatário não 

tem razão relativamente a esta pretensão, pois tanto os valores dos trabalhos a mais, 

como a prorrogação de prazo concedida, já incluem as dificuldades a que o 

adjudicatário alude em sede de reserva e na reclamação. 2. Falta de Estudos 

geológicos e geotécnicos - O adjudicatário vem informar que o preço apresentado na 

empreitada em fase de concurso não previa a existência de rocha dura”, mas antes 

solos escaváveis a balde de escavadora.” Refere ainda que “aparecendo rocha dura, a 

mesma obriga a utilizar uma escavadora munida de martelo demolidor, assim como, 
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caso a dureza da rocha não permita a sua destruição por martelo demolidor, o seu 

quebramento através de outras técnicas, nomeadamente argamassas expansivas e / 

ou dardas, ou ainda outras soluções a indicar pelo D.O., que permitam o controlo de 

vibrações para os edifícios adjacentes”. Com o andamento da obra e devido à 

necessidade de rebaixar as condutas para cotas inferiores às indicadas nos respetivos 

projetos de infraestruturas, apareceu rocha que teve que ser demolida para a 

colocação das respetivas tubagens. Perante esta situação, e segundo o adjudicatário 

duas situações resultam desta circunstância: 1. O preço da escavação em rocha é de 

249,41€/m3, ao invés dos 7,06€/m3 previstos em proposta. 2. A escavação em rocha 

dura, (…), gera e gerará dias adicionais de execução por causa imputável ao 

Empreiteiro, bem assim custos despendidos com o estudo, análise e testagem de 

métodos adequados para proceder ao desmonte de rocha no contexto em que os 

trabalhos são executados”. Por deliberação de Câmara de 17/5/2021, foram aprovados 

trabalhos complementares, os quais foram lavrados em contrato de 23/6/2021. Nestes 

trabalhos complementares, devidos exatamente à escavação em rocha, foi aprovado o 

preço unitário de escavação de 249,41€/m3, ou seja, exatamente aquele que o 

adjudicatário reclamava. Relativamente ao prazo de execução, embora o adjudicatário 

nunca tivesse concretizado o valor em dias complementares para a execução da 

escavação em rocha, foi aprovada uma prorrogação de 110 dias, a qual ficou lavrada 

no mesmo contrato de trabalhos a mais e por esta razão com concordância do 

adjudicatário. Deste modo o adjudicatário não tem razão relativamente a esta 

pretensão, pois tanto os valores dos preços unitários da escavação em rocha, como a 

prorrogação de prazo concedida, foram de acordo com as pretensões solicitadas pelo 

empreiteiro para execução da obra. 3. Acompanhamento arqueológico - O 

adjudicatário vem informar que “Em função do acompanhamento arqueológico e face 

às advertências preliminares do arqueólogo, prevê-se o ritmo dos trabalhos possa vir a 

ser inferior ao previsto pelo Empreiteiro na sua proposta, por causa a si não 

imputável”. Os trabalhos de arqueologia foram sendo executados de tal forma a não 

causar qualquer constrangimento na execução da empreitada. E tanto assim é que o 

próprio adjudicatário nunca concretizou qual o tempo que estes trabalhos de 

arqueologia prejudicaram no desenrolar das suas obrigações contratuais. A equipa de 
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arqueologia ou a fiscalização da empreitada, nunca impôs ou sequer recomendou ao 

empreiteiro qualquer metodologia, ou meios de escavação diferentes daqueles que 

entende por melhores para a execução dos trabalhos. Mas mesmo que os trabalhos 

referentes à arqueologia tivessem influência no desenrolar da empreitada, o que não 

ocorreu, esta situação não era alheia ao conhecimento do adjudicatário, pois o próprio 

Programa de Procedimento do concurso, no seu anexo II, tem uma informação da 

Direção Regional de Cultura do Norte na qual obriga que “Dada a localização da 

pretensão entende-se que deverá ser a execução da respetiva obra sujeita a 

acompanhamento arqueológico”. Deste modo o adjudicatário não tem razão 

relativamente a esta pretensão, pois os trabalhos de arqueologia nunca foram 

obstáculo para a execução da empreitada. 4. Levantamento do edificado. O 

adjudicatário vem invocar que “A M. Couto Alves, S.A. procedeu ao levantamento do 

edificado, suprindo falta imputável ao Dono de Obra, que o deveria ter promovido 

(assim se verificando, no limite, uma situação de enriquecimento sem causa). A M. 

Couto Alves, S.A. inclui tal reclamação no processo de erros e omissões, bem assim, 

em reserva de auto de medição, em 9 de março de 2021, tendo apresentado 

subsequentemente exposição fundamentada (…)”. É reiterado o entendimento de que, 

no contexto do contrato de empreitada em causa, e nos termos do seu caderno de 

encargos, não é possível proceder ao reconhecimento de qualquer direito a 

remuneração complementar. A ausência de um preço unitário específico que 

remunerasse a tarefa que apontam, só em casos de especial dificuldade que o dono da 

obra tivesse criado, poderia ser reconhecido tal direito. Além disso, nem o Decreto-Lei 

nº 140/2009, de 15 de julho, nem a Portaria nº 701-H/2008, de 29 de julho, acolhem a 

interpretação que adjudicatário lhes dão. Ou seja, não decorre daí qualquer obrigação 

precisa de prever separadamente essa tarefa, incluí-la no mapa de quantidades, e 

pedir preço para essa posição. Se o fosse, também não se percebe por que razão o 

adjudicatário não declarou essa suposta irregularidade, nos termos do artigo 50º do 

Código de Contratos Públicos. Em contrapartida, nos termos d alínea b) do artigo 350º 

do mesmo Código, está o adjudicatário obrigado a “Na falta de estipulação contratual, 

o empreiteiro tem a obrigação de realizar os trabalhos que, por natureza, por exigência 

legal ou segundo o uso corrente, sejam considerados como preparatórios ou 
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acessórios à execução da obra, designadamente: (…) b) Trabalhos necessários para 

garantir a segurança de todas as pessoas que trabalham na obra ou que circulem no 

respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em gral, para 

evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de segurança, 

higiene e saúde no trabalho de polícia das vias públicas”. Mais refere o Caderno de 

Encargos do concurso na alínea a) da sua clausula 1.10.2 que “é da responsabilidade do 

Empreiteiro a reparação e a indemnização de todos os prejuízos que, por motivos 

imputáveis ao Empreiteiro e que não resultem da própria natureza ou conceção da 

obra, sejam sofridos pela CÂMARA MUNICIAPAL DE GUIMARÃES, seus agentes ou por 

terceiros, até à receção definitiva dos trabalhos, em consequência nomeadamente do 

modo de execução destes últimos, da atuação do pessoal do Empreiteiro ou dos seus 

Subempreiteiros, fornecedores ou qualquer pessoa ou entidade a cuja colaboração o 

Empreiteiro recorrer, do deficiente comportamento ou da falta de segurança das 

obras, materiais, elementos de construção ou equipamentos”. Deste modo, o 

levantamento do edificado, mais do que suprir uma falta imputável do Dono da Obra, 

tal como refere o requerimento, tem como objeto proteger o próprio adjudicatário de 

futuras reclamações por parte dos residentes, relativamente a danos nas próprias 

edificações. Face ao exposto o adjudicatário não tem razão relativamente a esta 

pretensão. 5. Covid 19 - Alega o requerente que: “A decisão de contratar foi tomada 

por deliberação da Câmara Municipal de 31 de Outubro de 2019 e o prazo para 

apresentação das propostas terminou a 11 de Dezembro de 2019. Ou seja, nem no 

momento da elaboração e aprovação das peças do procedimento, nem no momento 

da elaboração das propostas foram tidos em consideração os impactos derivados da 

pandemia de Covid-19 que haveria de assolar, no ano seguinte, todos os países do 

mundo, impactando na capacidade de performance de todos os operadores 

económicos em geral.” Sendo certo que nem o Município de Guimarães, nem o 

adjudicatário, poderiam prever a situação pandémica que surgiu em 2020, veio o 

legislador no artigo 3º do Decreto-lei nº19-A/2020 de 30 de Março impor no seu nº1 

que “Nos termos da alínea b) do artigo 4º do Decreto do Presidente da República nº 

17-A/2020, de 2 de Abril, são suspensas, de 3 de Abril de 2020 até ao termo da 

vigência do estado de emergência, as clausulas contratuais e disposições normativas 
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que preveem o direito à reposição do equilíbrio financeiro ou a compensação por 

quebras de utilização em qualquer contrato de execução duradoura em que o Estado 

ou outra entidade pública sejam parte, incluindo contratos de parceria público-

privada, não podendo os contraentes privados delas valer-se por factos ocorridos 

durante o referido período”. Refere o nº2 do mesmo artigo “Sem prejuízo do disposto 

no numero anterior quanto ao período a que se reporta, nos contratos em que se 

preveja expressamente o direito do contraente ou parceiro privado de ser 

compensado por quebras de utilização ou em que a ocorrência de uma pandemia 

constitua fundamento passível de originar uma pretensão de reposição do equilíbrio 

financeiro, tal compensação ou reposição só poderá ser realizada através da 

prorrogação de prazo de execução das prestações ou de vigência do contrato, não 

dando lugar, independentemente de disposição legal ou estipulação contratual, a 

revisão de preços ou assunção, por parte do contratante ou parceiro público, de uma 

dever de prestar á contraparte. No presente caso, o período de execução da 

empreitada ocorreu durante o estado de emergência. Deste modo, e por força do 

Decreto-lei nº19-A/2020 de 30 de março, a única compensação ou reposição só poderá 

ser realizada através da prorrogação de prazo de execução das prestações ou de 

vigência do contrato. No presente caso foi concedida a prorrogação de prazo solicitada 

pelo adjudicatário. Face ao exposto o adjudicatário não tem razão relativamente a esta 

pretensão. 6. Ausência de artigo respeitante ao Estaleiro - O adjudicatário vem 

requerer um aumento dos custos de estaleiro, no valor de €109.326,04, decorrente das 

prorrogações de prazo concedidas, quer a título de Trabalhos complementares quer a 

título do impacto da pandemia Covid 19. Para isso, com o valor de estaleiro e do prazo 

contratual inicial, calcula o valor atribuído a cada dia de estaleiro, multiplicando 

posteriormente pelos dias de prorrogação concedidos. Não está estabelecido em 

qualquer lado que uma prorrogação de prazo dê automaticamente origem a um valor 

acrescido do estaleiro. E disto teve consciência o adjudicatário quando da sua proposta 

de Trabalhos Complementares, não contemplou qualquer valor atribuído ao estaleiro. 

Aliás seria nessa altura que o empreiteiro deveria, se assim o entendesse, apresentar 

uma proposta de custos acrescidos para o estaleiro. Relativamente ao acréscimo de 

custo pela prorrogação de prazo devido ao impacto da pandemia Covid19, refira-se 
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que o pedido desta prorrogação de prazo, datada de 10/8/2021, não inclui qualquer 

pedido de indemnização relativa ao estaleiro, apenas solicita uma prorrogação de 

prazo a qual foi aceite. É de estranhar que só agora, depois de concedido o prazo 

solicitado, o adjudicatário venha solicitar uma indemnização por acréscimo de custos 

de estaleiro. Face ao exposto o adjudicatário não tem razão relativamente a esta 

pretensão. Deste modo propõe-se que o pedido de equilíbrio financeiro, solicitado 

pelo adjudicatário, seja indeferido.” 

DELIBERADO 

 

 

8. OBRAS PÚBLICAS – ECOVIA DA ESCOLA HOTEL - CREIXOMIL - RELATÓRIO DE 

QUALIFICAÇÃO DOS CONCORRENTES – Presente, para aprovação, o Relatório Final 3, 

em anexo, propondo a exclusão do candidato n.º 6 “Ferrovial Construcción 

S.A./Ferrovial Construccion (sucursal em Portugal) e a admissão dos candidatos n.º s 1, 

2, 3, 4, 5, 7, 8 e 9 à segunda fase do concurso. (Anexo 2) 

DELIBERADO 

 

 

9. OBRAS PÚBLICAS – NOVAS OFICINAS MUNICIPAIS – NÃO ADJUDICAÇÃO – Presente 

a seguinte informação do diretor do Departamento de Obras Municipais: “Por 

deliberação da Câmara Municipal, datada de 4/11/2021, foi aberto procedimento de 

concurso público nos termos da alínea b) do artigo 19º do Código de Contratos 

Públicos (CCP) cujo anúncio foi publicado no Diário da República, II Série, nº 217 de 9 

de novembro de 2021 para adjudicação da empreitada em assunto. O valor base do 

presente concurso é de €4.904.911,34 + IVA, pelo que não estaria sujeito a publicitação 

no Jornal Oficial da União Europeia pois estava abaixo do limiar previsto na alínea a) do 

nº3 do artigo 474º da última redação do CCP (€5.350.000,00 + IVA). Ocorre, no 

entanto, que para o presente procedimento estava prevista a possibilidade dos 

concorrentes poderem apresentar propostas até 20% superiores ao preço base, ao 

abrigo do nº6 do artigo 70º do CCP, e tal como consta da cláusula 17.2 do Programa de 

Procedimento, cumprindo o disposto na Lei nº 30/2021, de 21 de maio. Após abertura 
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das propostas a concurso, constatou-se que duas delas, embora superiores ao preço 

base, eram inferiores ao aumento de 20% deste. Verificou-se, no entanto, que uma 

delas (de valor €5.639.954,82 + IVA) era superior ao limiar previsto na alínea a) do nº3 

do artigo 474º na última redação do CCP, sendo que o outro concorrente teve o 

cuidado de que a sua proposta (de valor €5.349.999,97 + IVA) fosse inferior àquele 

limite. Sendo verdade que o valor base é inferior ao limiar sujeito a publicitação no 

JOUE, havia a possibilidade concreta das propostas serem superiores àquele valor, pois 

o acréscimo de 20% relativamente ao valor base fixa o limite das propostas em 

€5.885.893,61 + IVA. O que suscitaria a dúvida sobre a licitude de todo o 

procedimento, matéria que é sindicável pelo Tribunal de Contas, potenciando uma 

recusa de concessão de visto, e obrigando, nesse momento, ao desencadeamento de 

novo procedimento, com os inerentes prejuízos para o interesse público. Apesar da 

alteração ao CCP ser muito recente, sem que exista qualquer auxílio jurisprudencial 

para a interpretação das novas normas e seu encadeamento com a disciplina do direito 

da União, prefere-se a adoção de uma posição prudente. Assim, nos termos da alínea 

d), do nº 1, do artigo 79 do CCP, propõe-se anular o presente procedimento.” 

DELIBERADO 

 

 

10. ATUALIZAÇÃO DO VALOR DO APOIO ÀS FREGUESIAS PARA GESTÃO E 

MANUTENÇÃO DOS PARQUES INFANTIS PÚBLICOS – Presente a seguinte proposta: 

“Por deliberação de Câmara de 21/10/2021, foi aprovado submeter à Assembleia 

Municipal uma proposta para apoio às competências materiais das juntas de 

freguesias, em matéria de gestão e manutenção dos parques infantis públicos. Tendo-

se verificado, entretanto, que, por lapso, não constava da proposta o valor relativo à 

manutenção preventiva dos referidos parques, que se estimava, até final do ano de 

2021, no valor de €57.000,00, foi solicitado à Assembleia Municipal a retirada da 

proposta da Ordem do Dia, para subsequente correção e ulterior aprovação. Assim, 

retifica-se a proposta no sentido de o valor total do referido apoio ser de €88.540,00, e 

não de €31.540,00, como referido naquela proposta inicial, valor que deve, agora, ser 
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aprovado, atribuindo os respetivos efeitos à data que consta da primeira deliberação - 

1 de agosto de 2021.” (Anexo 3) 

DELIBERADO 

 

 

11. FREGUESIAS – GESTÃO DE ESPAÇOS VERDES - DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS 

NAS FREGUESIAS PARA EXECUÇÃO DO PLANO DE MANUTENÇÃO MUNICIPAL 

(MANUTENÇÃO CORRENTE DOS ESPAÇOS VERDES) – Presente a seguinte proposta: 

“No âmbito da Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto, e do subsequente diploma setorial, a 

Lei n.º 57/2019, de 30 de abril, que transferiu para as freguesias um conjunto de 

competências, a Assembleia Municipal, em sessão de 3 de maio de 2021, sob proposta 

da Câmara Municipal aprovada em sua reunião de 19 abril de 2021, aprovou manter 

no âmbito de intervenção do Município, entre outras, a competência em matéria de 

gestão e manutenção de espaços verdes por a considerar de natureza estruturante no 

que se refere à política de gestão do espaço público, que deve ser coordenada pelo 

Município. A gestão dos espaços verdes contempla diferentes atividades que se 

agrupam em duas áreas de intervenção: a gestão estrutural e a manutenção corrente 

dos espaços. Entende-se por gestão estrutural a alteração dos espaços verdes, ao 

nível de áreas, caminhos, equipamentos, parque arbóreo e elenco florístico, 

contemplando as seguintes atividades: Definição do plano de manutenção; Poda e 

manutenção de árvores; Substituição, erradicação ou nova plantação de árvores e 

arbustos; Alterações estruturais do parque (percursos, equipamentos, etc.); Grandes 

reparações em equipamentos. Entende-se por manutenção corrente dos espaços as 

operações de limpeza, desinfestação, entre outras, contemplando as atividades 

constantes do plano de manutenção municipal, designadamente: Limpeza geral de 

resíduos depositados nas papeleiras e zonas de maior utilização; Corte de sebes, 

relvados ou prados; Limpeza de fontes/elementos de água; Controlo ou erradicação de 

infestantes, sem aplicação de herbicidas; Garantir a realização da rega, de forma 

moderada e sustentada, nos casos em que se verifique extrema necessidade. 

Realização de manutenção de caminhos (limpeza de infestantes e recarga de saibro); 

Pretendendo-se que a gestão estrutural dos espaços verdes se mantenha no âmbito de 
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intervenção do Município, mas considerando a importância de criar sinergias através 

da criação de parcerias com as freguesias, uma vez que estas autarquias representam 

uma mais-valia pela proximidade e conhecimento da afluência da população nos 

respetivos espaços, adaptando a manutenção à efetiva utilização. Proponho que a 

Câmara Municipal delibere submeter à Assembleia Municipal a delegação de 

competência nas freguesias para execução do plano de manutenção municipal dos 

espaços verdes (Anexo I), nos termos do disposto na alínea k), do nº 1, do art.º 25º, na 

alínea m), do nº 1, do art.º 33º, do n.º 2 do artigo 117º conjugado com o artigo 131º, 

todos do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, no 

período compreendido entre fevereiro e dezembro de 2022, transferindo, para o 

efeito um total de €299.250,00, cujos valores se encontram discriminados no Anexo II. 

A transferência das verbas será efetuada em quatro prestações, a primeira após 

assinatura do contrato e as restantes trimestralmente.” (Anexo 4) 

DELIBERADO 

 

 

12. FREGUESIAS – FREGUESIA DE INFANTAS - CONTINUIDADE DO PROJETO 

“CONSIGO: EQUIPAMENTOS ADAPTATIVOS E ACOMPANHAMENTO DE 

PROXIMIDADE” - 13 DE MARÇO DE 2022 A 12 DE MARÇO DE 2023 – Presente a 

seguinte proposta: “Assumido o desígnio estratégico desta Câmara Municipal de 

proporcionar respostas de intervenção social de proximidade promotoras da 

autonomia e do bem-estar, e simultaneamente potenciadoras da permanência, pelo 

maior período temporal possível, de pessoas dependentes e com incapacidades, no 

seu domicílio e no seu meio familiar e social, tem-se apoiado a continuidade do 

projeto “Consigo: equipamentos adaptativos e acompanhamento de proximidade”, 

que abrange a área territorial da Comissão Social Interfreguesias (CSIF) Sudoeste da 

Montanha da Penha (constituída pelas freguesias de Pinheiro e Infantas e pelas Uniões 

de Freguesias de Tabuadelo/S. Faustino, Serzedo/Calvos e Abação/Gémeos). Este 

projeto disponibiliza um banco de produtos adaptativos, apostando em procedimentos 

de reciclagem e na reutilização de equipamentos adquiridos ou doados, e conta com a 

colaboração de uma equipa multidisciplinar, a saber, uma psicóloga clínica e da saúde, 
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uma educadora social com especialidade na intervenção em adultos e um técnico para 

apoio administrativo e logístico. Após seis anos de execução, os resultados na melhoria 

da qualidade de vida das pessoas com incapacidade e dos idosos em situação de 

vulnerabilidade e de isolamento são evidentes. Esta equipa, desde a entrada em vigor 

do regulamento deste projeto, publicado em Diário da República a 27 de setembro de 

2016, acompanhou 156 agregados familiares, cedeu 424 equipamentos adaptativos e 

recebeu 36 equipamentos doados. De referir que a equipa reforça igualmente o corpo 

técnico do Gabinete Local de Desenvolvimento Social da Câmara Municipal, uma 

estrutura de atendimento e acompanhamento de proximidade assegurada por este 

município desde 2009, garantindo, durante o ano transato, 657 atendimentos sociais e 

547 consultas de psicologia, cerca de 1022 contactos e diligências e 105 visitas 

domiciliárias. Acompanha ainda 106 idosos referenciados pelo programa “Guimarães 

65+”, numa lógica de proximidade, que se traduziu em mais de 63 visitas domiciliárias 

realizadas durante o ano de 2021. Estes resultados refletem a notável pro-atividade da 

equipa e o envolvimento dos onze parceiros formais do projeto, bem como da 

comunidade local. Em reconhecimento do interesse deste serviço para a comunidade, 

e considerando o caráter inovador do projeto, submete-se, para aprovação da Câmara 

Municipal e, posteriormente, da Assembleia Municipal, a proposta de continuidade 

deste projeto, através da transferência, a título de subsídio, do valor de €50.000,00 

(cinquenta mil euros), correspondente a um período de 12 meses (de 13 de março de 

2022 a 12 de março de 2023), à Junta de Freguesia de Infantas, ao abrigo do disposto 

na alínea ccc) do nº 1 do artigo 33º e da alínea j) do nº 1 do art.º 25º da Lei nº 75/2013, 

de 12 de Setembro, de acordo com as condições e nos termos explanados na Minuta 

do Protocolo que se anexa. À consideração superior.” (Anexo 5) 

DELIBERADO 

 

 

13. FREGUESIAS – FREGUESIA DE RONFE - CONTINUIDADE DO PROJETO 

“INTERVENÇÃO LOCAL: PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA” - 13 DE MARÇO DE 

2022 A 12 DE MARÇO DE 2023 – Presente a seguinte proposta: “O projeto 

“Intervenção Local: Promoção da Qualidade de Vida”, implementado desde a 1.ª 



 
 
 

17 
Mod. 229-A/SQ 0 

 
 

GUIMA
S

AER

CÂMARA MUNICIPAL DE GUIMARÃES

edição do Orçamento Participativo, tem como principais objetivos desenvolver 

estratégias de intervenção adequadas às necessidades e potencialidades individuais 

dos idosos em situação de isolamento e fragilidade, promover a participação social, 

proporcionar proteção e segurança, maximizar o bem-estar físico, social e mental ao 

longo da vida e proporcionar acompanhamento e terapia ocupacional aos idosos 

integrados no programa “Guimarães 65+”, na Comissão Social Interfreguesias (CSIF) do 

Oeste. Para o efeito, este projeto conta com a colaboração de uma equipa 

multidisciplinar, a saber, uma assistente social, uma psicóloga e uma gerontóloga. 

Após 7 anos de execução, esta equipa de profissionais acompanha atualmente um 

total de 188 pessoas com idades compreendidas entre os 55 e os 85 anos, das quais 

140 são idosos sinalizados pelo programa “Guimarães 65+” e, destes, 50 são 

acompanhados no seu domicílio atendendo à gravidade das incapacidades que 

evidenciam. Contribuindo para um envelhecimento saudável e ativo, este projeto 

proporciona ainda, por via da “Academia da Razão” um conjunto de atividades diárias, 

nomeadamente, dança, educação física e música, nas quais participam 138 idosos. 

Tendo em conta o contexto de pandemia que vivenciamos, este projeto privilegiou um 

acompanhamento de proximidade, apostando numa intervenção de proximidade, no 

domicílio de cada idoso. Em 2021, foram realizadas 293 visitas domiciliárias, o que 

permitiu responder às necessidades da população, salvaguardando a sua saúde geral e 

mental, sendo que a equipa deste projeto também apoiou 50 pessoas no transporte 

para a vacinação contra o covid. Considerando a manifesta mais-valia do projeto 

“Intervenção Local: Promoção da Qualidade de Vida” na garantia de uma maior 

qualidade de vida da população, submete-se para aprovação da Câmara Municipal e, 

posteriormente, da Assembleia Municipal, a proposta de continuidade do mesmo, o 

que implica a transferência, a título de subsídio, do valor de €40.000,00 (quarenta mil 

euros), correspondente a um período de 12 meses (de 13 de março de 2022 a 12 de 

março de 2023), para a Junta de Freguesia de Ronfe, ao abrigo do disposto na alínea c) 

do nº1 do artigo 33º e da alínea j) do nº 1 do art.º 25º da Lei nº 75/2013, de 12 de 

Setembro, de acordo com as condições e nos termos explanados na Minuta do 

Protocolo que se anexa. À consideração superior.” (Anexo 6) 

DELIBERADO 
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14. FREGUESIAS – FREGUESIA DE BRITO - CONTINUIDADE DO PROJETO “MOVEBRITO” 

- 13 DE MARÇO DE 2022 A 12 DE MARÇO DE 2023 – Presente a seguinte proposta: “A 

Câmara Municipal de Guimarães tem sustentado a continuidade de vários projetos na 

área social, conformando-se com os objetivos plasmados na Estratégia Nacional para o 

Envelhecimento Ativo e Saudável (2017-2025) e com as orientações presentes no 

Plano de Desenvolvimento Social para o Crescimento Inclusivo de Guimarães (2015-

2020), que preveem a necessidade de diversificar e ajustar as respostas sociais às 

especificidades do território e dos seus cidadãos. O projeto “MoveBrito” tem como 

principal objetivo a promoção da participação social pela dinamização de atividades de 

promoção do bem-estar físico, cognitivo e emocional, prevenindo a solidão e o 

isolamento social e contribuindo para a melhoria da qualidade de vida das pessoas 

com mais de 55 anos residentes na freguesia de Brito e proximidades. Para o efeito, 

este projeto conta com uma equipa multidisciplinar constituída por um assistente 

social, uma enfermeira, uma psicóloga e um professor de educação física. Volvidos 

dois anos de execução, esta equipa de profissionais acompanha atualmente um total 

de 60 idosos sinalizados pelo programa “Guimarães 65+” e proporcionam um conjunto 

de atividades, nomeadamente dança, educação física e música, nas quais integram 42 

pessoas. Atendendo às necessidades emergentes do contexto atual de pandemia, este 

projeto tem sido um recurso importante no acompanhamento de proximidade, pela 

monitorização dos casos de maior vulnerabilidade social, proporcionando, desde maio 

de 2021, um serviço de atendimento e acompanhamento social consubstanciado em 

137 atendimentos. Como reconhecimento do interesse do projeto “MoveBrito” para a 

comunidade, submete-se para aprovação da Câmara Municipal e, posteriormente, da 

Assembleia Municipal, a proposta da sua continuidade, o que implica a transferência, a 

título de subsídio, do valor de €20.000,00 (vinte mil euros), correspondente a um 

período de 12 meses (de 13 de março de 2022 a 12 de março de 2023), para a Junta de 

Freguesia de Brito, ao abrigo do disposto na alínea c) do nº1 do artigo 33º e da alínea j) 

do nº 1 do art.º 25º da Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro, de acordo com as condições 

e nos termos explanados na Minuta do Protocolo que se anexa. À consideração 

superior.” (Anexo 7) 

DELIBERADO 



 
 
 

19 
Mod. 229-A/SQ 0 

 
 

GUIMA
S

AER

CÂMARA MUNICIPAL DE GUIMARÃES

15. FREGUESIAS – FREGUESIA DE AZURÉM - CONTINUIDADE DO PROJETO SOCIAL 

“OFICINA DAS LETRAS” - 13 DE MARÇO DE 2022 A 12 DE MARÇO DE 2023 – Presente a 

seguinte proposta: “De acordo com as orientações plasmadas no Plano de 

Desenvolvimento Social para o Crescimento Inclusivo de Guimarães, que pressupõem 

o alargamento de respostas adequadas às necessidades e especificidades da nossa 

população, o projeto “Oficina das Letras”, implementado desde 2017, visa promover a 

reeducação através do treino da expressividade oral e escrita, combatendo o 

analfabetismo e a iliteracia e fomentando o enriquecimento do património cultural das 

pessoas com mais de 45 anos, com baixa escolaridade, residentes na Comissão Social 

Interfreguesias (CSIF) Comunidade Solidária (que integra as freguesias de Azurém, 

Creixomil, Fermentões, Penselo e Silvares). Para o efeito, este projeto conta com a 

colaboração de um profissional da área da educação. Considerando a atual situação 

epidemiológica, procedeu-se a uma redefinição dos objetivos de intervenção do 

projeto, que passou a desenvolver um conjunto de oficinas de desenvolvimento 

pessoal no domicílio de cada beneficiário, por recurso à elaboração e entrega de 

sebentas com exercícios de estimulação cognitiva. Foi também criado um site que 

permite que qualquer cidadão se possa inscrever, de forma ágil e acessível no projeto 

em apreço, beneficiando dos apoios que este assegura, estando já registadas 96 

inscrições. Reconhecida a importância das estratégias de estimulação cognitiva na 

prevenção e diminuição da incidência de problemas demenciais, submete-se para 

aprovação da Câmara Municipal e, posteriormente, da Assembleia Municipal, a 

continuidade do Projeto “Oficina das Letras”, que pressupõe a transferência, a título de 

subsídio, do valor de €20.000,00 (vinte mil euros), correspondente ao período de 12 

meses (de 13 de março de 2022 a 12 de março de 2023), à Junta de Freguesia de 

Azurém, ao abrigo do disposto na alínea c) do nº1 do artigo 33º e da alínea j) do nº 1 

do art.º 25º da Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro, de acordo com as condições e nos 

termos explanados na Minuta do Protocolo que se anexa. À consideração superior.” 

(Anexo 8) 

DELIBERADO 
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16. FREGUESIAS – UNIÃO DAS FREGUESIAS DE PRAZINS SANTO TIRSO E CORVITE - 

CEDÊNCIA DE AUTOCARRO – Presente a seguinte proposta: “A União das Freguesias 

de Prazins Santo Tirso e Corvite solicitou a colaboração do Município, através da 

cedência de um autocarro para o transporte dos Escuteiros do Agrupamento de 

Corvite, nos dias 26 e 27 de fevereiro, a Viana do Castelo. Considerando que se tratam 

de deslocações no âmbito de uma atividade escutista a realizar naquela localidade e 

não havendo inconveniente para os serviços a disponibilização do veículo em causa, 

por meu despacho, de 17 de janeiro de 2022, foi deferido o pedido. Nos termos da 

alínea j) do art.º 25º da Lei 75/2013, de 12 de setembro, a atribuição deste tipo de 

apoios é da competência da Assembleia Municipal sob proposta da Câmara Municipal, 

pelo que se submete para aprovação destes órgãos municipais o transporte 

solicitado.” 

DELIBERADO 

 

 

17. REGULAMENTOS – LISTA DE ESTABELECIMENTOS AO ABRIGO DO REGULAMENTO 

MUNICIPAL DE DISTINÇÃO E CLASSIFICADOS COMO “LUGARES COM HISTÓRIA” – 

Presente a seguinte proposta: “A Lei n.º 42/2017, de 14 de junho, estabelece o regime 

de reconhecimento e proteção de estabelecimentos e entidades de interesse histórico 

e cultural ou social local, assim como o desenvolvimento de programas orientados 

para apoiar todos os estabelecimentos e entidades que desempenham um papel 

importante na história da cidade, sendo-lhes atribuída uma grande notoriedade e 

reconhecimento. A Câmara Municipal de Guimarães, através do Programa “Lugares 

com História”, reconheceu a importância do comércio como um dos elementos 

distintivos e diferenciadores da cidade, nas suas dimensões social, económica e 

ambiental. Neste sentido, assume o compromisso de dinamizar ações tendentes a 

apoiar a preservação de estabelecimentos e entidades de interesse histórico e cultural 

ou social local, reconhecidos como de valor coletivo, designadamente a aplicação de 

um regulamento de benefícios, incentivos e apoios de natureza financeira. A distinção 

é atribuída em função do apuramento cumulativo do interesse da atividade e da 

existência e preservação de elementos patrimoniais materiais, culturais e históricos. O 
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reconhecimento dos estabelecimentos é da responsabilidade das câmaras municipais, 

podendo iniciar o procedimento legal de forma oficiosa, ou em resposta a 

requerimento do titular do estabelecimento ou da entidade, do órgão da freguesia 

respetiva ou de associação de defesa do património cultural, sempre em respeito por 

regulamento municipal em vigor. A classificação é orientada por fatores distintivos, 

associados designadamente à atividade, ao património material e ao património 

imaterial. No domínio da atividade, consideram-se valores capazes de sustentar o 

reconhecimento do estabelecimento a sua longevidade (25 anos de existência ou 

mais), o significado para a história local, o objeto identitário e o facto de serem únicos 

no quadro das atividades. Para o património material concorrem o património artístico 

e o acervo dos estabelecimentos; no âmbito do património imaterial consideram-se 

valores associados à notoriedade e representação social, bem como à necessidade de 

salvaguarda e divulgação do património. As vantagens para os estabelecimentos e 

identidades reconhecidas consistem em: 1. Proteção prevista no regime jurídico do 

arrendamento urbano; 2. Proteção prevista no regime jurídico das obras em prédios 

arrendados; 3. Acesso a programas municipais ou nacionais de apoio aos 

estabelecimentos e entidades de interesse histórico e cultural ou social local; 4. 

Benefícios ou isenções fiscais a conceder pelos municípios, nos termos da legislação 

em vigor; 5. Direito de preferência nas transmissões onerosas de imóveis. A proposta 

de classificação dos 33 estabelecimentos e 10 associações resulta de um trabalho de 

recolha de informação e do cumprimento dos critérios mínimos de classificação 

definidos no regulamento municipal. Lista proposta de estabelecimentos a classificar: 

1. Almeida & Neves; 2. Café Milenário; 3. Casa Carlos - Botões e Corações; 4. Casa 

Costinhas; 5. Casa das Novidades; 6. Casa dos Bombos Alves; 7. Casa Faria; 8. Casa 

Ferreira da Cunha; 9. Casa Júpiter; 10. Casa Luís; 11. Casa Martinho; 12. Confeitaria 

Ribela; 13. Farmácia Monteiro; 14. Farmácia Pereira; 15. Foto Beleza; 16. J. Fernandes 

Correia, Lda (Bazar Moderno); 17. José Vieira; 18. Luis A M Pinto dos Santos, Lda; 19. 

Marchaves de Joaquim Jorge Pereira da Costa; 20. Orpheu; 21. Ourivesaria Central; 22. 

Ourivesaria Madre de Deus; 23. Padaria Central; 24. Padaria Nacional de Guimarães; 

25. Pastelaria Centenária; 26. Relojoaria S. Gualter; 27. Restaurante Café Oriental; 28. 

Restaurante Carreira; 29. Sapataria Júlio Duarte; 30. Sapataria Lotário; 31. Tabacaria 
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Marinho; 32. Trinas; 33. Xico da Rabata. Lista de Associações a classificar – 1. 

Cineclube de Guimarães; 2. Círculo de Arte e Recreio; 3. Clube de Ténis de Guimarães; 

4. Clube Industrial de Pevidém; 5. Convívio Associação Cultural e Recreativa; 6. Cruz 

Vermelha Portuguesa - Delegação de Guimarães; 7. Juni-Jovens Unidos num Ideal; 8. 

Sociedade Martins Sarmento; 9. Velhos Nicolinos - Associação dos Antigos Estudantes 

do Liceu de Guimarães; 10. Venerável Ordem Terceira de São Domingos. Face ao 

exposto, e após tomada de conhecimento das Juntas de Freguesia dos 

estabelecimentos elegíveis, propõe-se submeter a discussão pública a elencada lista.” 

DELIBERADO 

 

 

18. REGULAMENTOS – ELEIÇÃO DA ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 2022 – VOTO 

ANTECIPADO EM MOBILIDADE - 23 DE JANEIRO DE 2022 - ISENÇÃO DE PAGAMENTO 

DE TAXAS NAS 2 PRIMEIRAS HORAS DE ESTACIONAMENTO NO PARQUE DE 

ESTACIONAMENTO DA MUMADONA E IMPLEMENTAÇÃO DE ZONA DE ACESSO 

AUTOMÓVEL CONDICIONADO NA RUA DO CONDESTÁVEL NUNO ÁLVARES PEREIRA – 

RATIFICAÇÃO - Presente a seguinte proposta: “A realização da Eleição para a 

Assembleia da República 2022 encontra-se marcada para o próximo dia 30 de janeiro, 

tendo sido fixado o dia 23 de janeiro para realização do voto antecipado em 

mobilidade devido ao agravamento da crise pandémica em virtude da doença COVID-

19. Face às projeções avançadas para as inscrições no voto antecipado em mobilidade, 

a Secretaria Geral do Ministério da Administração Interna (SGMAI) recomendou aos 

eleitores a inscrição nesta modalidade de votação antecipada, tendo solicitado às 

câmaras municipais o reforço de infraestruturas para o efeito, sugerindo o dobro das 

mesas de voto em relação às eleições presidenciais 2021. Assim, o ato eleitoral para o 

voto antecipado em mobilidade ocorrerá nos edifícios municipais do Largo Cónego 

José Maria Gomes, prevendo-se a disponibilização de 8 mesas de voto. O exato 

número de mesas de voto vai depender do número de eleitores inscritos no voto 

antecipado em mobilidade, o que só será conhecido no próximo dia 21 de janeiro, 

através de comunicação da SGMAI. Com vista a facilitar o acesso dos eleitores inscritos 

aos locais de funcionamento daquelas mesas de voto, proponho a aprovação da 
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isenção do pagamento de taxas no Parque de Estacionamento da Mumadona nas 2 

primeiras horas de estacionamento, entre as 07:30 h e as 19:00 h do dia 23 de janeiro 

de 2022. Mais proponho que, nesse mesmo dia, entre as 08:00 h e as 19:00 h, seja 

permitido o acesso de viaturas à Rua do Condestável Nuno Álvares Pereira, de forma a 

possibilitar o estacionamento automóvel por parte de eleitores com mobilidade 

reduzida. Finalmente, a presente proposta deve ser submetida a ratificação da Câmara 

Municipal e da Assembleia Municipal, nos termos do disposto nas alíneas b) e g), do 

n.º 1, do art.º 25º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, no art.º 16.º da Lei n.º 

73/2013, na sua redação atual, e no n.º 8, do art.º 56º do Regulamento Municipal de 

Taxas e Outras Receitas Municipais, com atribuição de efeitos a 23 de janeiro de 2022, 

de acordo com os n.ºs 3 e 5, do art.º 164.º do Código do Procedimento 

Administrativo.” 

DELIBERADO 

 

 

19. REGULAMENTOS – REGULAMENTO MUNICIPAL - INÍCIO DE PROCEDIMENTO PARA 

ALTERAÇÃO DO REGULAMENTO DO CARTÃO MUNICIPAL DA PESSOA COM 

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

Ação Social pretendem dar início ao procedimento tendente à alteração do 

Regulamento do cartão Municipal da pessoa com Deficiência com vista à atualização 

de informações no âmbito dos benefícios para utilização dos transportes urbanos e à 

introdução de apoios adicionais para pessoas com deficiência, nomeadamente 

transportes gratuitos para a frequência de atividades ocupacionais. Para esse efeito, e 

nos termos dos art.ºs 97.º a 101.º (quanto ao procedimentos de elaboração), e art.ºs 

139.º a 144.º (quanto à eficácia dos regulamentos) do Código do Procedimento 

Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, na sua redação 

atual, deve ser submetida uma proposta a reunião de Câmara, para que esta delibere a 

abertura do procedimento tendente à alteração daquele Regulamento e posterior 

aprovação pelos órgãos do Município. A publicitação da iniciativa procedimental será 

efetuada no sítio institucional do Município, sendo que os interessados deverão 

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

contributos para a elaboração da alteração do mencionado Regulamento. A 

apresentação dos contributos para a alteração do Regulamento deve ser formalizada 

por escrito em requerimento dirigido ao Presidente da Câmara.” 

DELIBERADO 

 

 

20. REGULAMENTOS – REGULAMENTO MUNICIPAL - INÍCIO DE PROCEDIMENTO PARA 

ALTERAÇÃO DO REGULAMENTO DE APOIO ÀS ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS DE 

GUIMARÃES – Presente a seguinte informação: “Os serviços municipais do Desporto 

pretendem dar início ao procedimento tendente à alteração do Regulamento de 

Atribuição de Apoios às Associações Desportivas de Guimarães, para nele serem 

inseridas normas relacionadas com a segurança e utilização dos espaços de acesso 

público, na sequência da criação, através do Decreto Regulamentar n.º 10/2018, de 3 

de outubro, da Autoridade para a Prevenção e o Combate à Violência no Desporto,  e 

outras alterações de caráter pontual relacionadas com a atribuição dos apoios. Para 

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

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

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

na sua redação atual, deve ser submetida uma proposta a reunião de Câmara, para 

que esta delibere a abertura do procedimento tendente à alteração daquele 

Regulamento e posterior aprovação pelos órgãos do Município. A publicitação da 

iniciativa procedimental será efetuada no sítio institucional do Município, sendo que 

os interessados deverão constituir-se como tal, no procedimento, no prazo 10 dias 

úteis, a contar da data da publicitação de aviso no “site” deste Município, com vista a 

apresentar os seus contributos para a elaboração da alteração do mencionado 

Regulamento. A apresentação dos contributos para a alteração do Regulamento deve 

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

DELIBERADO 
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21. PATRIMÓNIO – DESAFETAÇÃO DO DOMÍNIO PÚBLICO DE PARCELA DE TERRENO 

SITUADA NA RUA ANTÓNIO LARANJEIRO DOS REIS (LUGAR DO TALHO OU 

VESSADAS), DA FREGUESIA DE PRAZINS SANTO TIRSO – Presente a seguinte 

informação: “O Sr. João de Sousa Neves manifestou interesse em adquirir uma parcela 

de terreno com a área de 324,00m², integrada em zona verde pública, contígua ao seu 

prédio, situado na rua António Laranjeiro dos Reis, nº 16, em Prazins Santo Tirso. De 

acordo com parecer emitido em 21/02/2020 pela Divisão de Planeamento Urbanístico, 

a eventual alienação da parcela de terreno adequa-se à realidade urbanística em que 

se insere, tratando-se da colmatação de uma parcela cuja função inicial – zona verde – 

não se entende como fulcral pela proximidade com o parque desportivo e de lazer a 

norte e zona verde a sul, julgando-se ser coerente o resultado entre a mancha 

construída e os espaços verdes de utilização coletiva, pelo que o pedido foi 

considerado como passível de viabilização. Do mesmo modo, a Divisão de Espaços 

Verdes, na sua informação de 13/03/2020, indica que atendendo à morfologia da 

urbanização, com um espaço verde adjacente, com a tipologia de parque com 

equipamentos, e porque não prejudica o enquadramento paisagístico da zona 

envolvente, não se verificou inconveniente no deferimento do requerido. Foi também 

consultada a Junta de Freguesia de Prazins Santo Tirso e Corvite, tendo esta informado 

não ter qualquer interesse no terreno para fins públicos, e não ver qualquer óbice à 

sua alienação a um particular. Assim, o Município promoveu à alteração ao referido 

loteamento através do processo nº 1364/21, tendo em vista a modificação da 

finalidade da parcela e a sua integração no domínio privado do município, para 

permitir a sua futura alienação. O mencionado processo de alteração ao loteamento 

mereceu proposta de decisão favorável de 05/12/2021, não tendo ocorrido oposição 

escrita da maioria dos proprietários dos lotes. Para sequência do processo, deverá 

proceder-se à desafetação daquele terreno do domínio público, mediante aprovação 

da Assembleia Municipal sob proposta da Câmara, nos termos do disposto na alínea 

ccc), nº 1 do artigo 33º, conjugado com a alínea q), nº 1 do artigo 25º do Anexo I da Lei 

nº 75/2013, de 12 de setembro. Deste modo, e se for esse o entendimento superior, 

deverá a Câmara apresentar proposta à Assembleia Municipal no sentido de aprovação 

da desafetação do domínio público da parcela de terreno, assinalada na planta anexa 
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(Doc. 1), e a seguir melhor identificada: Parcela de terreno com a área de 324,00m², 

situada na rua António Laranjeiro dos Reis, da União de Freguesias de Prazins Santo 

Tirso e Corvite, a confrontar do norte com arruamento do loteamento, do sul Lote 27 e 

28 do Alvará de Loteamento 47/99, do nascente Lote 13 do Alvará de Loteamento 

47/99 e do poente com arruamento do loteamento (Rua do Talho). À consideração 

superior.” (Anexo 9) 

DELIBERADO 

 

 

22. PATRIMÓNIO – COMODATO – ANTIGO EDIFÍCIO ESCOLAR DA VALINHA, 

FREGUESIA DE POLVOREIRA – “MAIS POLVOREIRA – SOLIDARIEDADE EDUCAÇÃO E 

EMPREENDEDORISMO SOCIAL, CRL” - Presente a seguinte informação: “A “MAIS 

POLVOREIRA – Solidariedade Educação e Empreendedorismo Social, CRL”, é uma 

cooperativa que tem como objetivo a satisfação de necessidades sociais da população 

em geral, a sua promoção e integração social, nomeadamente, a prestação de serviços 

de apoio à família e comunidade, no domínio da educação formal, informal, da 

formação cívica, da cultura, da ocupação dos tempos livres e da promoção de ações de 

formação profissional. Aquela Cooperativa tem também como objeto a promoção do 

desenvolvimento de projetos que permitam o fomento da cooperação e da 

sensibilização para uma cultura cívica de solidariedade e de inclusão, disponibilizando 

serviços variados e com a participação ativa possível da população em todos os 

domínios da sociedade. No âmbito da sua ação, no ano de 2019 a “MAIS POLVOREIRA” 

solicitou a cedência, em regime de comodato, do antigo edifício escolar da Valinha, da 

freguesia de Polvoreira, para ali criar uma Creche, um Centro de Dia e Apoio 

Domiciliário e outras valências, tendo-se, entretanto, celebrado o referido contrato de 

comodato a 23 de setembro de 2019. Nos termos do nº 2, da cláusula 5ª, o referido 

comodato tinha o período de vigência de 20 anos, sendo automaticamente renovável 

por períodos sucessivos de um ano, se não fosse denunciado por nenhuma das partes. 

Entretanto veio aquela instituição solicitar uma alteração ao contrato celebrado a 23 

de setembro de 2019, nomeadamente quanto ao prazo de vigência, propondo um 

prazo de 20 anos, com início a partir da data da sua alteração. Os termos dos 
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fundamentos apresentados pela Cooperativa, baseiam-se na candidatura ao PRR – 

Plano de Recuperação e Resiliência em que um dos requisitos indispensáveis à 

aprovação da candidatura determina que os beneficiários sejam “…proprietários do 

terreno ou do edifício ou fração a intervencionar, ou detentoras de qualquer outro 

título que lhes permita afetar as infraestruturas e equipamentos objeto de 

financiamento no âmbito da Nova Geração de Equipamentos e Respostas Sociais do 

PRR, aos fins a que se destinam, durante o período mínimo de 20 anos”, conforme 

disposto na alínea m), do ponto 2.1 do aviso n.º 02/C03-i01/2021. Em face do exposto, 

e em caso de concordância superior, deverá ser submetida a aprovação da Câmara, ao 

abrigo da alínea o), nº 1, artigo 33º do Anexo I da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, a 

alteração do prazo de vigência do contrato de comodato celebrado a 23 de setembro 

de 2019, do antigo Edifício Escolar da Valinha, situado na rua Narciso Pereira Mendes, 

freguesia de Polvoreira, descrito na Conservatória do Registo Predial de Guimarães sob 

o nº 1624/20110322 e inscrito na respetiva matriz urbana sob o artigo 1360, passando 

a sua vigência para 20 anos, com início a partir da data da assinatura do aditamento ao 

contrato, sendo automaticamente renovável por períodos sucessivos de um ano, se 

não for denunciado por qualquer uma das partes, com antecedência mínima de 180 

dias em relação ao seu termo inicial ou de qualquer das suas eventuais prorrogações.” 

DELIBERADO 

 

 

23. PATRIMÓNIO – IDEGUI - AUTORIZAÇÃO PARA A CEDÊNCIA DE UM ESPAÇO EM 

REGIME DE COMODATO PARCIAL COM A ASSOCIAÇÃO PALAVRAS INFINITAS – 

NÚCLEO DE INCLUSÃO, COMUNICAÇÃO E MÉDIA – Presente a seguinte informação. 

“O IDEGUI - Instituto de Design de Guimarães vem solicitar autorização para a cedência 

de um espaço na sala de consulta e reunião, no piso 0, do Instituto de Design de 

Guimarães, em regime de comodato parcial com a Associação Palavras Infinitas – 

Núcleo de Inclusão, Comunicação e Média, sendo que o IDEGUI será ressarcido dos 

encargos que resultem da utilização do espaço, estimando um valor mensal de 

€200,00, acrescidos de IVA à taxa legal em vigor, e pelo prazo de 29 meses (até junho 

de 2023). A Associação Palavras Infinitas assume a missão de promover a inclusão 
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social contribuindo para uma sociedade assente na diversidade e equidade. A 

proximidade com a IDEGUI criará a sinergia necessária, que permitirá potenciar 

dinâmicas, fomentando, assim, a sua missão, mostrando aos agentes locais, 

económicos e sociais que a inclusividade deve ser encarada como um indicador de 

desenvolvimento. A IDEGUI irá dinamizar ainda naquele espaço as oficinas criativas no 

âmbito de três projetos geridos pela Fraterna e pela Sol do Ave. Tratam-se de projetos 

financiados pelo Programa Operacional Inclusão Social e Emprego onde se prevê a 

realização de oficinas “capazes de gerar oportunidades de emprego e/ou negócio, com 

base no aproveitamento e transformação de resíduos endógenos e/ou na recuperação 

do património sociocultural, ecológico e económico dos territórios abrangidos”. Sendo 

certo que o envolvimento dos jovens designers e dos alunos da Universidade do Minho 

com o público-alvo do projeto, será salutar quer pelo desenvolvimento e o aprimorar 

das suas competências, como pela informação e experiência que promovem a 

investigação nos domínios da intervenção social e a inclusão pelo design. Nos termos 

do contrato de comodato celebrado entre o Município de Guimarães e a IDEGUI, em 

23.05.2013, consta no seu n.º 2, da cláusula 2ª que o “IDEGUI fica impedida de 

sublocar, emprestar ou ceder, total ou parcialmente, por qualquer forma ou negócio, 

os direitos emergentes deste contrato, sem autorização expressa do MUNICÍPIO”. 

Assim, em caso de concordância superior, e atendendo a que o contrato de comodato 

supra referido foi aprovado pela Câmara Municipal em sua sessão realizada em 

12.11.2012, deverá o presente pedido de autorização de cedência do espaço da sala de 

consulta e reunião, no piso 0, do Instituto de Design de Guimarães, em regime de 

comodato parcial a celebrar entre o IDEGUI e a Associação Palavras Infinitas – Núcleo 

de Inclusão, Comunicação e Média, ser submetido a deliberação camarária, sendo que 

em caso de aprovação, deverão aquelas entidades responsabilizarem-se pelo 

enquadramento legal inerente à instalação e funcionamento daquela atividade. À 

consideração superior.” 

DELIBERADO 
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24. PATRIMÓNIO – HASTA PÚBLICA Nº 1/2022 – VENDA DE TERRENO PROPRIEDADE 

DO MUNICÍPIO, SITO NA RUA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, FREGUESIA DE BRITO – 

Presente a seguinte informação: “O Sr. Francisco José Carvalho Marques veio 

manifestar o seu interesse na aquisição de uma parcela de terreno com a área de 

160,00m², situada na rua Nossa Senhora do Rosário, freguesia Brito, cedida ao domínio 

público para instalação de fossa sética e sumidouro, no âmbito do Alvará de 

Loteamento nº 15/91, pretendendo anexá-la ao seu lote, Lote 8, do mesmo Alvará de 

Loteamento. Conforme informação da Divisão de Gestão Urbanística, a parcela em 

causa, quase sem frente para a via pública, poderia ser objeto da venda pretendida. 

Por outro lado, a Vimágua também veio informar que aquele terreno já não tinha 

qualquer interesse. Neste sentido, tramitou-se todo o processo nomeadamente o 

projeto de alteração ao referido loteamento. Posteriormente, em sessão de 27 de 

setembro de 2019, a Assembleia Municipal deliberou sancionar a proposta da Câmara 

Municipal aprovada em sua reunião realizada em 12 de setembro de 2019, referente à 

desafetação do domínio público para o domínio privado do Município, da referida 

parcela de terreno com a área de 160,00m², situada na rua Nossa Senhora do Rosário, 

Brito. Efetuada a alteração ao loteamento através do aditamento n.º 1/20, e estando já 

o terreno, com a área de 160 m², registado a favor do Município, estão, pois, 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 €6.040,00, conforme avaliação constante no processo, devendo em caso de 

aceitação superior, o assunto ser remetido à Câmara Municipal para aprovação.” 

(Anexo 10) 

DELIBERADO 

 

 

25. ENTIDADES PARTICIPADAS – APROVAÇÃO DE CONTRATO PROGRAMA PARA O 

ANO DE 2022, COM A CURTIR CIÊNCIA - ASSOCIAÇÃO CENTRO DE CIÊNCIA VIVA DE 

GUIMARÃES NOS TERMOS DOS ARTIGOS 47.º E 59.º, N.º 3 DA LEI N.º 50/2012, DE 31 
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DE AGOSTO – Presente a seguinte proposta: “A Ciência Viva-Agência Nacional para a 

Cultura Científica e Tecnológica é uma associação cultural sem fins lucrativos, 

constituída em 17 de julho de 1998, pela Fundação para a Ciência e Tecnologia 

(instituto público de regime especial) e pela Agência de Inovação-Inovação Empresarial 

e Transferência de Tecnologia, S.A. O Município de Guimarães, através de deliberação 

da Assembleia Municipal de 25 de setembro de 2018, sob proposta da Câmara 

Municipal de 6 de setembro de 2018, aprovou a constituição da associação sem fins 

lucrativos de direito privado, que adotou a denominação “CURTIR CIÊNCIA -

ASSOCIAÇÃO CENTRO DE CIENCIA VIVA DE GUIMARAES”, 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. Atribuições essas que se densificam na missão da 

associação de prosseguir “a divulgação científica e tecnológica, mediante a promoção 

de ações de desenvolvimento da cultura científica e tecnológica junto da população e, 

em especial, junto da comunidade juvenil.”. O Município de Guimarães assumiu, 

assim, o compromisso de integrar o “Centro de Ciência Viva de Guimarães” na rede de 

centros daquela associação Ciência Viva-Agência Nacional para a Cultura Científica e 

Tecnológica, nela fazendo constar a manifestação da intenção de concretizar um 

projeto firme, de envolvimento patrimonial e financeiro, que assegurasse e garantisse 

condições de continuidade, com o respeito pelos princípios e objetivos do Programa 

Ciência Viva. Decorrido o tempo da sua constituição, a “CURTIR CIÊNCIA -ASSOCIAÇÃO 

CENTRO DE CIENCIA VIVA DE GUIMARAES” mereceu já especial destaque na 

comunidade escolar pela concretização da criação de várias oficinas, divididas por 

áreas temáticas e adaptadas aos diferentes níveis do ensino, com respeito pelas 

opções curriculares de cada um deles, entre outros projetos e atividades por ela 

desenvolvidas. As circunstâncias e condicionalismos socio económicos e culturais, 

atuais, resultantes da crise epidemiológica provocada pelo vírus SARS COV2, demanda 

que as entidades responsáveis promovam projetos e atividades de alavancagem social, 

por via de intervenções sistémicas. Ademais, e num contexto em que a Ciência 

desempenhou um papel determinante e essencial no combate a uma pandemia 

secular que desafiou o mundo, urge desenvolver projetos científicos inclusivos, com a 

capacidade de atingir públicos vários, e promover um maior desenvolvimento do 
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conhecimento científico. A “CURTIR CIÊNCIA -ASSOCIAÇÃO CENTRO DE CIENCIA VIVA 

DE GUIMARAES” é já reconhecido como um agente ativo no âmbito daquelas ações 

integradas, detendo uma estrutura material e humana capaz de prosseguir estes 

objetivos pretendidos pelo Município de Guimarães. A Lei n.º 42/2016, de 28 de 

dezembro, aditou ao artigo 59.º da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto, a seguinte 

redação: “o disposto no artigo 47.º aplica-se, com as devidas adaptações, às 

associações de direito privado em que as entidades públicas participantes exerçam 

uma influência dominante em razão da verificação dos requisitos constantes do n.º 1 

do artigo 19.º.”, permitindo, assim, e verificada a influência dominante, a celebração 

de contratos programa com estas entidades, o que até àquela alteração não era 

permitido por força do artigo 53.º, n.º 3, por remissão do artigo 56.º, n.º 3, daquele 

normativo citado. Nos termos do n.º 1 do art.º 19.º da Lei n.º 50/2012, de 31 de 

agosto, a influência dominante poderá ocorrer em razão da verificação do direito de 

designar ou destituir a maioria dos membros do órgão de gestão, de administração ou 

de fiscalização, ou qualquer outra forma de controlo de gestão. De acordo com o n.º 6 

do artigo 7.º dos Estatutos da “CURTIR CIÊNCIA - ASSOCIAÇÃO CENTRO DE CIENCIA 

VIVA DE GUIMARAES”, o “Município de Guimarães nomeia, obrigatoriamente, dois dos 

três membros que compõem o Conselho Fiscal: Presidente e Vogal. O restante Vogal é 

eleito em Assembleia Geral.”, pelo que, desta forma, é detentor do controle sobre o 

órgão de fiscalização da associação. Assim, e assente nas razões anteriormente 

enunciadas, e considerando: a) a estrutura material e humana detida pela “CURTIR 

CIÊNCIA - ASSOCIAÇÃO CENTRO DE CIENCIA VIVA DE GUIMARAES”; b) a necessidade 

de desenvolver projetos científicos inclusivos, com a capacidade de atingir públicos 

vários, e promover um maior desenvolvimento do conhecimento científico, em 

circunstâncias em que a Ciência desempenhou um papel determinante e essencial no 

combate a uma pandemia secular que desafiou o mundo; c) a necessidade do 

estabelecimento de uma relação contratual do Município de Guimarães com a 

“CURTIR CIÊNCIA - ASSOCIAÇÃO CENTRO DE CIENCIA VIVA DE GUIMARAES” com a 

finalidade de desenvolver esses mesmos projetos, observados os princípios e objetivos 

do Programa Ciência Viva; d) a verificação do requisito de influência dominante do 

Município de Guimarães na “CURTIR CIÊNCIA - ASSOCIAÇÃO CENTRO DE CIENCIA VIVA 
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DE GUIMARAES”, nos termos do artigo 19.º da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto; 

Proponho: 1. Que a Câmara Municipal aprove a minuta do contrato-programa e seus 

anexos, a celebrar entre o Município de Guimarães e a associação “CURTIR CIÊNCIA - 

ASSOCIAÇÃO CENTRO DE CIENCIA VIVA DE GUIMARAES”, nos termos previstos no 

artigos 47.º e 59.º, n.º 3 da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto, 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 

Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto. 2. 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, a Câmara Municipal autorize a despesa do contrato-

programa, condicionada à obtenção da autorização prévia da Assembleia Municipal, 

para a assunção de compromissos no montante de €200.000,00.” (Anexo 11) 

DELIBERADO 

 

 

26. ENTIDADES PARTICIPADAS – VITRUS AMBIENTE EM S.A. – MINUTA DO 

CONTRATO DE GESTÃO - Presente, para aprovação, a minuta do contrato escrito a 

celebrar com o Vogal do Conselho de Administração da VITRUS AMBIENTE EM SA, que 

define o regime do gestor público, aprovado em reunião da Assembleia Geral, 

realizada no passado dia 26 de outubro. (Anexo 12) 

DELIBERADO 

 

 

27. TRANSPORTES – AFONSINA – TUNA DE ENGENHARIA DA UNIVERSIDADE DO 

MINHO - CEDÊNCIA DE AUTOCARRO – Presente a seguinte proposta: “A Afonsina – 

Tuna de Engenharia da Universidade do Minho solicitou a colaboração do Município 

através da cedência de um autocarro, para efetuar o transporte das tunas convidadas 

no dia 5 de março, entre a Universidade do Minho, a Pousada da Juventude, o Bar 

Académico e o Centro Cultural Vila Flor. Considerando que se trata da realização da 

XVI edição do Cidade Berço – Festival de Tunas Académicas e não havendo 

inconveniente para os serviços a disponibilização das viaturas em causa, por despacho 
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datado de 19 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, bem como o 

pagamento de trabalho extraordinário e ajudas de custo ao motorista.” 

DELIBERADO 

 

 

28. AMBIENTE – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À SOCIEDADE PROTETORA DOS ANIMAIS 

DE GUIMARÃES – Presente a seguinte proposta: “A Sociedade Protetora dos Animais 

de Guimarães (SPAG) é uma associação sem fins lucrativos, fundada em 11 de 

novembro de 1911, tendo por objetivo recolher animais abandonados, trata-los e 

providenciar a sua adoção. Esta associação tem vindo a colaborar com o CRO – Centro 

de Recolha Oficial, nos termos constantes da cláusula 4.ª do Protocolo celebrado com 

o Município de Guimarães em 16 de abril de 2018, assumido as diversas atividades ali 

previstas. A SPAG veio agora solicitar o apoio da Câmara Municipal para 

comparticipação financeira das despesas com as ações em curso e as previstas realizar, 

alegando dificuldades em suportar as respetivas despesas. Em conformidade com a 

cláusula 3.ª do aludido Protocolo, pode o Município de Guimarães apoiar a SPAG nas 

iniciativas que esta levar a efeito. Considerando a importância do trabalho 

desenvolvido pela SPAG, designadamente o tratamento dos animais traumatizados, as 

ações de sensibilização, o acompanhamento do programa CED (Captura, Esterilização e 

Devolução) dos gadídeos, que implica um conjunto de despesas que a SPAG 

manifestou então dificuldades em sustentar. Submete-se à consideração superior que 

nos termos da alínea u) do n.º 1 do art.º 33 da Lei n.º 75/2013, de setembro, a Câmara 

Municipal aprove a atribuição de um subsídio no valor de €5.500,00 (cinco mil e 

quinhentos euros). “ 

DELIBERADO 

 

 

29. ATIVIDADES ECONÓMICAS – APROVAÇÃO DE CANDIDATURA PARA CONCESSÃO 

DE BENEFÍCIOS TRIBUTÁRIOS MUNICIPAIS – BENEFÍCIOS A CONCEDER - ESTAMPARIA 
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JOCOLOR 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 ESTAMPARIA JOCOLOR LDA., apresentou uma candidatura, que foi 

analisada pelos serviços municipais da Divisão de Desenvolvimento Económico, tendo 

concluído que a mesma se enquadra nos pressupostos do RPEIM e determinado a 

percentagem de 64,9% como benefício fiscal aplicável ao projeto de investimento em 

apreço, de acordo com o somatório das classificações obtidas nos termos do art.º 12º 

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

Regulamento, o projeto PEIM aprovado beneficia ainda de uma redução de 50% das 

taxas devidas pelo licenciamento de operações urbanísticas enunciadas no art.º 3º. O 

RPEIM prevê, no n.º 6 do art.º 9.º e no art.º 10.º, que os benefícios fiscais e a redução 

das taxas municipais são concedidos pelo órgão executivo municipal no estrito 

cumprimento dos critérios definidos naquele Regulamento e mediante a outorga de 

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

aprovação da candidatura a PEIM apresentada pela empresa ESTAMPARIA JOCOLOR 

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

Desenvolvimento Económico, conforme documento em anexo.” (Anexo 13) 

DELIBERADO 

 

 

30. EDUCAÇÃO – CONSTITUIÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE 

GUIMARÃES PARA O QUADRIÉNIO 2021/2025 – Presente a seguinte proposta: 
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“Considerando que o Conselho Municipal de Educação é uma instância de 

coordenação e consulta a nível municipal que tem por objetivo promover a 

coordenação da política educativa, articulando a intervenção no âmbito do sistema 

educativo, dos agentes educativos e dos parceiros sociais interessados, analisando e 

acompanhando o funcionamento do referido sistema e propondo as ações 

consideradas adequadas à promoção de maiores padrões de eficiência e de eficácia do 

mesmo. Considerando ainda que, nos termos do artigo 6.º, do Decreto-lei n.º 7/2003, 

de 15 de janeiro, o Conselho Municipal de Educação é nomeado por deliberação da 

Assembleia Municipal mediante proposta apresentada pela Câmara Municipal. 

Propõe-se, em conformidade com o disposto nos números 1 e 2, do artigo 5.º, do 

Decreto-lei n.º 7/2003, de 15 de janeiro, alterado pela Lei n.º 41/2003, de 22 de 

agosto, e subsequente Declaração Retificativa n.º 13/2013, de 11 de outubro, e das 

alíneas e) e f) do n.º 1, do art.º 5.º, do Decreto-Lei n.º 72/2015, de 11 de maio, que a 

constituição do Conselho Municipal de Educação para o quadriénio 2021/2024 seja a 

seguinte: Domingos Bragança, Presidente da Câmara Municipal e do Conselho 

Municipal; José Torrinha, Presidente da Assembleia Municipal; Adelina Paula Pinto, 

Vereadora da Educação; Maria de Fátima Cardoso, Presidente da Junta de Freguesia de 

Brito em representação das freguesias do concelho; Sérgio Afonso, Delegado Regional 

de Educação Norte; Manuel João Costa, Pró-reitor para os Assuntos Estudantis e 

Inovação Pedagógica da Universidade do Minho; Francisco Teixeira, em representação 

do pessoal docente do ensino secundário público; Manuel Agostinho Lopes, em 

representação do pessoal docente do ensino básico público; Ilda de Jesus Silva, em 

representação do pessoal docente da educação pré-escolar pública; Firmino Lopes, 

Diretor do Agrupamento de Escolas de Abação; Artur Monteiro, Diretor do 

Agrupamento de Escolas Arqueólogo Mário Cardoso; Fernando Mendes, Diretor do 

Agrupamento de Escolas Arquiteto Fernando Távora; Luis Morais, diretor do 

Agrupamento de Escolas de Briteiros; Graça Teibão, Diretora do Agrupamento de 

Escolas D. Afonso Henriques; Rosalina Pinheiro, Diretora do Agrupamento de Escolas 

Francisco de Holanda; Cristina Silva, Diretora do Agrupamento de Escolas de Gil 

Vicente; João Pedro, Diretor do Agrupamento de Escolas de Pevidém; Maria do Carmo 

Pereira, Diretora do Agrupamento de Escolas Professor Abel Salazar; Manuela Ferreira, 
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Diretora do Agrupamento de Escolas Professor João de Meira; Benjamim Sampaio, 

Diretor do Agrupamento de Escolas Santos Simões; João Montes, Diretor do 

Agrupamento de Escolas das Taipas; José Alberto Freitas, Diretor do Agrupamento de 

Escolas Vale de S. Torcato; Maria de Jesus Carvalho, Diretora do Agrupamento de 

Escolas de Virgínia Moura; Ana Maria Silva, Diretora da Escola Secundária Martins 

Sarmento; Celso Lima, Diretor da Escola Secundária das Taipas; Rui Miguel Costa, em 

representação dos estabelecimentos de educação e de ensino básico e secundário 

privado; Carlos Azevedo, em representação das associações de pais e encarregados de 

educação; Graça Carvalho, em representação das associações de pais e encarregados 

de educação; Elisabeth Ramos Pires Melo, em representação dos serviços públicos de 

saúde; Carla Cristiana Cardoso Fernandes, em representação dos serviços da segurança 

social; Helena Chaves, Diretora do Centro de Emprego do Médio Ave, em 

representação dos serviços de emprego e formação profissional; António Rolando 

Silva, em representação dos serviços públicos da área da juventude e do desporto; 

António Manuel Ochoa, Comandante da Esquadra Policial de Guimarães, em 

representação da Polícia de Segurança Pública; Cláudia Magalhães, da Secção de 

Policiamento Comunitário e Prevenção Criminal, em representação da Guarda 

Nacional Republicana 

DELIBERADO 

 

 

31. AÇÃO SOCIAL – RATIFICAÇÃO DOS APOIOS CONCEDIDOS POR CONTA DO FUNDO 

DE MANEIO DE DEZEMBRO DE 2021 - Presente a seguinte informação: “Por 

deliberação de 21 de dezembro de 2020 a Câmara Municipal aprovou a constituição de 

um Fundo de Maneio destinado a acorrer, com oportunidade, ao pagamento com 

caráter de urgência, dos apoios a conceder no âmbito da alínea a) do artigo 2º do 

Regulamento Municipal para Atribuição de Apoios a Pessoas em Situação de 

Vulnerabilidade. Importa, assim, submeter a ratificação os apoios entretanto 

concedidos por conta deste Fundo de Maneio, conforme constam do mapa que se 

anexa.” (Anexo 14) 

DELIBERADO 
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32. AÇÃO SOCIAL – ADITAMENTO AO PROTOCOLO CELEBRADO COM O LAR 

BENEFICENTE DE S. JORGE – Presente a seguinte informação: “Na reunião de câmara 

de 20 de julho de 2020, e posteriores aditamentos, na reunião de 21 de dezembro de 

2020, bem com na reunião de 5 de abril de 2021, foram aprovados os seguintes 

subsídios ao Lar Beneficente de S. Jorge, ao abrigo do Regulamento de Apoio às 

Instituições de Solidariedade Social (Reg. Nº 607/2010): em 2020, €11.000,00 (onze mil 

euros), destinado a obras na instituição, e em 2021, €15.000,00 (quinze mil euros), 

destinado à aquisição de equipamentos de lavandaria e de um elevador. Contudo, no 

passado dia 16 de dezembro de 2021, o Presidente desta instituição, André Guimarães 

Coelho Lima, solicitou a esta Câmara Municipal um novo prolongamento e alteração 

do objeto das candidaturas efetuadas no montante global de €26.000,00, para a 

aquisição de uma viatura para transporte de utentes com mobilidade reduzida, até ao 

final de 2022. Neste contexto, submeto para aprovação, ao abrigo do artigo 19º do 

regulamento 607/2010, a minuta do aditamento aos protocolos previamente 

celebrados em 2020 e 2021, conforme anexo à presente informação, onde conste a 

alteração dos termos das seguintes cláusulas”: Cláusula 1ª – Objeto, que passará a ter 

a seguinte redação: “O presente Protocolo tem por objeto o incentivo e a cooperação 

financeira entre os representados de ambos os outorgantes, no âmbito do 

Regulamento nº 607/2010 de 15 de Julho para o apoio destinado à aquisição de uma 

viatura”. Cláusula 2ª – Período de vigência do protocolo, que passará a ter a seguinte 

redação: “Sem prejuízo do disposto na cláusula 6ª, o período de vigência deste 

Protocolo produz efeitos de 1 janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2022”. Cláusula 3ª, 

n.º 1 – Comparticipação, que passará a ter a seguinte redação: “O MUNICÍPIO 

compromete-se a prestar apoio à ENTIDADE, através da atribuição de €26.000,00 

(vinte e seis mil euros) para a prossecução do objeto definido na Cláusula 1ª”. Cláusula 

3ª, n.º 2 – Comparticipação, que passará a ter a seguinte redação: “A verba referida no 

número anterior será libertada após apresentação do(s) documento(s) comprovativo(s) 

da aquisição do equipamento, e conforme disponibilidade financeira do Município”.” 

(Anexo 15) 

DELIBERADO 
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33. AÇÃO SOCIAL – ADITAMENTO AO PROTOCOLO CELEBRADO COM A ASSOCIAÇÃO 

DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DOS MORADORES DA EMBOLADOURA – Presente a 

seguinte informação: “Em reunião de câmara de 30 de maio de 2019, e posteriores 

aditamentos, nas reuniões de 20 janeiro de 2020 e 8 fevereiro de 2021, foi aprovada a 

atribuição de um subsídio à Associação de Solidariedade Social dos Moradores da 

Emboladoura, ao abrigo do Regulamento de Apoio às Instituições de Solidariedade 

Social (Reg. Nº 607/2010), no valor de €8.000,00 (oito mil euros), destinado à 

realização de obras. Contudo, no passado dia 23 de dezembro, a Presidente desta 

instituição, Elisabete Marisa Cristelo Dourado, solicitou a esta Câmara Municipal um 

novo prolongamento do prazo para pagamento da totalidade deste subsídio, desta 

feita até ao final de 2022, dada a impossibilidade de conclusão das obras em questão 

em tempo útil. Neste contexto, submeto para aprovação, ao abrigo do artigo 19º do 

regulamento 607/2010, a minuta do aditamento ao protocolo previamente celebrado 

em 2019, conforme anexo à presente informação, onde conste a seguinte alteração da 

cláusula 2ª (Período de vigência do Protocolo), nos seguintes termos: “Sem prejuízo do 

disposto na cláusula 6ª, o período de vigência deste Protocolo produz efeitos de 1 

janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2022”.” (Anexo 16) 

DELIBERADO 

 

 

34. AÇÃO SOCIAL – ADITAMENTO AO PROTOCOLO CELEBRADO COM O CENTRO 

PASTORAL D. ANTÓNIO BENTO MARTINS JÚNIOR EM 2019 – Presente a seguinte 

informação: “Em reunião de câmara de 30 de maio de 2019, e posteriores 

aditamentos, nas reuniões de 23 dezembro de 2019 e 3 dezembro de 2020, foi 

aprovada a atribuição de um subsídio ao Centro Pastoral D. António Bento Martins, ao 

abrigo do Regulamento de Apoio às Instituições de Solidariedade Social (Reg. Nº 

607/2010), no valor de €23.100,00 (vinte e três mil e cem euros), para apoio à 

aquisição de equipamento para a resposta social de creche e para a realização de obras 

na instituição. Contudo, no passado dia 9 de dezembro de 2021, o presidente desta 

instituição, Paulino Alfredo Oliveira Carvalho, solicitou a esta Câmara Municipal um 

novo prolongamento do prazo para pagamento do subsídio em cima referido, desta 
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feita até ao final de 2022, dada a impossibilidade de adquirir o equipamento e iniciar 

as obras antes do início do próximo ano civil. Neste contexto, submeto para aprovação, 

ao abrigo do artigo 19º do regulamento 607/2010, a minuta do aditamento ao 

protocolo previamente celebrado em 2019, conforme anexo à presente informação, 

onde conste a seguinte alteração da cláusula 2ª (Período de vigência do Protocolo), nos 

seguintes termos: “Sem prejuízo do disposto na cláusula 6ª, o período de vigência 

deste Protocolo produz efeitos de 1 janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2022”.” 

(Anexo 17) 

DELIBERADO 

 

 

35. AÇÃO SOCIAL – ADITAMENTO AO PROTOCOLO CELEBRADO COM O CENTRO 

PASTORAL D. ANTÓNIO BENTO MARTINS JÚNIOR EM 2020 – Presente a seguinte 

informação: “Em reunião de câmara de 20 de julho de 2020, e posterior aditamento, 

na reunião de 3 de dezembro de 2020, foi aprovada a atribuição de um subsídio ao 

Centro Pastoral D. António Bento Martins, ao abrigo do Regulamento de Apoio às 

Instituições de Solidariedade Social (Reg. Nº 607/2010), no valor de €15.000,00 (quinze 

mil euros), para apoio a despesas relacionadas com a aquisição de Equipamentos de 

Proteção Individual e para a realização de obras na instituição. Contudo, no passado 

dia 9 de dezembro de 2021, o presidente desta instituição, Paulino Alfredo Oliveira 

Carvalho, solicitou a esta Câmara Municipal um novo prolongamento do prazo para 

pagamento do subsídio relativo à realização de obras, no valor de €14.000,00 (catorze 

mil euros), desta feita até ao final de 2022, dada a impossibilidade de iniciar as obras 

antes do início do próximo ano civil. Neste contexto, submeto para aprovação, ao 

abrigo do artigo 19º do regulamento 607/2010, a minuta do aditamento ao protocolo 

previamente celebrado em 2020, conforme anexo à presente informação, onde conste 

a seguinte alteração da cláusula 2ª (Período de vigência do Protocolo), nos seguintes 

termos: “Sem prejuízo do disposto na cláusula 6ª, o período de vigência deste 

Protocolo produz efeitos de 1 janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2022”.” (Anexo 18) 

DELIBERADO 



 
 
 

40 
Mod. 229-A/SQ 0 

 
 

GUIMA
S

AER

CÂMARA MUNICIPAL DE GUIMARÃES

36. AÇÃO SOCIAL – ADITAMENTO AO PROTOCOLO CELEBRADO COM O CENTRO 

PASTORAL D. ANTÓNIO BENTO MARTINS JÚNIOR EM 2021 – Presente a seguinte 

informação: “Em reunião de câmara de 5 de abril de 2021, foi aprovada a atribuição de 

um subsídio ao Centro Pastoral D. António Bento Martins Júnior, ao abrigo do 

Regulamento de Apoio às Instituições de Solidariedade Social (Reg. Nº 607/2010), no 

valor de €16.690,00 (dezasseis mil seiscentos e noventa euros), destinado à aquisição 

de equipamento de cozinha, despesas com atividades e obras na Instituição. Contudo, 

no passado dia 9 de dezembro de 2021, o Presidente desta instituição, Paulino Alfredo 

Oliveira Carvalho, solicitou a esta Câmara Municipal um prolongamento do prazo para 

pagamento de parte deste subsídio, relativo às obras, no valor de €11.000,00 (onze mil 

euros), desta feita até ao final de 2022, dada a impossibilidade de conclusão das obras 

em questão em tempo útil, durante 2021. Neste contexto, submeto para aprovação, ao 

abrigo do artigo 19º do regulamento 607/2010, a minuta do aditamento ao protocolo 

previamente celebrado em 2021, conforme anexo à presente informação, onde conste 

a seguinte alteração da cláusula 2ª (Período de vigência do Protocolo), nos seguintes 

termos: “Sem prejuízo do disposto na cláusula 6ª, o período de vigência deste 

Protocolo produz efeitos de 1 janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2022”.” (Anexo 19) 

DELIBERADO 

 

 

37. AÇÃO SOCIAL – ADITAMENTO AO PROTOCOLO CELEBRADO COM O CENTRO 

SOCIAL PAROQUIAL DE GONDAR – Presente a seguinte informação: “Em reunião de 

Câmara de 30 de maio de 2019, e posteriores aditamentos, nas reuniões de 23 

dezembro de 2019 e 3 dezembro de 2020, foi aprovada a atribuição de um subsídio ao 

Centro Social Paroquial de Gondar, ao abrigo do Regulamento de Apoio às Instituições 

de Solidariedade Social (Reg. Nº 607/2010), no valor de €20.000,00 (vinte mil euros), 

para apoio à realização de obras nesta instituição. Contudo, no passado dia 20 de 

dezembro, o Presidente desta instituição, João Luís dos Santos Matos, solicitou a esta 

Câmara Municipal um novo prolongamento do prazo para pagamento do subsídio, 

desta feita até ao final de 2022, dada a impossibilidade de conclusão das obras em 

questão em tempo útil, uma vez que aguardam reunir as condições necessárias para a 
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sua concretização. Neste contexto, submeto para aprovação, ao abrigo do artigo 19º 

do regulamento 607/2010, a minuta do aditamento ao protocolo previamente 

celebrado em 2019, conforme anexo à presente informação, onde conste a seguinte 

alteração da cláusula 2ª (Período de vigência do Protocolo), nos seguintes termos: 

“Sem prejuízo do disposto na cláusula 6ª, o período de vigência deste Protocolo produz 

efeitos de 1 janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2022”.” (Anexo 20) 

DELIBERADO 

 

 

38. AÇÃO SOCIAL – ADITAMENTO AO PROTOCOLO CELEBRADO COM O CENTRO 

SOCIAL PAROQUIAL MASCOTELOS-SANTIAGO EM 2020 – Presente a seguinte 

informação: “Em reunião de câmara de 20 de julho de 2020, e posterior aditamento, 

na reunião de 8 de fevereiro de 2021, foi aprovada a atribuição de um subsídio ao 

Centro Social Paroquial Mascotelos-Santiago, ao abrigo do Regulamento de Apoio às 

Instituições de Solidariedade Social (Reg. Nº 607/2010), no valor de €19.000,00 

(dezanove mil euros), destinado à realização de obras. Contudo, no passado dia 20 de 

dezembro, o Presidente desta instituição, Henrique Santos Ribeiro, solicitou a esta 

Câmara Municipal um novo prolongamento do prazo para pagamento da totalidade 

deste subsídio, desta feita até ao final de 2022, dada a impossibilidade de conclusão 

das obras em questão em tempo útil durante 2021. Neste contexto, submeto para 

aprovação, ao abrigo do artigo 19º do regulamento 607/2010, a minuta do aditamento 

ao protocolo previamente celebrado em 2020, conforme anexo à presente informação, 

onde conste a seguinte alteração da cláusula 2ª (Período de vigência do Protocolo), nos 

seguintes termos: “Sem prejuízo do disposto na cláusula 6ª, o período de vigência 

deste Protocolo produz efeitos de 1 janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2022”.” 

(Anexo 21) 

DELIBERADO 

 

 

39. AÇÃO SOCIAL – ADITAMENTO AO PROTOCOLO CELEBRADO COM O CENTRO 

SOCIAL PAROQUIAL MASCOTELOS-SANTIAGO EM 2021 – Presente a seguinte 
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informação: “Em reunião de câmara de 5 de abril de 2021, foi aprovada a atribuição de 

um subsídio ao Centro Social Paroquial Mascotelos-Santiago, ao abrigo do 

Regulamento de Apoio às Instituições de Solidariedade Social (Reg. Nº 607/2010), no 

valor de €19.000,00 (dezanove mil euros), destinado à realização de obras na 

instituição. Contudo, no passado dia 20 de dezembro, o Presidente desta instituição, 

Henrique Santos Ribeiro, solicitou a esta Câmara Municipal um prolongamento do 

prazo para pagamento da totalidade deste subsídio, desta feita até ao final de 2022, 

dada a impossibilidade de conclusão das obras em questão em tempo útil, durante 

2021. Neste contexto, submeto para aprovação, ao abrigo do artigo 19º do 

regulamento 607/2010, a minuta do aditamento ao protocolo previamente celebrado 

em 2021, conforme anexo à presente informação, onde conste a seguinte alteração da 

cláusula 2ª (Período de vigência do Protocolo), nos seguintes termos: “Sem prejuízo do 

disposto na cláusula 6ª, o período de vigência deste Protocolo produz efeitos de 1 

janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2022”.” (Anexo 22) 

DELIBERADO 

 

 

40. AÇÃO SOCIAL – ADITAMENTO AO PROTOCOLO CELEBRADO COM O CENTRO 

SOCIAL NOSSA SENHORA DO CARMO – Presente a seguinte informação: “Em reunião 

de câmara de 20 de julho de 2020, e posterior aditamento, na reunião de 25 de janeiro 

de 2021, foi aprovada a atribuição de um subsídio ao Centro Social Nossa Senhora do 

Carmo, ao abrigo do Regulamento de Apoio às Instituições de Solidariedade Social 

(Reg. Nº 607/2010), no valor de €30.000,00 (trinta mil euros), destinado à aquisição de 

equipamento informático, audiovisual e de apoio à cozinha, e também para despesas 

com atividades socioculturais, aquisição de Equipamentos de Proteção Individual e 

conceção de projeto para obras na instituição. Contudo, no passado dia 28 de 

dezembro de 2021, o Presidente desta instituição, Joaquim e Silva Freitas, solicitou a 

esta Câmara Municipal um novo prolongamento do prazo para pagamento do subsídio 

relativo à realização de obras, no valor de €12.500,00 (doze mil e quinhentos euros), 

desta feita até ao final de 2022, dada a impossibilidade de conclusão das obras em 

questão em tempo útil. Neste contexto, submeto para aprovação, ao abrigo do artigo 
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19º do regulamento 607/2010, a minuta do aditamento ao protocolo previamente 

celebrado em 2020, conforme anexo à presente informação, onde conste a seguinte 

alteração da cláusula 2ª (Período de vigência do protocolo), nos seguintes termos: 

“Sem prejuízo do disposto na cláusula 6ª, o período de vigência deste protocolo produz 

efeitos de 1 janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2022”.” (Anexo 23) 

DELIBERADO 

 

 

41. AÇÃO SOCIAL – ADITAMENTO AO PROTOCOLO CELEBRADO COM O CENTRO 

SOCIAL DA PAROQUIA DE POLVOREIRA – Presente a seguinte informação: “Em 

reunião de câmara de 20 de julho de 2020, e posterior aditamento, na reunião de 21 

de dezembro de 2020, foi aprovada a atribuição de um subsídio ao Centro Social da 

Paroquia de Polvoreira, ao abrigo do Regulamento de Apoio às Instituições de 

Solidariedade Social (Reg. Nº 607/2010), no valor de €13.000,00 (treze mil euros), 

destinado à realização de obras. Contudo, no passado dia 13 de dezembro de 2021, o 

Presidente desta instituição, Francisco Xavier Gomes de Oliveira, solicitou a esta 

Câmara Municipal um novo prolongamento do prazo para pagamento deste subsídio, 

desta feita até ao final de 2022, dada a impossibilidade de conclusão das obras em 

questão em tempo útil. Neste contexto, submeto para aprovação, ao abrigo do artigo 

19º do regulamento 607/2010, a minuta do aditamento ao protocolo previamente 

celebrado em 2020, conforme anexo à presente informação, onde conste a seguinte 

alteração da cláusula 2ª (Período de vigência do Protocolo), nos seguintes termos: 

“Sem prejuízo do disposto na cláusula 6ª, o período de vigência deste Protocolo produz 

efeitos de 1 janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2022”.” (Anexo 24) 

DELIBERADO 

 

 

42. AÇÃO SOCIAL – ADITAMENTO AO PROTOCOLO CELEBRADO COM O CORPO 

NACIONAL DE ESCUTAS (JUNTA DE NÚCLEO DE GUIMARÃES) – Presente a seguinte 

informação: “Em reunião de câmara de 20 de julho de 2020, e posterior aditamento, 

na reunião de 8 de fevereiro de 2021, foi aprovada a atribuição de um subsídio ao 
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Corpo Nacional de Escutas (Junta de Núcleo de Guimarães), ao abrigo do Regulamento 

de Apoio às Instituições de Solidariedade Social (Reg. Nº 607/2010), no valor de 

€12.000,00 (doze mil euros), destinado a apoiar em despesas com a realização de 

atividades de inclusão e de voluntariado e também com a realização de obras. 

Contudo, no passado dia 23 de dezembro, o Presidente desta instituição, Ernesto 

Machado, solicitou a esta Câmara Municipal um novo prolongamento do prazo para 

pagamento de parte do subsídio relativo às obras, no valor de €10.000,00 (dez mil 

euros), desta feita até ao final de 2022, dada a impossibilidade de conclusão das 

mesmas durante o ano transato. Neste contexto, submeto para aprovação, ao abrigo 

do artigo 19º do regulamento 607/2010, a minuta do aditamento ao protocolo 

previamente celebrado em 2020, conforme anexo à presente informação, onde conste 

a seguinte alteração da cláusula 2ª (Período de vigência do Protocolo), nos seguintes 

termos: “Sem prejuízo do disposto na cláusula 6ª, o período de vigência deste 

Protocolo produz efeitos de 1 janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2022”.” (Anexo 25) 

DELIBERADO 

 

 

43. AÇÃO SOCIAL – ADITAMENTO AO PROTOCOLO CELEBRADO COM A CRUZ 

VERMELHA PORTUGUESA – DELEGAÇÃO DE GUIMARÃES – Presente a seguinte 

informação: “Em reunião de Câmara de 21 de setembro de 2020, e posterior 

aditamento, na reunião de 25 de janeiro de 2021, foi aprovada a atribuição de um 

subsídio à Cruz Vermelha Portuguesa – Delegação de Guimarães, ao abrigo do 

Regulamento de Apoio às Instituições de Solidariedade Social (Reg. Nº 607/2010), no 

valor de €82.000,00 (oitenta de dois mil euros), destinado à aquisição de 

equipamentos vários, de ajudas técnicas, informático, mobiliário, despesas com várias 

atividades, aquisição de fardas, EPIs e realização de obras, para garantir os recursos 

necessários ao funcionamento do Centro de Acolhimento para Pessoas Sem Abrigo de 

Guimarães. Contudo, no passado dia 21 de dezembro de 2021, a Presidente desta 

instituição, Ana Cristina Ribeiro Costa, solicitou a esta Câmara Municipal um novo 

prolongamento do prazo para pagamento do subsídio, desta feita até ao final de 2022, 

bem como a alteração da rubrica no valor de €2.674,28 (dois mil seiscentos e setenta e 
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quatro euros e vinte e oito cêntimos), que estava afeta à realização de obras, mas que 

se pretende que passe a estar afeta a despesas com a aquisição de equipamentos. 

Neste contexto, submeto para aprovação, ao abrigo do artigo 19º do regulamento 

607/2010, a minuta do aditamento ao protocolo previamente celebrado em 2020, 

conforme anexo à presente informação, onde conste a seguinte alteração da cláusula 

2ª (Período de vigência do protocolo), nos seguintes termos: “Sem prejuízo do disposto 

na cláusula 6ª, o período de vigência deste protocolo produz efeitos de 1 janeiro de 

2020 a 31 de dezembro de 2022”.” (Anexo 26) 

DELIBERADO 

 

 

44. AÇÃO SOCIAL – ADITAMENTO AO PROTOCOLO CELEBRADO COM A CASA DO 

POVO DE SERZEDO – Presente a seguinte informação: “Em reunião de câmara de 5 de 

abril de 2021, foi aprovada a atribuição de um subsídio à Casa do Povo de Serzedo, ao 

abrigo do Regulamento de Apoio às Instituições de Solidariedade Social (Reg. Nº 

607/2010), no valor de €7.750,00 (sete mil setecentos e cinquenta euros), destinado às 

despesas decorrentes de atividades de promoção do envelhecimento ativo. Contudo, 

no passado dia 30 de dezembro de 2021, o Presidente desta instituição, Agostinho Braz 

de Oliveira, solicitou a esta Câmara Municipal um prolongamento do prazo para 

pagamento deste subsídio, desta feita até ao final de 2022, devido aos 

condicionamentos causados pela pandemia. Neste contexto, submeto para aprovação, 

ao abrigo do artigo 19º do regulamento 607/2010, a minuta do aditamento ao 

protocolo previamente celebrado em 2021, conforme anexo à presente informação, 

onde conste a seguinte alteração da cláusula 2ª (Período de vigência do Protocolo), nos 

seguintes termos: “Sem prejuízo do disposto na cláusula 6ª, o período de vigência 

deste Protocolo produz efeitos de 1 janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2022”.” 

(Anexo 27) 

DELIBERADO 

45. AÇÃO SOCIAL - ADITAMENTO AO PROTOCOLO CELEBRADO COM O CENTRO 

SOCIAL DE BRITO – Presente a seguinte informação: “Em reunião de câmara de 5 de 

abril de 2021, foi aprovada a atribuição de um subsídio ao Centro Social de Brito, ao 
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abrigo do Regulamento de Apoio às Instituições de Solidariedade Social (Reg. Nº 

607/2010), no valor de €25.000,00 (vinte e cinco mil euros), destinado à aquisição de 

equipamento informático, ajudas técnicas, elevador e obras na instituição. Contudo, 

no passado dia 7 de outubro de 2021, o Presidente desta instituição, José de Castro 

Dias, solicitou a esta Câmara Municipal um prolongamento do prazo para pagamento 

de parte deste subsídio, relativo às obras, no valor de €10.000,00 (dez mil euros), desta 

feita até ao final de 2022, dada a impossibilidade de conclusão das obras em questão 

em tempo útil. Neste contexto, submeto para aprovação, ao abrigo do artigo 19º do 

regulamento 607/2010, a minuta do aditamento ao protocolo previamente celebrado 

em 2021, conforme anexo à presente informação, onde conste a seguinte alteração da 

cláusula 2ª (Período de vigência do Protocolo), nos seguintes termos: “Sem prejuízo do 

disposto na cláusula 6ª, o período de vigência deste Protocolo produz efeitos de 1 

janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2022”.” (Anexo 28) 

DELIBERADO 

 

 

46. AÇÃO SOCIAL – ADITAMENTO AO PROTOCOLO CELEBRADO COM O CENTRO 

SOCIAL DE SÃO PEDRO DE AZURÉM – Presente a seguinte informação: “Em reunião de 

câmara de 5 de abril de 2021, foi aprovada a atribuição de um subsídio ao Centro 

Social de São Pedro de Azurém, ao abrigo do Regulamento de Apoio às Instituições de 

Solidariedade Social (Reg. Nº 607/2010), no valor de €20.000,00 (vinte mil euros), 

destinado a obras de remodelação do Parque Infantil. Contudo, no passado dia 28 de 

dezembro de 2021, o Presidente desta instituição, Manuel Ribeiro Alves, solicitou a 

esta Câmara Municipal um prolongamento do prazo para pagamento deste subsídio, 

desta feita até ao final de 2022, dada a impossibilidade de conclusão das obras em 

questão em tempo útil, e por aguardar a atribuição da licença de construção. Neste 

contexto, submeto para aprovação, ao abrigo do artigo 19º do regulamento 607/2010, 

a minuta do aditamento ao protocolo previamente celebrado em 2021, conforme 

anexo à presente informação, onde conste a seguinte alteração da cláusula 2ª (Período 

de vigência do Protocolo), nos seguintes termos: “Sem prejuízo do disposto na cláusula 
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6ª, o período de vigência deste Protocolo produz efeitos de 1 janeiro de 2021 a 31 de 

dezembro de 2022”.” (Anexo 29) 

DELIBERADO 

 

 

47. AÇÃO SOCIAL - ADITAMENTO AO PROTOCOLO CELEBRADO COM O CENTRO 

SOCIAL PAROQUIAL DE SANTA MARINHA DA COSTA – Presente a seguinte 

informação: “Em reunião de câmara de 5 de abril de 2021, foi aprovada a atribuição de 

um subsídio ao Centro Social Paroquial de Santa Marinha da Costa, ao abrigo do 

Regulamento de Apoio às Instituições de Solidariedade Social (Reg. Nº 607/2010), no 

valor de €30.000,00 (trinta mil euros), destinado à aquisição de equipamento 

informático e digital, de segurança, de climatização, e a despesas com atividades, bem 

como para obras na instituição. Contudo, no passado dia 21 de dezembro, o Presidente 

desta instituição, Carlos Lopes de Sousa, solicitou a esta Câmara Municipal um 

prolongamento do prazo para pagamento de parte deste subsídio relativo às obras, no 

valor de €19.222,00 (dezanove mil duzentos e vinte e dois euros), desta feita até ao 

final de 2022, dada a impossibilidade de conclusão das mesmas durante o ano 

transato. Neste contexto, submeto para aprovação, ao abrigo do artigo 19º do 

regulamento 607/2010, a minuta do aditamento ao protocolo previamente celebrado 

em 2021, conforme anexo à presente informação, onde conste a seguinte alteração da 

cláusula 2ª (Período de vigência do Protocolo), nos seguintes termos: “Sem prejuízo do 

disposto na cláusula 6ª, o período de vigência deste Protocolo produz efeitos de 1 

janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2022”.” (Anexo 30) 

DELIBERADO 

 

 

48. AÇÃO SOCIAL – SUBSÍDIO PARA COMPARTICIPAÇÃO EM OBRAS DE MELHORIA 

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

na Divisão de Ação Social uma candidatura para apoio na realização de obras de 

melhoria das condições de habitabilidade, neste caso para efeitos de colocação e 

reparação do telhado. Após análise desta candidatura e consequente estudo efetuado 
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pelos nossos serviços, apresentam-se de seguida os dados da caracterização 

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

para as obras requeridas: --------------------------------------------------------------------------------- 

Processo Freguesia Rendimento (€) 
P/Capita 

Nº Elem. 
Agregado 

Situação p/ 
emprego 

Subsídio a 
Atribuir 

167765434/22 Fermentões 374,76 2 Pensionista €13.067,80 

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

restantes condições previstas no Regulamento Municipal para Atribuição de Apoios a 

Pessoas em Situação de Vulnerabilidade, submete-se para aprovação a atribuição de 

um subsídio ao requerente, no valor de €13.067,80 (treze mil sessenta e sete euros e 

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

forma a garantir que o subsídio atribuído é efetivamente utilizado na realização da 

obra em cima identificada, deve o pagamento ser efetuado diretamente pela Câmara 

Municipal ao empreiteiro, mediante a apresentação da respetiva fatura 

comprovativa.” 

DELIBERADO 

 

 

49. AÇÃO SOCIAL – ATRIBUIÇÃO DE UM SUBSÍDIO CONVERTIDO NA 

DISPONIBILIZAÇÃO DE UM SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE 

VULNERABILIDADE (MARÇO A DEZEMBRO DE 2022) – Presente a seguinte informação: 

“Foi rececionada na Divisão de Ação Social uma candidatura para apoio na prestação 

de um serviço de transporte adaptado para uma jovem com deficiência, inserida em 

agregado familiar em situação de comprovada precariedade económica, por forma a 

permitir a frequência das atividades ocupacionais consideradas necessárias no âmbito 

das problemáticas que a jovem evidencia. Após análise desta candidatura, e 

subsequente estudo efetuado pelos nossos serviços, apresentam-se de seguida os 

dados da caracterização socioeconómica do agregado familiar, bem como o valor 

respetivo da comparticipação a atribuir: ------------------------------------------------------ 

Nº Processo Freguesia Rendimento per capita Subsídio a atribuir 

232814449/21 Longos €329,95 €8.500,00 
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Por forma a garantir que o subsídio atribuído é efetivamente utilizado na aquisição dos 

serviços em cima identificados, deve o pagamento ser efetuado diretamente pela 

Câmara Municipal ao fornecedor do mesmo, mediante a apresentação da respetiva 

fatura comprovativa.” 

DELIBERADO 

 

 

50. CULTURA – ADIAMENTO PARA 2022 DE PROJETOS FINANCIADOS AO ABRIGO DO 

IMPACTA – Presente a seguinte proposta: “O surto pandémico de COVID-19 impôs um 

conjunto de limitações que dificultaram ou impediram o desenvolvimento de diversos 

projetos financiados ao abrigo do IMPACTA, solicitando os respetivos proponentes que 

a Câmara Municipal autorize o adiamento da sua realização ou conclusão para 2022. 

Nos seus Arts. 20.º e 29.º, o Regulamento do IMPACTA estabelece que “se considerar 

válida e demonstrada a justificação da não realização das atividades, a Câmara 

Municipal poderá deliberar transferir o apoio atribuído para o ano seguinte”. Assim, 

considerando a pandemia de COVID-19, as medidas preconizadas para combater a sua 

propagação e as limitações que estas impuseram ao normal desenvolvimento de 

projetos artísticos, proponho que a Câmara Municipal considere justificado o 

adiamento da realização das atividades culturais constantes do quadro seguinte: -------- 

Entidade Tipo de 
Entidade 

Período de 
Candidaturas 

Área de 
Candidatura Nome do Projeto Valor 

Atribuído 

Montante a 
transitar 

para 2022 

Ana Inês do Lago 
Frutuoso Amaro 
das Neves 

Individual 2 sem 2020 CA_Artes 
Performativas 

A súplica na era da 
reprodutividade 
técnica 

6 000,00 € 3 000,00 € 

André Filipe 
Pinho Guiomar Individual 2 sem 2021 CA_Edições LMV 

Produção e 
realização - 
Cinema e vídeo - 
Sangue e 
mármore 

5 000,00 € 2 500,00 € 

Associação 
Cultural Outra 
Voz 

Associação 2 sem 2020 Atividades 
Pontuais 

Um outro 
desconhecido 10 000,00 € 5 000,00 € 
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Circulo de Arte e 
Recreio Associação 1 sem 2021 CA_Edições LMV 80 Anos de 

História 1 350,00 € 1 350,00 € 

Circulo de Arte e 
Recreio Associação 2 sem 2021 Atividades 

Pontuais Biblio'Arte 4 500,00 € 2 250,00 € 

Círculo de Arte e 
Recreio Associação 2 sem 2020 CA_Artes V. 

Curadoria Exposição Kairos 3 500,00 € 3 500,00 € 

Convívio 
Associação 
Cultural e 
Recreativa 

Associação 1 sem 2021 Atividades 
Pontuais 

"Os Malefícios do 
Tabaco" 9 600,00 € 4 800,00 € 

Diogo Machado 
Ferreira Individual 1 sem 2021 CA_Edições LMV 

Produção e 
Realização de 
Curta-Metragem 
Ficção - Marlise 
Vardina 

4 980,00 € 4 980,00 € 

Grupo Coral de 
Pevidém Associação 2 sem 2021 Atividades 

Pontuais Grupo Coral 800,00 € 400,00 € 

Grupo Folclórico 
da Corredoura Associação 1 sem 2021 CA_Performance 

e CM Bailado Agora 15 000,00 € 7 500,00 € 

Grupo Folclórico 
da Corredoura Associação 2 sem 2020 CA_Performance 

e CM Bailado Agora 9 000,00 € 4 500,00 € 

Happy and 
famous 
Associação 

Associação 2 sem 2020 Atividades 
Pontuais 

Promotora de 
eventos - Sessões 
Lobo Mau 

5 000,00 € 2 500,00 € 

Happy and 
famous 
Associação  

Associação 2 sem 2021 Atividades 
Pontuais 

Concertos ao vivo 
"Missa do Galo" 1 000,00 € 1 000,00 € 

João Neto 
Ventura Lança 
Coelho 

Individual 1 sem 2021 CA_Artes 
Performativas 

Letra A-I (título 
provisório) 7 000,00 € 3 500,00 € 
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Maria Manuela 
Ferreira  Individual 2 sem 2021 CA_Artes 

Performativas 
Projeto "Seguir", 
audiowalk 5 315,00 € 2 657,50 € 

Muralha - 
Associação de 
Guimarães para a 
Defesa do 
Património 

Associação 2 sem 2021 Atividades 
Pontuais 

Dar a Volta à 
Penha 10 050,00 € 5 025,00 € 

Olho de Vidro - 
Associação 
Cinematográfica 
de Guimarães 

Associação 2 sem 2020 CA_Artes V. 
Curadoria 

Projeto 
Documental sobre 
o Vale do Ave 

5 000,00 € 2 500,00 € 

Olho de Vidro - 
Associação 
Cinematográfica 
de Guimarães 

Associação 2 sem 2021 CA_Edições LMV 

Finalizar uma 
curta metragem 
de ficção realizada 
por Susana Abreu 

5 000,00 € 2 500,00 € 

Rita Pinto de 
Morais Individual 2 sem 2021 CA_Artes 

Performativas 

Dispositivo cénico 
definido pelo 
espaço Showroom 

8 000,00 € 4 000,00 € 

Simão Pedro 
Rodrigues Barros Individual 2 sem 2021 CIR NAC/INT Alexandria na Baia 5 500,00 € 2 750,00 € 

Sociedade 
Musical de 
Guimarães 

Associação 1 sem 2021 CIR NAC/INT Ciclo de 
Concertos- Utopia 5 000,00 € 2 500,00 € 

Sociedade 
Musical de 
Guimarães 

Associação 1 sem 2021 CA_Edições LMV 
Gravação Jovens 
Cantores de 
Guimarães 

1 515,00 € 757,50 € 

Sociedade 
Musical de 
Guimarães 

Associação 1 sem 2021 CA_Edições LMV 

“Sociedade 
Musical de 
Guimarães: 
Apontamentos 
para a sua 
História”  

1 500,00 € 750,00 € 

Sociedade 
Musical de 
Pevidém 

Associação 1 sem 2021 Atividades 
Pontuais #aBandaComVida 10 000,00 € 10 000,00 € 

Sociedade 
Musical de 
Pevidém 

Associação 2 sem 2020 Atividades 
Pontuais 

Músicas com 
História 2020 3 000,00 € 1 500,00 € 

Through 
Universe - 
Associação 

Associação 1 sem 2021 CA_Edições LMV Península dos 
Índios  4 980,00 € 4 980,00 € 
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Through 
Universe - 
Associação 

Associação 2 sem 2021 CA_Edições LMV Edição literária - 
Ínfimas Coisas 4 264,26 € 2 132,13 € 

DELIBERADO 

 

 

51. CULTURA – SUBSÍDIOS NO ÂMBITO DO IMPACTA - INVESTIMENTO MUNICIPAL 

EM PROJETOS E ATIVIDADES CULTURAIS, TERRITORIAIS E ARTÍSTICAS - ATIVIDADES E 

INVESTIMENTOS A REALIZAR NO 1º SEMESTRE DE 2022 – Presente a seguinte 

proposta: “Nos termos do Regulamento do IMPACTA, objeto do Edital n.º 728/2021, 

publica do em 28 de junho de 2021 no Diário da República, 2.ª série, proponho a 

atribuição dos seguintes apoios, destinados a atividades e investimentos a realizar no 

1º semestre de 2022: -------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Apoios financeiros a planos anuais de atividades (Artigo 14º) 

Entidade Tipo de Entidade Nome do Projeto  Montante  

Centro Social Recreativo e Cultural de 
Campelos Associação Plano de atividades 2022 1 500,00 € 

Grupo Cultural Recreativo de Barco Associação Plano de Atividades para 2022 2 000,00 € 

Grupo de Danças e Cantares de Vermil Associação Plano de Atividades 1 000,00 € 

União de Freguesias de Souto Santa 
Maria, Souto S. Salvador e Gondomar Autarquia "O Ave com Cultura" 2 000,00 € 

  Total 6 500,00 € 
2. Apoios financeiros a atividades pontuais (Artigo 15º) 

Entidade Tipo de Entidade Nome do Projeto  Montante  

Afonsina - Tuna de Engenharia 
Universidade do Minho Associação XVII Cidade Berço - Festival de 

Tunas Académicas 2 100,00 € 

Associação Académica da Universidade 
do Minho Associação Cultivar a Euforia | Residência 

Artística 1 500,00 € 

Associação dos Amiguinhos do Museu 
de Alberto Sampaio Associação Marionetas de Esponja 2 500,00 € 

Associação Puzzlianos - C.J.G. Associação Youth Cultural Fest VI edição 1 500,00 € 

Associação Puzzlianos - C.J.G. Associação 2Bculture - Education by Art 
2022 1 000,00 € 

Associação Teengroup - J.A. Associação 
VII Edição das Residências 
artísticas de arte urbana 
juvenil 

1 500,00 € 
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Astac - Astronauta Associação Cultural Associação MAPA - Mostra de Artes 
Performativas da Astronauta 6 000,00 € 

CAISA C.R.L. Associação Clav Live Session 1ª 
temporada de 2022  5 000,00 € 

Capivara Azul - Associação Cultural Associação TERRA 13 000,00 € 
Capivara Azul - Associação Cultural Associação EGO 6 000,00 € 
Capivara Azul - Associação Cultural Associação Shortcutz Guimarães 4 000,00 € 
Casa da Juventude de Guimarães Associação Junt'Arte+ 2022 4 000,00 € 
Casa da Juventude de Guimarães Associação New Youthopia 2 000,00 € 
Casa do Povo de Briteiros Associação Passeio dos Moinhos 4 500,00 € 

Cineclube de Guimarães Associação Fotografia Analógica nas 
Escolas 3 500,00 € 

Círculo de Arte e Recreio Associação Percussão ativa 5 000,00 € 

Convívio Associação Cultural e 
Recreativa Associação Oficina e Performance - 

Mobília da Casa  4 500,00 € 

Convívio Associação Cultural e 
Recreativa Associação Convívios com a Misericórdia 6 500,00 € 

Freguesia de Caldelas Autarquia Animação de Verão 3 000,00 € 

Freguesia de Caldelas Autarquia Comemorações do 25 de abril 
de 1974 1 000,00 € 

Freguesia de Ronfe Autarquia Jornadas de Saberes e Sabores 1 000,00 € 

Happy and famous Associação  Associação Festival de Música - Missa do 
Coelho 1 000,00 € 

Happy and famous Associação  Associação Ciclo de concertos - Avesso 3 000,00 € 

Osmusiké - Associação Musical e 
Artística do Centro de Formação 
Francisco de Holanda 

Associação "Memórias da Nossa Terra-
Mercado à Moda Antiga" 2 000,00 € 

Osmusiké - Associação Musical e 
Artística do Centro de Formação 
Francisco de Holanda 

Associação 7.º Concerto de Reis - Cantar 
ao Menino 2 000,00 € 

Osmusiké - Associação Musical e 
Artística do Centro de Formação 
Francisco de Holanda 

Associação "Revisitar Raul Brandão" 1 000,00 € 

Osmusiké - Associação Musical e 
Artística do Centro de Formação 
Francisco de Holanda 

Associação "Sons e Vozes da Liberdade" 1 000,00 € 

Osmusiké - Associação Musical e 
Artística do Centro de Formação 
Francisco de Holanda 

Associação "A Embaixatriz de Guimarães" 1 500,00 € 

Sociedade Martins Sarmento Associação 

1.as Jornadas 
Interdisciplinares - 
"Documentação de uns para 
todos" 

1 500,00 € 

Sociedade Musical de Guimarães-
Conservatório de Guimarães Associação Gerasons@guimaraes.pt 1 500,00 € 

Sociedade Musical de Guimarães-
Conservatório de Guimarães Associação Jovens Cantores de Guimarães 

- Utopia Espétaculos 10 anos 5 000,00 € 

Sol no Miral - Associação Cultural Associação mais 5 depois dos 40 4 500,00 € 

  Total 103 0,00 € 
3. Apoios financeiros a investimentos (Artigo 16.º) 
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Entidade Tipo de Entidade Nome do Projeto  Montante  

Casa do Povo de Fermentões Associação Museu da Agricultura 5 000,00 € 

    Total 5 000,00 € 

4. Apoios financeiros a projetos de criação artística (Artigo 24º) 

a) Artes visuais e curadoria 

Entidade Tipo de Entidade Nome do Projeto Valor atribuído 

Associação Cultural CAAA - Centro Para 
os Assuntos da Arte e Arquitectura de 
Guimarães 

Associação Triangular (networking) 10 000,00 € 

Geert Vermeeire Individual The Walking Bodie III 
(walkshops) 5 000,00 € 

Pedro José Lopes da Silva Individual GMR - Project Room 3 500,00 € 

Nuno Miguel Lopes Machado Individual MGA Project - OST 
contemporary art gallery 3 500,00 € 

Caroline Bampa Individual 
Paisagem Feira de Arte 
Gráfica e Edições 
Independentes 

3 500,00 € 

  Total  
25 500,00 € 

b) Artes performativas 

Entidade Tipo de 
Entidade Nome do Projeto Valor atribuído 

Diana Maria Pinho Sá Individual Descanso na tua voz (teatro) 15 000,00 € 

ADG - Associação de Dança de 
Guimarães Associação Reencontro (dança) 5 000,00 € 

  
Total 20 000,00 € 

c) Performance e composição musical 

Entidade Tipo de 
Entidade Nome do Projeto Valor atribuído 

Associação Artística Cultural e Social - 3M Associação Maria João Granja dá voz às 
palavras de Carlos Falcão 6 500,00 € 

Bruno Pinto Individual Performance 5 000,00 € 

Carlos Alves Correia Individual Ir na Cantiga (composição) 4 000,00 € 

Chorus Anima Populi - Associação Cultural Associação Coro Masculino (gregoriano) 2 700,00 € 

Manuel de Oliveira Individual Arranjos para o album 20 anos 
de IBERIA 7 500,00 € 

Mara Alina Andrade Lopes Figueiredo da 
Silva Individual Viagem minimal, música de 

câmara (Philip Glass) 3 000,00 € 

Pedro Emanuel Pereira Individual A Onde a Terra Acaba 10 000,00 € 

  
Total 38 700,00 € 

DELIBERADO 
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52. DIVERSOS – AUTORIZAÇÃO DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO PARA 

CONTRATAÇÃO DE UM EMPRÉSTIMO DE LONGO PRAZO NO MONTANTE DE 

€19.000.000,00 – Presente a seguinte proposta: “Ao Abrigo do disposto no art.º 51º da 

Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, na sua redação atual, o Município de Guimarães 

pretende contratar um empréstimo bancário até ao montante de €19.000.000,00, para 

cobertura de necessidades de investimento a inscrever no orçamento municipal para o 

ano 2022 e constantes do Anexo I. Tal decisão é, nos termos do art.º 49.º da Lei n.º 

73/2013, de 3 de setembro conjugado com alínea f) do art.º 25º da Lei n.º 75/2013, de 

12 de setembro da competência da Assembleia Municipal. Assim, considerando que: O 

Município de Guimarães cumpre o limite da dívida total previsto no artigo 52.º da Lei 

n.º 73/2013, de 3 de setembro, conforme mapa demonstrativo no Anexo II; As 

condições pretendidas são as seguintes: NATUREZA DO EMPRÉSTIMO: Abertura de 

crédito/Empréstimo de médio e longo prazo; MONTANTE: Até €19.000.000,00 

(dezanove milhões de euros); FINALIDADE: Investimentos; PRAZO do EMPRÉSTIMO: 20 

anos; PERÍODO DE CARÊNCIA DE CAPITAL: durante os primeiros 2 anos e a partir do 

visto do Tribunal de Contas; PRAZO DE UTILIZAÇÃO: Até 2 anos; PRESTAÇÕES: 

Amortizações de capital constantes + juros s/ capital em dívida, com vencimentos 

trimestrais; TAXA DE JURO: Indexada à “Euribor” a 6 meses; AMORTIZAÇÃO 

ANTECIPADA: Possibilidade de amortização do empréstimo total ou parcial, antes do 

prazo, sem quaisquer custos ou indemnização INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS A 

CONSULTAR: Caixa Geral de Depósitos, S.A.; Banco Comercial Português, S.A.; Novo 

Banco, S.A.; Banco BPI, S.A.; Banco Santander Totta, S.A.; Banco Bilbao Viscaya 

Argentária, S.A.; Crédito Agrícola CCAM Terras Sousa, Ave, Basto e Tâmega CRL; Caixa 

Económica Montepio Geral; Deutsche Bank AG - Sucursal em Portugal; Bankinter S.A. 

OUTRAS: A proposta deverá mencionar quaisquer encargos indiretos, comissões ou 

outros custos e incluir o plano de amortização do empréstimo. Os investimentos 

constantes do Anexo I ultrapassam 10% das despesas de investimento previstas no 

orçamento do município de 2022 à data atual, e que conforme determina o nº2, do 

artigo 51º, da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, são objeto de autorização da 
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Assembleia Municipal. Deverá submeter-se ao órgão executivo o programa de 

investimentos constantes do Anexo I que será parte integrante do contrato e a decisão 

de abertura do procedimento para a contratação do empréstimo nos termos e 

condições definidas na minuta do ofício-convite às instituições de crédito - Anexo III. 

Ulteriormente será submetida à Camara a proposta de adjudicação no âmbito do 

presente procedimento, para que nos termos da alínea ccc) do nº 1 do artigo 33º e da 

e da alínea f) do nº 1 do artigo 25º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro seja 

submetida à Assembleia Municipal tal como a aprovação dos investimentos constantes 

do Anexo I conforme determina o nº 2, do artigo 51º, da Lei n.º 73/2013, de 3 de 

setembro.” (Anexo 31) 

DELIBERADO 

 

 

53. DOCUMENTOS PREVISIONAIS – ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL MODIFICATIVA – 

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, ainda em vigor nos termos do Decreto Lei nº 126-

C/2021, de 31 de dezembro, prevê que, o saldo da gerência da execução orçamental 

possa ser incorporado por recurso a uma revisão orçamental, após aprovação do mapa 

“Fluxos de Caixa”, antes da aprovação dos documentos de prestação de contas. 3. O 

mapa de demonstração dos fluxos de caixa foi aprovado por deliberação de Câmara de 

13/1/2022. 4. O saldo representa um valor relevante, sendo necessário para garantir a 

cobertura orçamental. 5. A Divisão de Salubridade e Ambiente, nos termos da 

informação em anexo, propõe o reforço de receita no valor €1.004.412,81. Propõe-se 

uma alteração orçamental modificativa (revisão orçamental) nos seguintes termos: 

RUBRICAS ORÇAMENTAIS DE RECEITA - Inscrição/reforço/anulação no valor total de 

€23.489.967,35, das seguintes rubricas orçamentais: ------------------------------------------- 

Designação Rubrica Valor 
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Saldo da gerência anterior – Saldo orçamental - Na posse do serviço 16.01.01 27.053.001,90 

Transferências de capital - Administração central - Estado- Participação comunitária em 
projetos co-financiados – FEDER* 10.03.07.01 -4 390 329,49 

Transferências correntes - Administração Central - Estado- Participação comunitária em 
projetos co-financiados – FEDER* 06.03.06.01 -1 504,81 

Transferências correntes - Administração Central - Estado- Participação comunitária em 
projetos co-financiados - Fundo de Coesão* 06.03.06.06 -76 173,14 

Transferências correntes - Administração Central - Estado- Participação comunitária em 
projetos co-financiados – FSE* 06.03.06.03 -99 439,92 

Taxas, multas e outras penalidades - Taxas - Taxas especificas das autarquias locais - Outras 
- Taxa de gestão de resíduos - TGR 04.01.23.99.05 402 000,00 

Venda de bens e serviços correntes - Serviços - Serviços específicos das autarquias - 
Resíduos Sólidos 07.02.09.02 602 412,81 

               *Valores recebidos em 2021. 

RUBRICAS ORÇAMENTAIS DE DESPESA - Reforço/inscrição no valor total de 

€23.489.967,35, das seguintes rubricas orçamentais: --------------------------------------------- 

Designação Rubrica Valor 

Despesas com o pessoal - Remunerações certas e permanentes - Titulares de órgãos de 
soberania e membros de órgãos autárquicos 0103-010101 2 500,00 

Despesas com o pessoal - Remunerações certas e permanentes - Pessoal em qualquer outra 
situação 0103-010109 31 715,00 

Despesas com o pessoal - Remunerações certas e permanentes -Subsídio de refeição - Outra 
situação 0103-01011302 1 100,00 

Despesas com o pessoal - Remunerações certas e permanentes - Subsídio de férias / Natal - 
Outra situação 0103-01011402 5 170,00 

Despesas com o pessoal - Segurança Social - Contribuições para a Segurança Social - 
Segurança Social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas RCTFP) - 
Caixa Geral de Aposentações 

0103-0103050201 270,00 

Despesas com o pessoal - Segurança Social - Contribuições para a Segurança Social - 
Segurança Social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas RCTFP) - 
Segurança Social - Regime geral 

0103-0103050202 9 140,00 

Despesas com o pessoal - Remunerações certas e permanentes - Pessoal dos quadros - 
Regime de contrato individual de trabalho - Pessoal em funções 02-01010401 20 025,00 

Despesas com o pessoal - Remunerações certas e permanentes - Pessoal dos quadros - 
Regime de contrato individual de trabalho -Recrutamento de pessoal para novos postos de 
trabalho 

02-01010404 20 950,00 

Despesas com o pessoal - Remunerações certas e permanentes - Subsídio de refeição - 
Quadro 02-01011301 1 640,00 

Despesas com o pessoal - Remunerações certas e permanentes - Subsídio de férias / Natal - 
Quadro 02-01011401 6 830,00 

Despesas com o pessoal - Segurança Social - Contribuições para a Segurança Social - 
Segurança Social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas RCTFP) - 
Caixa Geral de Aposentações 

02-0103050201 1 880,00 

Despesas com o pessoal - Segurança Social - Contribuições para a Segurança Social - 
Segurança Social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas RCTFP) - 
Segurança Social - Regime geral 

02-0103050202 9 470,00 

Despesas com o pessoal - Remunerações certas e permanentes - Pessoal dos quadros - 
Regime de contrato individual de trabalho - Pessoal em funções 03-01010401 29 330,00 

Despesas com o pessoal - Remunerações certas e permanentes - Pessoal dos quadros - 
Regime de contrato individual de trabalho - Recrutamento de pessoal para novos postos de 
trabalho 

03-01010404 24 330,00 

Despesas com o pessoal - Remunerações certas e permanentes -Subsídio de refeição - Quadro 03-01011301 2 795,00 
Despesas com o pessoal - Remunerações certas e permanentes - Subsídio de férias / Natal - 
Quadro 03-01011401 8 945,00 

Despesas com o pessoal - Abonos variáveis ou eventuais - Outros suplementos e prémios - 
Outros - subsídio de penosidade / insalubridade 03-0102130202 2 500,00 

Despesas com o pessoal - Segurança Social - Contribuições para a Segurança Social - 
Segurança Social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas RCTFP) - 
Caixa Geral de Aposentações 

03-0103050201 2 625,00 
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Despesas com o pessoal - Segurança Social - Contribuições para a Segurança Social - 
Segurança Social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas RCTFP) - 
Segurança Social - Regime geral 

03-0103050202 12 245,00 

Despesas com o pessoal - Remunerações certas e permanentes - Pessoal dos quadros - 
Regime de contrato individual de trabalho - Pessoal em funções 04-01010401 9 570,00 

Despesas com o pessoal - Remunerações certas e permanentes - Pessoal dos quadros - 
Regime de contrato individual de trabalho - Recrutamento de pessoal para novos postos de 
trabalho 

04-01010404 15 100,00 

Despesas com o pessoal - Remunerações certas e permanentes - Pessoal contratado a termo - 
Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho 04-01010604 18 400,00 

Despesas com o pessoal - Remunerações certas e permanentes -Subsídio de refeição - Outra 
situação 04-01011302 2 910,00 

Despesas com o pessoal - Remunerações certas e permanentes - Subsídio de férias / Natal - 
Quadro 04-01011401 4 110,00 

Despesas com o pessoal - Remunerações certas e permanentes - Subsídio de férias / Natal - 
Outra situação 04-01011402 3 065,00 

Despesas com o pessoal - Segurança Social - Contribuições para a Segurança Social - 
Segurança Social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas RCTFP) - 
Caixa Geral de Aposentações 

04-0103050201 2 120,00 

Despesas com o pessoal - Segurança Social – Contribuições para a Segurança Social - 
Segurança Social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas RCTFP) - 
Segurança Social - Regime geral 

04-0103050202 9 815,00 

Despesas com o pessoal - Remunerações certas e permanentes - Pessoal dos quadros - 
Regime de contrato individual de trabalho - Pessoal em funções 05-01010401 270 675,00 

Despesas com o pessoal - Remunerações certas e permanentes - Pessoal dos quadros - 
Regime de contrato individual de trabalho -Recrutamento de pessoal para novos postos de 
trabalho 

05-01010404 46 470,00 

Despesas com o pessoal - Remunerações certas e permanentes -Subsídio de refeição - Quadro 05-01011301 5 935,00 
Despesas com o pessoal - Remunerações certas e permanentes - Subsídio de férias / Natal - 
Quadro 05-01011401 27 865,00 

Despesas com o pessoal - Abonos variáveis ou eventuais - Outros suplementos e prémios - 
Outros - subsídio de penosidade / insalubridade 05-0102130202 50 000,00 

Despesas com o pessoal - Segurança Social - Contribuições para a Segurança Social - 
Segurança Social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas RCTFP) - 
Caixa Geral de Aposentações 

05-0103050201 11 500,00 

Despesas com o pessoal - Segurança Social - Contribuições para a Segurança Social - 
Segurança Social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas RCTFP) - 
Segurança Social - Regime geral 

05-0103050202 22 940,00 

Despesas com o pessoal - Remunerações certas e permanentes - Pessoal dos quadros - 
Regime de contrato individual de trabalho - Pessoal em funções 06-01010401 7 365,00 

Despesas com o pessoal - Remunerações certas e permanentes - Pessoal dos quadros - 
Regime de contrato individual de trabalho -Recrutamento de pessoal para novos postos de 
trabalho 

06-01010404 15 520,00 

Despesas com o pessoal - Remunerações certas e permanentes -Subsídio de refeição – Quadro 06-01011301 2 000,00 
Despesas com o pessoal - Remunerações certas e permanentes - Subsídio de férias / Natal - 
Quadro 06-01011401 4 205,00 

Despesas com o pessoal - Segurança Social - Contribuições para a Segurança Social - 
Segurança Social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas RCTFP) - 
Caixa Geral de Aposentações 

06-0103050201 1 570,00 

Despesas com o pessoal - Segurança Social - Contribuições para a Segurança Social - 
Segurança Social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas RCTFP) - 
Segurança Social - Regime geral 

06-0103050202 4 865,00 

Despesas com o pessoal - Remunerações certas e permanentes - Pessoal dos quadros - 
Regime de contrato individual de trabalho - Pessoal em funções 07-01010401 874 475,00 

Despesas com o pessoal - Remunerações certas e permanentes - Pessoal dos quadros - 
Regime de contrato individual de trabalho -Recrutamento de pessoal para novos postos de 
trabalho 

07-01010404 51 950,00 

Despesas com o pessoal - Remunerações certas e permanentes -Subsídio de refeição - Quadro 07-01011301 5 655,00 
Despesas com o pessoal - Remunerações certas e permanentes - Subsídio de férias / Natal - 
Quadro 07-01011401 55 270,00 

Despesas com o pessoal - Segurança Social - Contribuições para a Segurança Social - 
Segurança Social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas RCTFP) - 
Caixa Geral de Aposentações 

07-0103050201 10 095,00 

Despesas com o pessoal - Segurança Social - Contribuições para a Segurança Social - 
Segurança Social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas RCTFP) - 
Segurança Social - Regime geral 

07-0103050202 93 570,00 

Despesas com o pessoal - Remunerações certas e permanentes - Pessoal dos quadros - 
Regime de contrato individual de trabalho - Pessoal em funções 09-01010401 18 090,00 
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Despesas com o pessoal - Remunerações certas e permanentes - Pessoal dos quadros - 
Regime de contrato individual de trabalho -Recrutamento de pessoal para novos postos de 
trabalho 

09-01010404 12 630,00 

Despesas com o pessoal - Remunerações certas e permanentes -Subsídio de refeição - Quadro 09-01011301 1 430,00 
Despesas com o pessoal - Remunerações certas e permanentes - Subsídio de férias / Natal - 
Quadro 09-01011401 5 075,00 

Despesas com o pessoal - Segurança Social - Contribuições para a Segurança Social - 
Segurança Social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas RCTFP) - 
Caixa Geral de Aposentações 

09-0103050201 2 730,00 

Despesas com o pessoal - Segurança Social - Contribuições para a Segurança Social - 
Segurança Social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas RCTFP) - 
Segurança Social - Regime geral 

09-0103050202 5 200,00 

Despesas com o pessoal - Remunerações certas e permanentes - Pessoal dos quadros - 
Regime de contrato individual de trabalho - Pessoal em funções 11-01010401 13 900,00 

Despesas com o pessoal - Remunerações certas e permanentes - Pessoal dos quadros - 
Regime de contrato individual de trabalho -Recrutamento de pessoal para novos postos de 
trabalho 

11-01010404 8 920,00 

Despesas com o pessoal - Remunerações certas e permanentes -Subsídio de refeição - Quadro 11-01011301 860,00 
Despesas com o pessoal - Remunerações certas e permanentes - Subsídio de férias / Natal - 
Quadro 11-01011401 2 740,00 

Despesas com o pessoal - Remunerações certas e permanentes - Subsídio de férias / Natal - 
Outra situação 11-01011402 1 015,00 

Despesas com o pessoal - Segurança Social - Contribuições para a Segurança Social - 
Segurança Social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas RCTFP) - 
Caixa Geral de Aposentações 

11-0103050201 6 290,00 

Despesas com o pessoal - Segurança Social - Contribuições para a Segurança Social - 
Segurança Social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas RCTFP) - 
Segurança Social - Regime geral 

11-0103050202 4 400,00 

Despesas com o pessoal - Remunerações certas e permanentes - Pessoal dos quadros - 
Regime de contrato individual de trabalho - Pessoal em funções 12-01010401 3 470,00 

Despesas com o pessoal - Remunerações certas e permanentes - Pessoal dos quadros - 
Regime de contrato individual de trabalho -Recrutamento de pessoal para novos postos de 
trabalho 

12-01010404 17 430,00 

Despesas com o pessoal - Remunerações certas e permanentes -Subsídio de refeição - Quadro 12-01011301 1 525,00 
Despesas com o pessoal - Remunerações certas e permanentes - Subsídio de férias / Natal - 
Quadro 12-01011401 3 480,00 

Despesas com o pessoal - Segurança Social - Encargos com a saúde 12-010301 106 480,00 
Despesas com o pessoal - Segurança Social - Contribuições para a Segurança Social - 
Segurança Social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas RCTFP) - 
Caixa Geral de Aposentações 

12-0103050201 715,00 

Despesas com o pessoal - Segurança Social - Contribuições para a Segurança Social - 
Segurança Social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas RCTFP) - 
Segurança Social - Regime geral 

12-0103050202 5 075,00 

Despesas com o pessoal - Remunerações certas e permanentes - Pessoal dos quadros - 
Regime de contrato individual de trabalho - Pessoal em funções 16-01010401 2 410,00 

Despesas com o pessoal - Remunerações certas e permanentes - Pessoal dos quadros - 
Regime de contrato individual de trabalho -Recrutamento de pessoal para novos postos de 
trabalho 

16-01010404 1 105,00 

Despesas com o pessoal - Remunerações certas e permanentes - Subsídio de férias / Natal - 
Quadro 16-01011401 585,00 

Despesas com o pessoal - Segurança Social - Contribuições para a Segurança Social - 
Segurança Social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas RCTFP) - 
Segurança Social - Regime geral 

16-0103050202 970,00 

Aquisição de bens e serviços - Aquisição de serviços - Encargos de cobrança de receita 0103-020224 450 000,00 

Outras despesas correntes - Diversas - Outras - IVA pago 02-06020302 200 000,00 

Aquisição de bens e serviços - Aquisição de serviços - Outros serviços 11-020225 100 000,00 

Aquisição de bens e serviços - Aquisição de serviços - Seguros 11-020212 106 000,00 
Despesas com pessoal - Segurança Social - Seguros - Seguros acidentes de trabalho e doenças 
profissionais 11-01030901 111 000,00 

Transferências para a Comunidade Intermunicipal do AVE                                                              
Transferências correntes - Administração local - Continente - Associação de Municípios 

Plano de 
Atividades 
Municipais 

4.2.2.19 
0103-04050104 

25 000,00 
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Medidas de apoio ao desenvolvimento económico 
Subsídios - Sociedades e quase-sociedades não financeiras - Privadas 

Plano de 
Atividades 
Municipais 

3.5.31 
11-050103 

50 000,00 

Aquisição de Terrenos 
Aquisição de bens de capital - Investimentos – Terrenos 

Plano Plurianual 
de Investimentos 

2.4.2.04 
11-070101 

83 312,35  

Aquisição de Terrenos 
Aquisição de bens de capital - Bens de domínio público - Terrenos e recursos naturais 

Plano Plurianual 
de Investimentos 

2.4.2.04 
11-070301 

200 000,00 

Outras Aquisição de Edifícios 
Aquisição de bens de capital - Investimentos - Edifícios - Outros 

Plano Plurianual 
de Investimentos 

1.1.1.20 
11-07010307 

3 300 000,00 

Transportes escolares 
Aquisição de bens e serviços - Aquisição de serviços - Transportes 

Plano de 
Atividades 
Municipais 

2.1.2.57 
07-020210 

280 000,00 

Auxílios económicos diretos aos alunos do 1.º CEB 
Transferências correntes - Instituições sem fins lucrativos - Instituições sem fins lucrativos 

Plano de 
Atividades 
Municipais 
2.1.2.6001 
07-040701 

92 055,00 

Mobiliário, equipamento e material didático 
Aquisição de bens de capital - Investimentos - Equipamento básico - Outro 

Plano de 
Plurianual de 

Investimentos2.1.
1.2.01 

07-07011002 

50 000,00 

Parques Infantis para Jardins de Infância 
Aquisição de bens de capital - Investimentos - Equipamento básico - Outro 

Plano de 
Plurianual de 
Investimentos 

2.1.1.1.03 
07-07011002 

15 000,00 

Outras despesas correntes - Diversas - Impostos e taxas - Impostos e taxas pagos pela 
autarquia - D.C. - Outras 02-0602010199 10 000,00 

Aquisição de bens e serviços - Aquisição de serviços - Conservação de bens 02-020203 50 000,00 

Aquisição de bens e serviços - Aquisição de bens - Outros bens 03-020121 600 000,00 

Aquisição de bens e serviços - Aquisição de serviços - Encargos de instalações 03-020201 1 100 000,00 

Aquisição de bens e serviços - Aquisição de serviços - Conservação de bens 03-020203 150 000,00 

Protocolos para a descentralização de competências 
Transferências de capital - Administração local - Continente - Freguesias 

Plano de 
Atividades 
Municipais 

4.2.3.12 
03-08050102 

700 000,00 

Atribuição de subsídios às Freguesias 
Transferências correntes - Administração local - Continente - Freguesias 

Plano de 
Atividades 
Municipais 

4.2.3.13 
0103-04050102 

50 000,00 

Atribuição de subsídios às Freguesias 
Transferências de capital - Administração local - Continente - Freguesias 

Plano de 
Atividades 
Municipais 

4.2.3.13 
0103-08050102 

1 730 000,00 

Aquisição de bens e serviços - Aquisição de serviços - Outros serviços 03-020225 1 700 000,00 

Centro de Recolha Oficial de Animais (Canil/Gatil) 
Aquisição de bens de capital - Investimentos - Edifícios - Outros 

Plano Plurianual 
de Investimentos 

1.1.1.25 
03-07010307 

80 000,00 

Escola Básica do 2º e 3º Ciclo de S. Torcato 
Aquisição de bens de capital - Investimentos - Edifícios - Escolas 

Plano Plurianual 
de Investimentos 

2.1.1.3.09 
03-07010305 

200 000,00 
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Escola Hotel / IPCA 
Aquisição de bens de capital - Investimentos - Edifícios - Escolas 

Plano Plurianual 
de Investimentos 

2.1.3.11 
03-07010305 

400 000,00 

Novas Oficinas Municipais 
Aquisição de bens de capital - Investimentos - Edifícios - Outros 

Plano Plurianual 
de Investimentos 

2.4.2.18 
03-07010307 

100 000,00 

Conservação e obras imprevistas na zona urbana 
Aquisição de bens de capital - Bens de domínio público - Outras construções e infraestruturas 
- Viadutos, arruamentos e obras complementares 

Plano Plurianual 
de Investimentos 

3.3.1.1.01 
03-07030301 

750 000,00 

Conservação e obras imprevistas na zona rural 
Aquisição de bens de capital - Bens de domínio público - Outras construções e infraestruturas 
- Viação rural 

Plano Plurianual 
de Investimentos 

3.3.1.1.02 
03-07030308 

500 000,00 

Via dedicada ao Avepark/Caldas das Taipas 
Aquisição de bens de capital - Bens de domínio público - Outras construções e infraestruturas 
- Viadutos, arruamentos e obras complementares 

Plano Plurianual 
de Investimentos 

3.3.1.1.67 
03-07030301 

200 000,00 

Ecovia da cidade desportiva / parque de Selho 
Aquisição de bens de capital - Bens de domínio público - Outras construções e infraestruturas 
- Viadutos, arruamentos e obras complementares 

Plano Plurianual 
de Investimentos 

3.3.1.1.7603 
03-07030301 

300 000,00 

Requalificação da zona envolvente ao cemitério, rua da Eirinha (antiga EN 310) e via de 
acesso à autoestrada (desde a saída da autoestrada A7 até à EN 310) 
Aquisição de bens de capital - Bens de domínio público - Outras construções e infraestruturas 
- Viadutos, arruamentos e obras complementares 

Plano Plurianual 
de Investimentos 

3.3.1.1.98 
03-07030301 

1 250 000,00 

Reperfilamento da Rua da Muda (desde a ponte à escola) - Selho S. Cristóvão 
Aquisição de bens de capital - Bens de domínio público - Outras construções e infraestruturas 
- Viadutos, arruamentos e obras complementares 

Plano Plurianual 
de Investimentos 

3.3.1.1.101 
03-07030301 

200 000,00 

Elaboração de estudos e projetos - Outros 
Aquisição de bens de capital - Investimentos - Investimentos incorpóreos 

Plano Plurianual 
de Investimentos 

2.4.2.0604 
03-070113 

500 000,00 

Aquisição de bens e serviços - Aquisição de bens - Combustíveis e lubrificantes - Gasóleo 05-02010202 100 000,00 

Aquisição de bens e serviços - Aquisição de bens - Limpeza e higiene 05-020104 50 000,00 

Aquisição de bens e serviços - Aquisição de bens - Produtos químicos e farmacêuticos 05-020109 40 000,00 

Aquisição de bens e serviços - Aquisição de bens - Material de transporte - Peças 05-020112 125 000,00 

Aquisição de bens e serviços - Aquisição de bens - Outro material - Peças 05-020114 30 000,00 

Aquisição de bens e serviços - Aquisição de bens - Ferramentas e utensílios 05-020117 30 000,00 

Aquisição de bens e serviços - Aquisição de bens - Outros bens 05-020121 120 000,00 

Aquisição de bens e serviços - Aquisição de serviços - Encargos de instalações 05-020201 200 000,00 

Aquisição de bens e serviços - Aquisição de serviços - Limpeza e higiene 05-020202 2 468 000,00 

Aquisição de bens e serviços - Aquisição de serviços - Conservação de bens 05-020203 100 000,00 

Aquisição de bens e serviços - Aquisição de serviços - Assistência técnica 05-020219 20 000,00 
Outras despesas correntes - Diversas - Impostos e taxas - Impostos e taxas pagos pela 
autarquia - D.C. taxa de gestão de resíduos - TGR 05-0602010101 600 000,00 

Transporte público - Outras compensações por obrigações de serviço público 
Subsídios - Sociedades e quase-sociedades não financeiras - Privadas 

Plano de 
Atividades 
Municipais 
3.3.1.3.10 
05-050103 

800 600,00 

Transporte público - Outras compensações por obrigações de serviço público 
Transferências correntes - Administração local - Continente - Associações de Municípios 

Plano de 
Atividades 
Municipais 
3.3.1.3.10 

05-04050104 

500 000,00 

Plano de Emergência 
Aquisição de bens de capital - Investimentos - Investimentos incorpóreos 

Plano Plurianual 
de Investimentos 

1.2.1.09 
16-070113 

27 000,00 



 
 
 

62 
Mod. 229-A/SQ 0 

 
 

GUIMA
S

AER

CÂMARA MUNICIPAL DE GUIMARÃES

Designação Rubrica Valor 

Despesas destinadas à promoção de apoios sociais aos munícipes afetados pelo surto da 
COVID-19, à aquisição de bens e serviços relativos à proteção da saúde pública, bem como a 
outras medidas de combate aos efeitos da pandemia da COVID-19 
Aquisição de bens e serviços - Aquisição de serviços - Outros trabalhos especializados                                                           

Plano de 
Atividades 
Municipais 

1.2.1.13 
0103-020220 

200 000,00 

Benefícios para transportes 
Aquisição de bens e serviços - Aquisição de serviços - Transportes 

Plano de 
Atividades 
Municipais 
2.3.2.0902 
07-020210 

200 000,00 

Centro de Ciência Viva 
Subsídios - sociedades e quase-sociedades não financeiras - Públicas - Outras 

Plano de 
Atividades 
Municipais 

4.3.05 
07-05010102 

200 000,00 

A aprovação desta alteração orçamental modificativa é da competência da Assembleia 

Municipal, sob proposta da Câmara Municipal, nos termos da alínea a) do nº1 do art.º 

25º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro. (Anexo 32) 

DELIBERADO 

 

 

54. APROVAÇÃO DA ATA EM MINUTA 

DELIBERADO 

 

 

A REUNIÃO TERMINOU ÀS ________ HORAS 

 

ASSINATURAS: 

 

PRESIDENTE: 

______________________________ 

 

 

SECRETÁRIA: 

_______________________________ 


