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REUNIÃO ORDINÁRIA DE 10 DE FEVEREIRO DE 2022 

 

 

INICIADA A REUNIÃO ÀS ________ HORAS 

 

PRESENÇAS: 

 

 

 

 

 

 

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

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

1. Do despacho da Vereadora Sofia Ferreira, datado de 4 de fevereiro de 2022, que 

concordou com a arrematação definitiva a João Francisco Macedo Mendes do terreno 

propriedade do Município, com a área de 50,00 m2, situado na rua da Liberdade, da 

freguesia de Prazins Santo Tirso, pelo valor de €2.960,00, cuja hasta pública havia sido 

aprovada em reunião de Câmara de 16 de dezembro de 2021. -------------------------------- 

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

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

MUNICIPAL, REALIZADA EM 27 DE JANEIRO DE 2022. 

DELIBERADO 

 

 

3. OBRAS PÚBLICAS – REQUALIFICAÇÃO DA RUA D. JOÃO I - CONTA FINAL – Presente 

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

de 2303-2020, a empreitada em título foi adjudicada à empresa M. Couto Alves, S.A. 

pelo valor de €963.224,16 + IVA. 2. No decurso da execução desta empreitada 

verificou-se a necessidade de se proceder a modificações contratuais que foram 

aprovadas pela Câmara Municipal, em sua reunião de 17 de maio de 2021, que se 
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traduziram em Trabalhos Complementares, no montante de €93.778,16 + IVA e 

Trabalhos a Menos, no valor de €2.654,56 + IVA. 3. Posteriormente, e para a 

elaboração da presente conta final, constatou-se, ainda a existência de Trabalhos a 

Menos nomeadamente porque: Não se esgotou a quantidade constante da medição de 

alguns artigos previstos no contrato inicial, que corresponde ao valor €18.751,75 + IVA 

(1,95); Não se esgotou a quantidade da medição de alguns artigos previstos nos 

Trabalhos Complementares, que corresponde ao valor €755,72 + IVA (0,81 %); 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. Nesta data o valor da 

Revisão de Preços com índices provisórios é de €61.824,89 + IVA. 7. Pelo exposto, 

coloca-se à consideração superior a aprovação da conta final no valor de €1.096.665,18 

+ IVA, correspondendo €941.817,85 + IVA de trabalhos do contrato inicial, €93.022,44 

+ IVA de Trabalhos Complementares e €61.824,89 + IVA de revisão de preços, do auto 

final de trabalhos contratuais no valor de €17.116,21 + IVA, do auto de trabalhos 

complementares no valor de €5.786,31 + IVA e do Auto de Revisão de Preços no valor 

de €61.824,89 + 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.” 

DELIBERADO 

 

 

4. OBRAS PÚBLICAS – REQUALIFICAÇÃO DO EDIFÍCIO JORDÃO E GARAGEM AVENIDA 

PARA A ESCOLA DE MÚSICA E ARTES PERFORMATIVA E VISUAIS - CONTA FINAL – 

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

Guimarães, de 6/9/2018, a empreitada em título foi adjudicada ao consórcio Costeira 
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— Engenharia e Construção, S.A. / N.V.E. Engenharias, S.A. pelo valor de 

€11.498.848,88 + IVA. 2. No decurso da execução desta empreitada verificou-se a 

necessidade de se proceder a modificações contratuais que foram aprovadas pela 

Câmara Municipal da seguinte forma: Em reunião de 11/11/2019 - trabalhos 

complementares no montante de €330.675,96 + IVA e trabalhos a menos, no valor de 

€65.733,10 + IVA. Em reunião de 7/9/2020 - trabalhos complementares no montante 

de €381.177,83 + IVA e trabalhos a menos no valor de €10.000,00 + IVA, mediante 

ratificação do despacho do Sr. Presidente, de 31/7/2020, que os tinha aprovado. 3. 

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

contratualizados. 4. 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 os respetivos índices definitivos de revisão de preços, no Diário 

da República. 5. Neste momento não se pode efetuar a Revisão de Preços definitiva, 

pois ainda não foram publicados os índices definitivos. Nesta data o valor da Revisão 

de Preços com índices provisórios é de €441.170,16 + IVA; 6. Pelo exposto, coloca-se à 

consideração superior a aprovação da conta final no valor de €12.576.139,73 + IVA, 

correspondendo €11.423.115,78 + IVA de trabalhos do contrato inicial, €711.853,79 + 

IVA de Trabalhos Complementares e €441.170,16 + IVA de revisão de preços; do auto 

final de trabalhos contratuais no valor de €71.449,80 e do Auto de Revisão de Preços 

no valor de €18.099,97 + IVA. 7. 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. 8. 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.” 

DELIBERADO 

 

 

5. OBRAS PÚBLICAS – REFUNCIONALIZAÇÃO DO EDIFÍCIO DA TORRE DA ALFÂNDEGA - 

2ª FASE – PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS/ERROS E OMISSÕES – RATIFICAÇÃO – 

Presente, para ratificação, o despacho do Presidente da Câmara, datado de 27 de 

janeiro de 2022, que concordou com a seguinte informação do júri do concurso em 
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epígrafe: “Os pedidos de esclarecimentos/erros e omissões, necessários à boa 

compreensão e interpretação das peças do procedimento referido em epígrafe, foram 

apresentados pelos interessados (anexo 1) tendo os mesmos sido objeto de análise por 

parte da Divisão de Estudos e Projetos (DEP). Neste sentido foi elaborada a resposta 

aos pedidos de esclarecimentos/erros e omissões (anexo 2), bem como a lista de erros 

e omissões aceites (anexo 3), considerando-se rejeitados todos os que não tenham 

sido expressamente aceites. Dado que a resposta aos pedidos de 

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

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

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

período de 11 dias, equivalente ao atraso verificado, nos termos do n.º 1 do artigo 64º 

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

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

mediante ratificação, pela Câmara Municipal: a aprovação da resposta aos pedidos de 

esclarecimentos bem como a aprovação da lista de erros e omissões aceites, devendo 

as mesmas serem publicitadas na plataforma eletrónica acingov; a prorrogação de 

prazo concedido aos interessados, para apresentação de propostas, por um período de 

11 dias, a contar da data de envio do Aviso de Prorrogação de Prazo em Diário da 

República.” (Anexo 1) 

DELIBERADO 

 

 

6. FREGUESIAS – FREGUESIA DE AZURÉM – ANO DE 2021 – ALTERAÇÃO DA 

DELIBERAÇÃO DE 19 DE ABRIL DE 2021 – Presente a seguinte proposta: “A Assembleia 

Municipal de Guimarães, em sessão realizada em 3 de maio de 2021, sancionou a 

deliberação da Câmara Municipal de Guimarães datada de 19 de abril 2021, que 

aprovou a celebração de um Contrato de Delegação de Competências com a Freguesia 

de Azurém, para a execução de obras na rua do Emigrante, rua 24 de junho, rua José 

Albino Costa e Silva e rua de Cesil, com uma verba no valor de €42.009,97. O 

Presidente da Junta da Freguesia informou, no final de 2021, não ter concluído as 

obras, solicitando, assim, uma alteração do prazo do respetivo Contrato, de forma a 
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concluí-las até ao final de 2022, sendo que foram apresentadas faturas e elaborado um 

auto de medição no valor total de €2.463,05 em 21/07/2021, referente aos trabalhos 

executadas até àquela data. Assim, submete-se à consideração do executivo camarário 

e do órgão deliberativo, a prorrogação do prazo de execução do Contrato de Delegação 

de Competências, celebrado no dia 2 de junho de 2021, com a Freguesia de Azurém, 

por mais 12 meses, que passa a terminar 31 de dezembro de 2022. A verba referida 

será transferida pelo Município para a Freguesia através da apresentação da(s) 

respetiva(s) fatura(s) pela Freguesia e auto(s) de medição elaborados pelo 

Departamento de Obras Municipais.” 

DELIBERADO 

 

 

7. FREGUESIAS – FREGUESIA DE BARCO – ALTERAÇÃO DA DELIBERAÇÃO DE 14 DE 

JUNHO DE 2021 – Presente a seguinte proposta: “A Assembleia Municipal de 

Guimarães, em sessão realizada em 14 de junho de 2021, sancionou a deliberação da 

Câmara Municipal de Guimarães datada de 25 de junho de 2021, que aprovou uma 

atribuição de subsídio à Freguesia de Barco, para execução da obra de requalificação 

da rua da Escola, com uma verba no valor de €158.193,84, com um prazo de execução 

até 31 de dezembro de 2021. O Presidente da Junta de Freguesia informou, no final de 

2021, não ter sido possível concluir a obra, solicitando, assim, uma alteração do prazo 

do respetivo subsídio, de forma a concluí-la até ao final de 2022. Assim, submete-se à 

consideração do executivo camarário e do órgão deliberativo, a prorrogação do prazo 

de execução do subsídio atribuído à Freguesia de Barco, por mais 12 meses, que passa 

a terminar 31 de dezembro de 2022. A verba referida será transferida pelo Município 

para a Freguesia através da apresentação da(s) respetiva(s) fatura(s) pela Freguesia e 

auto(s) de medição elaborados pelo Departamento de Obras Municipais.” 

DELIBERADO 

 

 

8. FREGUESIAS – UNIÃO DAS FREGUESIA DE BRITEIROS SANTO ESTÊVÃO E DONIM – 

ALTERAÇÃO DA DELIBERAÇÃO DE 19 DE ABRIL DE 2021 – Presente a seguinte 
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proposta: “A Assembleia Municipal de Guimarães, em sessão realizada em 3 de maio 

de 2021, sancionou a deliberação da Câmara Municipal de Guimarães datada de 19 de 

abril 2021, que aprovou a celebração de um Contrato de Delegação de Competências 

com a União das Freguesias de Briteiros Santo Estêvão e Donim, para execução das 

obras no coberto da E.B/JI de Donim, trajeto entre a Avenida Joaquim Novais e a rua 

de Carreira e rua Cimo de Vila, em Donim e na Travessa de Santa Maria, em Briteiros 

Santo Estêvão, com uma verba no valor de €10.000,00. O Presidente da Junta de 

Freguesia informou, no final de 2021, não ter concluído as obras, solicitando, assim, 

uma alteração do prazo do respetivo Contrato, de forma a concluir as obras até ao final 

de 2022, sendo que foram apresentadas faturas e elaborados autos de medição no 

valor de €4.081,00 e de €4.428,00 em 15 de julho de 2021 e em 9 de novembro de 

2021, respetivamente, referente aos trabalhos executados até àquela data. Assim, 

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

prorrogação do prazo de execução do Contrato de Delegação de Competências, 

celebrado no dia 18 de maio de 2021, com a União das Freguesia de Briteiros Santo 

Estêvão e Donim, que passa a terminar 31 de dezembro de 2022. A verba referida será 

transferida pelo Município para a Freguesia através da apresentação da(s) respetiva(s) 

fatura(s) pela Freguesia e de auto(s) de medição elaborados pelo Departamento de 

Obras Municipais.” 

DELIBERADO 

 

 

9. FREGUESIAS – UNIÃO DAS FREGUESIAS DE BRITEIROS SANTO ESTÊVÃO E DONIM – 

ALTERAÇÃO DA DELIBERAÇÃO 18 DE NOVEMBRO DE 2021 – Presente a seguinte 

proposta: “A Assembleia Municipal de Guimarães, em sessão realizada em 30 de 

dezembro de 2021, sancionou a deliberação da Câmara Municipal de Guimarães 

datada de 31 de maio de 2021, que aprovou uma alteração do prazo da atribuição de 

subsídio à Freguesia de Briteiros Santo Estêvão e Donim, para execução da obra de 

“Construção do novo Cemitério e requalificação da zona envolvente, em Briteiros 

Santo Estêvão”, com a transferência da remanescente verba de €23.258,21, passando 

aquele prazo a terminar em 31 de dezembro de 2021. O Presidente da Junta de 
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Freguesia informou, no final de 2021, não ter sido possível concluir a obra, solicitando, 

assim, uma segunda alteração do prazo do respetivo Contrato, de forma a concluí-la 

até ao final de 2022. Assim, submete-se à consideração do executivo camarário e do 

órgão deliberativo, a prorrogação do prazo de execução do subsídio atribuído à União 

das Freguesias de Briteiros Santo Estêvão e Donim, por mais 12 meses, que passa a 

terminar 31 de dezembro de 2022. A verba referida será transferida pelo Município 

para a Freguesia através da apresentação da(s) respetiva(s) fatura(s) pela Freguesia e 

auto(s) de medição elaborados pelo Departamento de Obras Municipais.” 

DELIBERADO 

 

 

10. FREGUESIAS – UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ABAÇÃO E GÉMEOS – ALTERAÇÃO DA 

DELIBERAÇÃO DE 19 DE ABRIL DE 2021 – Presente a seguinte proposta: “A Assembleia 

Municipal de Guimarães, em sessão realizada em 3 de maio de 2021, sancionou a 

deliberação da Câmara Municipal de Guimarães datada de 19 de abril de 2021, que 

aprovou uma atribuição de subsídio à União das Freguesia de Abação e Gémeos, para a 

execução de obras na ruas da Eira, Tarrio e Joaquim Aires, no Parque Infantil em 

Gémeos e em S. Cristóvão, e construção da rede de águas pluviais entre a rua Manuel 

Almeida e a rua de S. Tomé, com uma verba no valor de €23.583,92, até ao final de 

2021. O Presidente da Junta de Freguesia informou, no final de 2021, não ter sido 

possível concluir as obras, solicitando, assim, uma alteração do prazo da respetiva 

atribuição de subsídio, de forma a concluí-las até ao final de 2022, sendo que foram 

apresentadas faturas e elaborado um auto de medição no valor de €14.667,22, em 11 

de janeiro de 2022, referente aos trabalhos executados até àquela data. Assim, 

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

prorrogação do prazo de execução do subsídio atribuído à União das Freguesias de 

Abação e Gémeos, por mais 12 meses, que passa a terminar 31 de dezembro de 2022. 

A verba referida será transferida pelo Município para a Freguesia através da 

apresentação da(s) respetiva(s) fatura(s) pela Freguesia e auto(s) de medição 

elaborados pelo Departamento de Obras Municipais.” 

DELIBERADO 
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11. FREGUESIAS – UNIÃO DAS FREGUESIAS DE AIRÃO SANTA MARIA, AIRÃO S. JOÃO 

E VERMIL – ALTERAÇÃO DA DELIBERAÇÃO DE 25 DE JANEIRO DE 2021 – Presente a 

seguinte proposta: “A Assembleia Municipal de Guimarães, em sessão realizada em 8 

de fevereiro de 2021, sancionou a deliberação da Câmara Municipal de Guimarães 

datada de 25 de janeiro de 2021, que aprovou uma alteração do prazo da atribuição de 

subsídio à União das Freguesias de Airão Santa Maria, Airão S. João e Vermil, para a 

execução de obras nas ruas Dr. Teófilo Braga e Agras, na Travessa de Gelielas e no 

Parque de Lazer de Vermil, com uma verba no valor de €24.739,02, até ao final de 

2021. O Presidente da Junta da Freguesia informou, no final de 2021, não ter sido 

possível concluir as obras, solicitando, assim, uma segunda alteração do prazo da 

respetiva Atribuição de Subsídio, de forma a concluir as obras até ao final de 2022, 

sendo que foram apresentadas faturas e elaborados autos de medição no valor total 

de €12.298,21 e €3.063,40, em 3 de setembro de 2020 e 30 de novembro de 2020, 

respetivamente, referentes aos trabalhos executados até àquela data. Assim, 

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

prorrogação do prazo de execução do subsídio atribuído à União das Freguesias de 

Airão Santa Maria, Airão S. João e Vermil, por mais 12 meses, que passa a terminar 31 

de dezembro de 2022. A verba referida será transferida pelo Município para a 

Freguesia através da apresentação da(s) respetiva(s) fatura(s) pela Freguesia e auto(s) 

de medição elaborados pelo Departamento de Obras Municipais.” 

DELIBERADO 

 

 

12. FREGUESIAS – UNIÃO DAS FREGUESIAS DE AIRÃO SANTA MARIA, AIRÃO S. JOÃO 

E VERMIL – ALTERAÇÃO DA DELIBERAÇÃO DE 19 DE ABRIL DE 2021 – Presente a 

seguinte proposta: “A Assembleia Municipal de Guimarães, em sessão realizada em 3 

de maio de 2021, sancionou a deliberação da Câmara Municipal de Guimarães datada 

de 19 de abril de 2021, que aprovou uma atribuição de subsídio à União das Freguesias 

de Airão Santa Maria, Airão S. João e Vermil, para a execução de obras na rua dos 

Cavalinhos (Airão S. João) e no Parque de Lazer de Vermil, com uma verba no valor de 

€19.739,02, até ao final de 2021. O Presidente da Junta de Freguesia informou, no final 
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de 2021, não ter sido possível concluir as obras, solicitando, assim, uma alteração do 

prazo da respetiva atribuição de Subsídio, de forma a concluí-las até ao final de 2022, 

sendo que foram apresentadas faturas e elaborado um auto de medição no valor total 

de €1.780,80 em 30 de agosto de 2020, referente aos trabalhos executados até àquela 

data. Solicitou, ainda, a alteração do objeto do subsídio, de forma a incluir a execução 

de obras na rua das Almas (Vermil), rua da Igreja (Airão S. João) e requalificação do 

Polidesportivo de Vermil. Assim, submete-se à consideração do executivo camarário e 

do órgão deliberativo, a prorrogação do prazo de execução do subsídio atribuído à 

União das Freguesias de Airão Santa Maria, Airão S. João e Vermil, por mais 12 meses, 

que passa a terminar 31 de dezembro de 2022, bem como a alteração do objeto, em 

conformidade com o parágrafo anterior. A verba referida será transferida pelo 

Município para a Freguesia através da apresentação da(s) respetiva(s) fatura(s) pela 

Freguesia e de auto(s) de medição elaborados pelo Departamento de Obras 

Municipais.” 

DELIBERADO 

 

13. FREGUESIAS – FREGUESIA DE ALDÃO – ALTERAÇÃO DA DELIBERAÇÃO DE 16 DE 

NOVEMBRO DE 2020 – Presente a seguinte proposta: “A Assembleia Municipal de 

Guimarães, em sessão realizada em 4 de dezembro de 2020, sancionou a deliberação 

da Câmara Municipal de Guimarães datada de 16 de novembro de 2020, que aprovou 

uma atribuição de subsídio à Freguesia de Aldão, para execução das obras de 

requalificação da rua de S. Mamede, com uma verba no valor de €79.500,00, até ao 

final de 2021. O Presidente da Junta da Freguesia informou, no final de 2021, não ter 

sido possível concluir as obras, solicitando, assim, uma alteração do prazo do respetivo 

Contrato, de forma a concluí-las até ao final de 2022. Assim, submete-se à 

consideração do executivo camarário e do órgão deliberativo, a prorrogação do prazo 

de execução do subsídio atribuído à Freguesia de Aldão, por mais 12 meses, que passa 

a terminar 31 de dezembro de 2022. A verba referida será transferida pelo Município 

para a Freguesia através da apresentação da(s) respetiva(s) fatura(s) pela Freguesia e 

auto(s) de medição elaborados pelo Departamento de Obras Municipais.” 

DELIBERADO 
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14. FREGUESIAS – FREGUESIA DE ALDÃO – ALTERAÇÃO DA DELIBERAÇÃO DE 31 DE 

MAIO DE 2021 – Presente a seguinte proposta: “A Assembleia Municipal de 

Guimarães, em sessão realizada em 28 de junho de 2021, sancionou a deliberação da 

Câmara Municipal de Guimarães datada de 31 de maio de 2021, que aprovou uma 

atribuição de subsídio à Freguesia de Aldão, para execução das obras de requalificação 

da rua Padre João Pimenta, rua da Alegria e travessa A e B dos Eidos, com uma verba 

no valor de €83.025,01, até ao final de 2021. O Presidente da Junta da Freguesia 

informou, no final de 2021, não ter sido possível concluir as obras, solicitando, assim, 

uma alteração do prazo do respetivo Contrato, de forma a concluí-las até ao final de 

2022. Assim, submete-se à consideração do executivo camarário e do órgão 

deliberativo, a prorrogação do prazo de execução do subsídio atribuído à Freguesia de 

Aldão, por mais 12 meses, que passa a terminar 31 de dezembro de 2022. A verba 

referida será transferida pelo Município para a Freguesia através da apresentação 

da(s) respetiva(s) fatura(s) pela Freguesia e auto(s) de medição elaborados pelo 

Departamento de Obras Municipais.” 

DELIBERADO 

 

 

15. FREGUESIAS – UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ATÃES E RENDUFE – ALTERAÇÃO DA 

DELIBERAÇÃO DE 16 DE NOVEMBRO DE 2020 – Presente a seguinte proposta: “A 

Assembleia Municipal de Guimarães, em sessão realizada em 4 de dezembro de 2020, 

sancionou a deliberação da Câmara Municipal de Guimarães datada de 16 de 

novembro de 2020, que aprovou uma alteração ao Contrato de Atribuição de Subsídio, 

celebrado em 8 de julho de 2020, com a União das Freguesia de Atães e Rendufe, para 

execução de obras na Casa Mortuária de Atães, com uma verba no valor de 

€33.404,68, até ao final de 2021. O Presidente da Junta de Freguesia informou, no final 

de 2021, não ter sido possível concluir as obras, solicitando, assim, uma segunda 

alteração do prazo do respetivo Contrato, de forma a concluí-las até ao final de 2022. 

Assim, submete-se à consideração do executivo camarário e do órgão deliberativo, a 

prorrogação do prazo de execução do subsídio atribuído à União das Freguesias de 

Atães e Rendufe, por mais 12 meses, que passa a terminar 31 de dezembro de 2022. A 
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verba referida será transferida pelo Município para a Freguesia através da 

apresentação da(s) respetiva(s) fatura(s) pela Freguesia e auto(s) de medição 

elaborados pelo Departamento de Obras Municipais.” 

DELIBERADO 

 

 

16. FREGUESIAS – UNIÃO DAS FREGUESIA DE ATÃES E RENDUFE – ALTERAÇÃO DA 

DELIBERAÇÃO DE 19 DE ABRIL DE 2021 – Presente a seguinte proposta: “A Assembleia 

Municipal de Guimarães, em sessão realizada em 3 de maio de 2021, sancionou a 

deliberação da Câmara Municipal de Guimarães datada de 19 de abril de 2021, que 

aprovou a atribuição de um subsídio à União das Freguesias de Atães e Rendufe, para 

execução de obras na rua da Bouça, rua 24 de junho e rua 25 de abril, e ainda na Casa 

Mortuária de Atães, com uma verba no valor de €31.407,68, com um prazo de 

execução que termina em 31 de dezembro de 2021. O Presidente da Junta de 

Freguesia informou, no final de 2021, não ter sido possível concluir as obras, 

solicitando, assim, uma alteração do prazo, de forma a concluí-las até ao final de 2022. 

Assim, submete-se à consideração do executivo camarário e do órgão deliberativo, a 

prorrogação do prazo de execução do subsídio atribuído à União das Freguesias de 

Atães e Rendufe, por mais 12 meses, que passa a terminar 31 de dezembro de 2022. A 

verba referida será transferida pelo Município para a Freguesia através da 

apresentação da(s) respetiva(s) fatura(s) pela Freguesia e de auto(s) de medição 

elaborados pelo Departamento de Obras Municipais.” 

DELIBERADO 

 

 

17. FREGUESIAS – FREGUESIA DE MOREIRA DE CÓNEGOS – ALTERAÇÃO DA 

DELIBERAÇÃO DE 19 DE ABRIL DE 2021 – Presente a seguinte proposta: “A Assembleia 

Municipal de Guimarães, em sessão realizada em 3 de maio de 2021, sancionou a 

deliberação da Câmara Municipal de Guimarães datada de 19 de abril de 2021, que 

aprovou uma atribuição de subsídio à Freguesia de Moreira de Cónegos, para a 

execução de obras nas ruas Pereirinhas, Outeirinho, Talegre, Escuteiro, Comendador 
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Joaquim de Sousa Oliveira e Moinhos e Estação, e ainda nas Travessas de Moagem e 

de Pereiras, com uma verba no valor de €30.270,23, até ao final de 2021. O Presidente 

da Junta de Freguesia informou, no final de 2021, não ter sido possível concluir as 

obras, solicitando, assim, uma alteração do prazo da respetiva atribuição de Subsídio, 

de forma a concluí-las até ao final de 2022. Assim, submete-se à consideração do 

executivo camarário e do órgão deliberativo, a prorrogação do prazo de execução do 

subsídio atribuído à Freguesia de Moreira de Cónegos, por mais 12 meses, que passa a 

terminar 31 de dezembro de 2022. A verba referida será transferida pelo Município 

para a Freguesia através da apresentação da(s) respetiva(s) fatura(s) pela Freguesia e 

auto(s) de medição elaborados pelo Departamento de Obras Municipais.” 

DELIBERADO 

 

 

18. FREGUESIAS – FREGUESIA DE PENSELO – ALTERAÇÃO DA DELIBERAÇÃO DE 19 DE 

ABRIL DE 2021 – Presente a seguinte proposta: “A Assembleia Municipal de 

Guimarães, em sessão realizada em 3 de maio de 2021, sancionou a deliberação da 

Câmara Municipal de Guimarães datada de 19 de abril de 2021, que aprovou uma 

atribuição de subsídio à Freguesia de Penselo, para a construção da ecovia junto ao rio 

Selho, com uma verba no valor de €9.850,53, até ao final de 2021. O Presidente da 

Junta de Freguesia informou não ter sido possível concluir as obras, solicitando, assim, 

uma alteração do prazo da respetiva Atribuição de Subsídio, de forma a concluí-las até 

ao final de 2022. Assim, submete-se à consideração do executivo camarário e do órgão 

deliberativo, a prorrogação do prazo de execução do subsídio atribuído à Freguesia de 

Penselo, por mais 12 meses, que passa a terminar 31 de dezembro de 2022. A verba 

referida será transferida pelo Município para a Freguesia através da apresentação 

da(s) respetiva(s) fatura(s) pela Freguesia e auto(s) de medição elaborados pelo 

Departamento de Obras Municipais.” 

DELIBERADO 
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19. FREGUESIAS – FREGUESIA DE PINHEIRO – ALTERAÇÃO DA DELIBERAÇÃO DE 19 DE 

ABRIL DE 2021 – Presente a seguinte proposta: “A Assembleia Municipal de 

Guimarães, em sessão realizada em 3 de maio de 2021, sancionou a deliberação da 

Câmara Municipal de Guimarães datada de 19 de abril de 2021, que aprovou uma 

atribuição de subsídio à Freguesia de Pinheiro, para a execução de obras nas ruas de 

Vila Chã e do Mercado, e no edifício sede da Junta de Freguesia, com uma verba no 

valor de €8.536,65, até ao final de 2021. O Presidente da Junta de Freguesia informou 

não ter sido possível concluir as obras, solicitando, assim, uma alteração do prazo da 

respetiva Atribuição de Subsídio, de forma a concluí-las até ao final de 2022. Assim, 

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

prorrogação do prazo de execução do subsídio atribuído à Freguesia de Pinheiro, por 

mais 12 meses, que passa a terminar 31 de dezembro de 2022. A verba referida será 

transferida pelo Município para a Freguesia através da apresentação da(s) respetiva(s) 

fatura(s) pela Freguesia e auto(s) de medição elaborados pelo Departamento de Obras 

Municipais.” 

DELIBERADO 

 

 

20. FREGUESIAS – FREGUESIA DE CANDOSO S. MARTINHO – ALTERAÇÃO DA 

DELIBERAÇÃO DE 19 DE ABRIL DE 2021 – Presente a seguinte proposta: “A Assembleia 

Municipal de Guimarães, em sessão realizada em 3 de maio de 2021, sancionou a 

deliberação da Câmara Municipal de Guimarães datada de 19 de abril 2021, que 

aprovou a celebração de um Contrato de Delegação de Competências com a Freguesia 

de Candoso S. Martinho, para a execução de obras na rua 5 de outubro, com uma 

verba no valor de €9.867,69. A Presidente da Junta de Freguesia informou, no final de 

2021, não ter sido possível iniciar a obra, solicitando, assim, uma alteração do prazo do 

respetivo Contrato, de forma a concluí-la até ao final de 2022. Assim, submete-se à 

consideração do executivo camarário e do órgão deliberativo, a prorrogação do prazo 

de execução da Delegação de Competências na Freguesia de Candoso S. Martinho, por 

mais 12 meses, que passa a terminar 31 de dezembro de 2022. A verba referida será 

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

Municipais.” 

DELIBERADO 

 

 

21. FREGUESIAS – FREGUESIA DE GONÇA – ALTERAÇÃO DA DELIBERAÇÃO DE 22 DE 

MARÇO DE 2021 – Presente a seguinte proposta: “A Assembleia Municipal de 

Guimarães, em sessão realizada em 3 de maio de 2021, sancionou a deliberação da 

Câmara Municipal de Guimarães datada de 22 de março de 2021, que aprovou uma 

alteração de prazo ao Contrato de Delegação de Competências de 2018, com a 

Freguesia de Gonça, para execução da obra de pavimentação da rua 10 de Junho, com 

uma verba no valor de €17.227,72, até ao final de 2021. O Presidente da Junta da 

Freguesia informou, no final de 2021, não ter sido possível concluir a obra, solicitando, 

assim, uma segunda alteração do prazo do respetivo Contrato, de forma a concluí-la 

até ao final de 2022. Assim, submete-se à consideração do executivo camarário e do 

órgão deliberativo, a prorrogação do prazo de execução do Contrato de Delegação de 

Competências na Freguesia de Gonça, por mais 12 meses, que passa a terminar 31 de 

dezembro de 2022. A verba referida será transferida pelo Município para a Freguesia 

através da apresentação da(s) respetiva(s) fatura(s) pela Freguesia e auto(s) de 

medição elaborados pelo Departamento de Obras Municipais.” 

DELIBERADO 

 

 

22. FREGUESIAS – FREGUESIA DE GONÇA – ALTERAÇÃO DA DELIBERAÇÃO DE 22 DE 

MARÇO DE 2021 – Presente a seguinte proposta: “A Assembleia Municipal de 

Guimarães, em sessão realizada em 3 de maio de 2021, sancionou a deliberação da 

Câmara Municipal de Guimarães datada de 22 de março de 2021, que aprovou uma 

alteração de prazo ao Contrato de Delegação de Competências de 2019, com a 

Freguesia de Gonça, para execução da obra de pavimentação da rua 10 de Junho, com 

uma verba no valor de €17.227,72, até ao final de 2021. O Presidente da Junta de 

Freguesia informou, no final de 2021, não ter sido possível concluir a obra, solicitando, 
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assim, uma segunda alteração do prazo do respetivo Contrato, de forma a concluí-la 

até ao final de 2022. Assim, submete-se à consideração do executivo camarário e do 

órgão deliberativo, a prorrogação do prazo de execução do Contrato de Delegação de 

Competências na Freguesia de Gonça, por mais 12 meses, que passa a terminar 31 de 

dezembro de 2022. A verba referida será transferida pelo Município para a Freguesia 

através da apresentação da(s) respetiva(s) fatura(s) pela Freguesia e auto(s) de 

medição elaborados pelo Departamento de Obras Municipais.” 

DELIBERADO 

 

 

23. FREGUESIAS – FREGUESIA DE COSTA – ALTERAÇÃO DA DELIBERAÇÃO DE 18 DE 

JUNHO DE 2020 – Presente a seguinte proposta: 2A Assembleia Municipal de 

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

Câmara Municipal de Guimarães datada de 18 de junho de 2020, que aprovou uma 

atribuição de subsídio à Freguesia de Costa, para execução da obra de requalificação 

das ruas da Bouça e rua das Tumbas, com uma verba no valor de €4.952,52. O 

Presidente da Junta da Freguesia informou, no final de 2021, não ter sido possível 

concluir as obras, solicitando, assim, uma alteração do prazo da atribuição de subsídio, 

de forma a concluí-las até ao final de 2022. Assim, submete-se à consideração do 

executivo camarário e do órgão deliberativo, a prorrogação do prazo de execução do 

subsídio atribuído à Freguesia de Costa, por mais 12 meses, que passa a terminar 31 de 

dezembro de 2022. A verba referida será transferida pelo Município para a Freguesia 

através da apresentação da(s) respetiva(s) fatura(s) pela Freguesia e auto(s) de 

medição elaborados pelo Departamento de Obras Municipais.” 

DELIBERADO 

 

 

24. FREGUESIAS – FREGUESIA DE GONDAR – ALTERAÇÃO DA DELIBERAÇÃO DE 19 DE 

ABRIL DE 2021 – Presente a seguinte proposta: “A Assembleia Municipal de 

Guimarães, em sessão realizada em 3 de maio de 2021, sancionou a deliberação da 

Câmara Municipal de Guimarães datada de 19 de abril de 2021, que aprovou uma 
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atribuição de subsídio à Freguesia de Gondar, para execução da obra de requalificação 

do edifício da nova sede de junta de freguesia, com uma verba no valor de €16.493,18, 

até ao final de 2021. O Presidente da Junta de Freguesia informou, no final de 2021, 

não ter sido possível concluir a obra, solicitando, assim, uma alteração do prazo do 

respetivo subsídio, de forma a concluí-la até ao final de 2022. Assim, submete-se à 

consideração do executivo camarário e do órgão deliberativo, a prorrogação do prazo 

de execução do subsídio atribuído à Freguesia de Gondar, por mais 12 meses, que 

passa a terminar 31 de dezembro de 2022. A verba referida será transferida pelo 

Município para a Freguesia através da apresentação da(s) respetiva(s) fatura(s) pela 

Freguesia e auto(s) de medição elaborados pelo Departamento de Obras Municipais.” 

DELIBERADO 

 

 

25. FREGUESIAS – FREGUESIA DE INFANTAS – ALTERAÇÃO DA DELIBERAÇÃO DE 19 DE 

ABRIL DE 2021 – Presente a seguinte proposta: “A Assembleia Municipal de 

Guimarães, em sessão realizada em 3 de maio de 2021, sancionou a deliberação da 

Câmara Municipal de Guimarães datada de 19 de abril de 2021, que aprovou uma 

atribuição de subsídio à Freguesia de Infantas, para execução das obras de 

pavimentação das ruas João Paulo II, rua Bouça de Cima, rua de Beçadas e rua de 

Sebelo, com uma verba no valor de €19.253,90€, até ao final de 2021. A Presidente da 

Junta de Freguesia informou, no final de 2021, não ter sido possível concluir as obras, 

solicitando, assim, uma alteração do prazo do respetivo subsídio, de forma a concluí-la 

até ao final de 2022, sendo que foram apresentadas faturas e elaborado um auto de 

medição no valor de €14.903,60, em 13 de agosto de 2021, relativos aos trabalhos 

executados até àquela data. Assim, submete-se à consideração do executivo camarário 

e do órgão deliberativo, a prorrogação do prazo da atribuição de subsídio à Freguesia 

de Infantas, por mais 12 meses, que passa a terminar 31 de dezembro de 2022. A 

verba referida será transferida pelo Município para a Freguesia através da 

apresentação da(s) respetiva(s) fatura(s) pela Freguesia e auto(s) de medição 

elaborados pelo Departamento de Obras Municipais.” 

DELIBERADO 
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26. FREGUESIAS - FREGUESIA DE LONGOS – ALTERAÇÃO DA DELIBERAÇÃO DE 18 DE 

JUNHO DE 2020 – Presente a seguinte proposta: “A Assembleia Municipal de 

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

Câmara Municipal de Guimarães datada de 18 de junho de 2020, que aprovou uma 

atribuição de subsídio à Freguesia de Longos, para execução das obras de ampliação do 

Cemitério, com uma verba no valor de €42.140,23. A Presidente da Junta da Freguesia 

informou, no final de 2021, não ter sido possível concluir as obras, solicitando, assim, 

uma alteração do prazo da atribuição de subsídio, de forma a concluí-las até ao final de 

2022. Assim, submete-se à consideração do executivo camarário e do órgão 

deliberativo, a prorrogação do prazo de execução do subsídio atribuído à Freguesia de 

Longos, por mais 12 meses, que passa a terminar 31 de dezembro de 2022. A verba 

referida será transferida pelo Município para a Freguesia através da apresentação 

da(s) respetiva(s) fatura(s) pela Freguesia e auto(s) de medição elaborados pelo 

Departamento de Obras Municipais.” 

DELIBERADO 

 

 

27. FREGUESIAS – FREGUESIA DE LONGOS – ALTERAÇÃO DA DELIBERAÇÃO DE 19 DE 

ABRIL DE 2021 – Presente a seguinte proposta: “A Assembleia Municipal de 

Guimarães, em sessão realizada em 3 de maio de 2021, sancionou a deliberação da 

Câmara Municipal de Guimarães datada de 19 de abril de 2021, que aprovou uma 

alteração do objeto da delegação de competências na Freguesia de Longos, para a 

construção de muro e pavimentação parcial da rua da Cachada e na rua da Agra, com 

uma verba no valor de €10.400,17, até ao final de 2021. A Presidente da Junta da 

Freguesia informou, no final de 2021, não ter sido possível concluir as obras, 

solicitando, assim, uma alteração do prazo da respetiva Delegação de Competências, 

de forma a concluí-las até ao final de 2022. Assim, submete-se à consideração do 

executivo camarário e do órgão deliberativo, a prorrogação do prazo de execução da 

Delegação de Competências na Freguesia de Longos, por mais 12 meses, que passa a 

terminar a 31 de dezembro de 2022. A verba referida será transferida pelo Município 
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para a Freguesia através da apresentação da(s) respetiva(s) fatura(s) pela Freguesia e 

auto(s) de medição elaborados pelo Departamento de Obras Municipais.” 

DELIBERADO 

 

 

28. FREGUESIAS – FREGUESIA DE LORDELO – ALTERAÇÃO DA DELIBERAÇÃO DE 19 DE 

ABRIL DE 2021 – Presente a seguinte proposta: “A Assembleia Municipal de 

Guimarães, em sessão realizada em 3 de maio de 2021, sancionou a deliberação da 

Câmara Municipal de Guimarães datada de 19 de abril de 2021, que aprovou uma 

alteração do prazo da atribuição de subsídio à Freguesia de Lordelo, para a execução 

de obras na rua da Liberdade e rua de Camões, com uma verba no valor de €14.000,00, 

até ao final de 2021. O Presidente da Junta da Freguesia informou, no final de 2021, 

não ter sido possível concluir as obras, solicitando, assim, uma alteração do prazo da 

respetiva atribuição de subsídio, de forma a concluí-las até ao final de 2022, sendo que 

foram apresentadas faturas e elaborado um auto de medição no valor total de 

€10.229,00, em 12 de agosto de 2021, referente aos trabalhos executados até àquela 

data. Assim, submete-se à consideração do executivo camarário e do órgão 

deliberativo, a prorrogação do prazo de execução do subsídio atribuído à Freguesia de 

Lordelo, por mais 12 meses, que passa a terminar 31 de dezembro de 2022. A verba 

referida será transferida pelo Município para a Freguesia através da apresentação 

da(s) respetiva(s) fatura(s) pela Freguesia e auto(s) de medição elaborados pelo 

Departamento de Obras Municipais.” 

DELIBERADO 

 

 

29. FREGUESIAS – UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SANDE VILA NOVA E SANDE S. 

CLEMENTE – ALTERAÇÃO DA DELIBERAÇÃO DE 19 DE ABRIL DE 2021 – Presente a 

seguinte proposta: “A Assembleia Municipal de Guimarães, em sessão realizada em 3 

de maio de 2021, sancionou a deliberação da Câmara Municipal de Guimarães datada 

de 19 de abril de 2021, que aprovou a atribuição de subsídio à União das Freguesias de 

Sande Vila Nova e Sande S. Clemente, para execução de obras na rua do Tapado (S. 
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Clemente), com uma verba no valor de €28.997,58, até ao final de 2021. O Presidente 

da Junta de Freguesia informou, no final de 2021, não ter sido possível concluir as 

obras, solicitando, assim, uma alteração do prazo da respetiva Atribuição de Subsídio, 

de forma a concluí-las até ao final de 2022. Assim, submete-se à consideração do 

executivo camarário e do órgão deliberativo, a prorrogação do prazo de execução 

atribuído à União das Freguesias de Sande Vila Nova e Sande S. Clemente, por mais 12 

meses, que passa a terminar 31 de dezembro de 2022. A verba referida será 

transferida pelo Município para a Freguesia através da apresentação da(s) respetiva(s) 

fatura(s) pela Freguesia e auto(s) de medição elaborados pelo Departamento de Obras 

Municipais.” 

DELIBERADO 

 

 

30. FREGUESIAS – UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SANDE VILA NOVA E SANDE S. 

CLEMENTE – ALTERAÇÃO DA DELIBERAÇÃO DE 19 DE ABRIL DE 2021 – Presente a 

seguinte proposta: “A Assembleia Municipal de Guimarães, em sessão realizada em 3 

de maio de 2021, sancionou a deliberação da Câmara Municipal de Guimarães datada 

de 19 de abril de 2021, que aprovou uma alteração à atribuição de subsídio à Freguesia 

de Sande Vila Nova e Sande S. Clemente, para elaboração do projeto da Ponte Pedonal 

das Levadas, com uma verba no valor de €13.933,00, até ao final de 2021. O Presidente 

da Junta da Freguesia informou, no final de 2021, não ter sido possível concluir o 

projeto, solicitando, assim, uma alteração do prazo da respetiva Atribuição de 

Subsídio, de forma a concluí-lo até ao final de 2022. Assim, submete-se à consideração 

do executivo camarário e do órgão deliberativo, a prorrogação do prazo de execução 

do subsídio atribuído à União das Freguesias de Sande Vila Nova e Sande S. Clemente, 

por mais 12 meses, que passa a terminar 31 de dezembro de 2022. A verba referida 

será transferida pelo Município para a Freguesia através da apresentação da(s) 

respetiva(s) fatura(s) pela Freguesia e auto(s) de medição elaborados pelo 

Departamento de Obras Municipais.” 

DELIBERADO 
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31. FREGUESIAS – FREGUESIA DE SERZEDELO – ALTERAÇÃO DA DELIBERAÇÃO DE 19 

DE ABRIL DE 2021 – Presente a seguinte proposta: “A Assembleia Municipal de 

Guimarães, em sessão realizada em 3 de maio de 2021, sancionou a deliberação da 

Câmara Municipal de Guimarães datada de 19 de abril 2021, que aprovou a celebração 

de um Contrato de Delegação de Competências com a Freguesia de Serzedelo, para 

execução das obras na rua de Camões e na rua de Calvário, e vedação do Parque 

Infantil da Portelinha, com uma verba no valor de €25.501,74. O Presidente da Junta 

da Freguesia informou, no final de 2021, não ter concluído as obras, solicitando, assim, 

uma alteração do prazo do respetivo Contrato, de forma a concluí-las até ao final de 

2022, sendo que foram apresentadas faturas e elaborado um auto de medição, no 

valor de €4.101,40, em 31 de agosto de 2021, referente aos trabalhos executadas até 

àquela data. Assim, submete-se à consideração do executivo camarário e do órgão 

deliberativo, a prorrogação do prazo de execução do Contrato de Delegação de 

Competências, celebrado no dia 24 de novembro de 2021, com a Freguesia de 

Serzedelo, por mais 12 meses, que passa a terminar 31 de dezembro de 2022. A verba 

referida será transferida pelo Município para a Freguesia através da apresentação 

da(s) respetiva fatura(s) pela Freguesia e de auto(s) de medição elaborados pelo 

Departamento de Obras Municipais.” 

DELIBERADO 

 

 

32. FREGUESIAS – FREGUESIA DE SILVARES – ALTERAÇÃO DA DELIBERAÇÃO DE 3 DE 

MAIO DE 2021 – Presente a seguinte proposta: “A Assembleia Municipal de 

Guimarães, em sessão realizada em 3 de maio de 2021, sancionou a deliberação da 

Câmara Municipal de Guimarães datada de 22 de março 2021, que aprovou uma 

alteração do prazo do Contrato de Delegação de Competências com a Freguesia de 

Silvares, para a execução das obras nos arruamentos do Loteamento da Gandra, com 

uma verba no valor de €54.199,44. O Presidente da Junta da Freguesia informou, no 

final de 2021, não ter concluído as obras, solicitando, assim, uma segunda alteração do 

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

que foram apresentadas faturas e elaborado um auto de medição, no valor de 
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€51.556,39, em 21 de julho de 2021, referente aos trabalhos executadas até àquela 

data. Assim, submete-se à consideração do executivo camarário e do órgão 

deliberativo, a prorrogação do prazo de execução do Contrato de Delegação de 

Competências, celebrado no dia 14 de outubro de 2020, com a Freguesia de Silvares, 

que passa a terminar 31 de dezembro de 2022. A verba referida será transferida pelo 

Município para a Freguesia através da apresentação da(s) respetiva fatura(s) pela 

Freguesia e de auto(s) de medição elaborados pelo Departamento de Obras 

Municipais.” 

DELIBERADO 

 

 

33. FREGUESIAS – UNIÃO DAS FREGUESIAS DE PRAZINS SANTO TIRSO E CORVITE – 

ALTERAÇÃO DA DELIBERAÇÃO DE 19 DE ABRIL DE 2021 – Presente a seguinte 

proposta: “A Assembleia Municipal de Guimarães, em sessão realizada em 3 de maio 

de 2021, sancionou a deliberação da Câmara Municipal de Guimarães datada de 19 de 

abril de 2021, que aprovou uma atribuição de subsídio à União das Freguesias de 

Prazins Santo Tirso e Corvite, para a execução de obras na rua Nossa Senhora da 

Conceição (Corvite), com uma verba no valor de €16.559,19, até ao final de 2021. O 

Presidente da Junta da Freguesia informou, no final de 2021, não ter sido possível 

concluir as obras, solicitando, assim, uma alteração do prazo da respetiva Atribuição 

de Subsídio, de forma a concluí-las até ao final de 2022. Assim, submete-se à 

consideração do executivo camarário e do órgão deliberativo, a prorrogação do prazo 

de execução do subsídio atribuído à União das Freguesias de Prazins Santo Tirso e 

Corvite, por mais 12 meses, que passa a terminar 31 de dezembro de 2022. A verba 

referida será transferida pelo Município para a Freguesia através da apresentação 

da(s) respetiva(s) fatura(s) pela Freguesia e auto(s) de medição elaborados pelo 

Departamento de Obras Municipais.” 

DELIBERADO 
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34. FREGUESIAS – FREGUESIA DE SANDE S. MARTINHO – ALTERAÇÃO DA 

DELIBERAÇÃO DE 25 DE JANEIRO DE 2021 – Presente a seguinte proposta: “A 

Assembleia Municipal de Guimarães, em sessão realizada em 8 fevereiro de 2021, 

sancionou a deliberação da Câmara Municipal de Guimarães datada de 25 de janeiro 

de 2021, que aprovou uma alteração à atribuição de subsídio à Freguesia de Sande S. 

Martinho, para a execução de obras na rua dos Quatro Irmãos, rua de Pereiras, rua dos 

Rodinhos e rua das Vinhas, com uma verba no valor de €18.360,73, até ao final de 

2021. O Presidente da Junta de Freguesia informou, no final de 2021, não ter sido 

possível concluir as obras, solicitando, assim, uma segunda alteração do prazo da 

respetiva Atribuição de Subsídio, de forma a concluir as obras até ao final de 2022, 

sendo que foram apresentadas faturas e elaborados autos no valor de €4.854,80 e de 

€8.403,68, em 9 de junho de 2021 e 15 de outubro de 2021, respetivamente. Assim, 

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

prorrogação do prazo de execução do subsídio atribuído à Freguesia de Sande S. 

Martinho, por mais 12 meses, que passa a terminar 31 de dezembro de 2022. A verba 

referida será transferida pelo Município para a Freguesia através da apresentação 

da(s) respetiva(s) fatura(s) pela Freguesia e auto(s) de medição elaborados pelo 

Departamento de Obras Municipais.” 

DELIBERADO 

 

 

35. FREGUESIAS – FREGUESIA DE SANDE S. MARTINHO – ALTERAÇÃO DA 

DELIBERAÇÃO DE 19 DE ABRIL DE 2021 – Presente a seguinte proposta: “A Assembleia 

Municipal de Guimarães, em sessão realizada em 3 de maio de 2021, sancionou a 

deliberação da Câmara Municipal de Guimarães datada de 19 de abril de 2021, que 

aprovou uma atribuição de subsídio à Freguesia de Sande S. Martinho, para a execução 

de obras na rua das Vinhas, com uma verba no valor de €18.360,73, até ao final de 

2021. O Presidente da Junta de Freguesia informou, no final de 2021, não ter sido 

possível concluir as obras, solicitando, assim, uma alteração do prazo da respetiva 

atribuição de subsídio, de forma a concluí-las até ao final de 2022. Assim, submete-se à 

consideração do executivo camarário e do órgão deliberativo, a prorrogação do prazo 
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de execução do subsídio atribuído à Freguesia de Sande S. Martinho, por mais 12 

meses, que passa a terminar 31 de dezembro de 2022. A verba referida será 

transferida pelo Município para a Freguesia através da apresentação da(s) respetiva(s) 

fatura(s) pela Freguesia e auto(s) de medição elaborados pelo Departamento de Obras 

Municipais.” 

DELIBERADO 

 

 

36. FREGUESIAS – FREGUESIA DE CREIXOMIL – ALTERAÇÃO DA DELIBERAÇÃO DE 19 

DE ABRIL DE 2021 – Presente a seguinte proposta: “A Assembleia Municipal de 

Guimarães, em sessão realizada em 3 de maio de 2021, sancionou a deliberação da 

Câmara Municipal de Guimarães datada de 19 de abril 2021, que aprovou a celebração 

de um Contrato de Delegação de Competências com a Freguesia de Creixomil, para a 

execução de obras na rua do Salgueiral e rua da Boucinha, com uma verba no valor de 

€47.629,42. O Presidente da Junta da Freguesia informou, no final de 2021, não ter 

concluído as obras, solicitando, assim, uma alteração do prazo do respetivo Contrato, 

de forma a concluí-las até ao final de 2022. Assim, submete-se à consideração do 

executivo camarário e do órgão deliberativo, a prorrogação do prazo de execução do 

Contrato de Delegação de Competências, celebrado no dia 10 de agosto de 2021, com 

a Freguesia de Creixomil, por mais 12 meses, que passa a terminar 31 de dezembro de 

2022. A verba referida será transferida pelo Município para a Freguesia através da 

apresentação da(s) respetiva(s) fatura(s) pela Freguesia e auto(s) de medição 

elaborados pelo Departamento de Obras Municipais.” 

DELIBERADO 

 

 

37. FREGUESIAS – FREGUESIA DE CREIXOMIL – OBRAS NA RUA BAIRRO MANUEL 

MACHADO - ALTERAÇÃO DAS DELIBERAÇÕES 10 DE FEVEREIRO DE 2020 E DE 12 DE 

JULHO DE 2021 – Presente a seguinte proposta: “Em sua sessão de 21 de fevereiro de 

2020, a Assembleia Municipal deliberou sancionar a deliberação tomada pela Câmara 

Municipal em sua reunião de 10 de fevereiro de 2020, aprovando a celebração de um 
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Contrato de Delegação de Competências com a Freguesia de Creixomil para execução 

da obra de “Requalificação e construção de passeios no Bairro Manuel Machado”, 

mediante a transferência da verba de €47.629,42. Por deliberação de 23 de julho de 

2021, a Assembleia Municipal deliberou sancionar a deliberação tomada pela Câmara 

Municipal em sua reunião de 12 de julho de 2021, aprovando um reforço de 

€42.289,32 para execução da obra de requalificação e construção de passeios da rua 

Bairro Manuel Machado. Entretanto, verificou-se que a rua Bairro Manuel Machado é 

vicinal, pelo que a transferência da verba configura um apoio e não uma delegação de 

competências. No final de 2021, o Presidente da Junta da Freguesia informou ter 

concluído a obra no Bairro Manuel Machado, tendo sido apresentadas faturas e 

elaborado um auto de medição no valor de €28.272,42, em 25 de janeiro de 2022, e 

solicitou a transferência da verba remanescente de €61.646,32 para a requalificação da 

rua Bouça do Pinheiro, com um prazo de execução até ao final de 2022. Assim, 

submete-se à consideração do executivo camarário a revogação das suas deliberações 

de 10 de fevereiro de 2020 e de 12 de julho de 2021 e ulteriores revogações, pela 

Assembleia Municipal, das suas deliberações de 21 de fevereiro de 2020 e de 23 de 

julho de 2021, bem como a aprovação: 1. da atribuição de um apoio à Freguesia de 

Creixomil destinado à execução da obra de requalificação da rua Bairro Manuel 

Machado, com uma verba no valor de €28.272,42; 2. de uma delegação de 

competências na Freguesia de Creixomil destinada à execução da obra de 

requalificação da rua Bouça do Pinheiro, no montante de €61.646,32. As verbas 

referidas serão transferidas pelo Município para a Freguesia através da apresentação 

da(s) respetiva(s) fatura(s) pela Freguesia e auto(s) de medição elaborados pelo 

Departamento de Obras Municipais.” 

DELIBERADO 

 

 

38. FREGUESIAS – FREGUESIA DE S. TORCATO – ALTERAÇÃO DA DELIBERAÇÃO DE 14 

DE JUNHO DE 2021 – Presente a seguinte proposta: “A Assembleia Municipal de 

Guimarães, em sessão realizada em 25 de junho de 2021, sancionou a deliberação da 

Câmara Municipal de Guimarães datada de 14 de junho 2021, que aprovou a 
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celebração de um Contrato de Delegação de Competências com a Freguesia de S. 

Torcato, para execução das obras de requalificação da rua Camp D’Ataca, com uma 

verba no valor de €64.432,04. O Presidente da Junta da Freguesia informou, no final de 

2021, não ter concluído as obras, solicitando, assim, uma alteração do prazo do 

respetivo Contrato, de forma a concluí-las até ao final de 2022. Assim, submete-se à 

consideração do executivo camarário e do órgão deliberativo, a prorrogação do prazo 

de execução do Contrato de Delegação de Competências, celebrado no dia 11 de 

agosto de 2021, com a Freguesia de S. Torcato, por mais 12 meses, que passa a 

terminar 31 de dezembro de 2022. A verba referida será transferida pelo Município 

para a Freguesia através da apresentação da(s) respetiva fatura(s) pela Freguesia e de 

auto(s) de medição elaborados pelo Departamento de Obras Municipais.” 

DELIBERADO 

 

 

39. REGULAMENTOS – REGULAMENTO MUNICIPAL - INÍCIO DE PROCEDIMENTO PARA 

ALTERAÇÃO DO REGULAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ORGANIZAÇÃO E 

FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS E ESTRUTURAS DE APOIO À COMUNIDADE 

EDUCATIVA – Presente a seguinte informação: “Em face do alargamento de 

competências dos municípios em matéria de educação os serviços municipais da 

Divisão Educação informaram que é necessário proceder a algumas alterações no 

clausulado do Regulamento Municipal de Educação Organização e Funcionamento dos 

Serviços e Estruturas de Apoio à Comunidade Educativa, pelo que pretendem dar início 

ao procedimento tendente à alteração deste regulamento. O objetivo da revisão está 

diretamente relacionado com o alargamento das competências em matéria de 

educação, como se referiu, com as alterações decorrentes da concessão de serviço 

público de transporte, e com a prestação de apoios aos alunos provenientes de 

agregados familiares com vulnerabilidade económica que não estão atualmente 

refletidos no documento em vigor. Assim, a revisão a propor irá incidir: refeitórios 

escolares do 2.º e 3.º ciclo e ensino secundário, necessidade de proceder às respetivas 

adaptações dos artigos que dizem respeito ao período de funcionamento, horários do 

serviço, ementas, competências dos estabelecimentos de ensino e faturação e 
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incumprimento no pagamento dos serviços; transportes escolares rever/acrescentar os 

artigos relacionados com as competências dos estabelecimentos de ensino, 

organização do processo de transporte em carreira pública e deveres do encarregado 

de educação; componente de apoio à família rever e atualizar os artigos relacionados 

com as tabelas de comparticipação quer da educação pré-escolar quer do 1.ºciclo, 

organização do processo de inscrição na componente e incumprimento no pagamento 

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

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

regulamentos) do Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei 

n.º 4/2015, de 7 de janeiro, deve ser submetida uma proposta a reunião de Câmara, 

para que esta delibere a abertura 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 das alterações ao mencionado 

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

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

DELIBERADO 

 

 

40. REGULAMENTOS - REGULAMENTO MUNICIPAL - INÍCIO DE PROCEDIMENTO PARA 

ALTERAÇÃO DO REGULAMENTO DAS SALAS DE ENSAIO DO TEATRO JORDÃO – 

Presente a seguinte informação: “Aproximando-se a data de reativação das Salas de 

Ensaio, os serviços municipais do Departamento de Cultura e Turismo pretendem-se 

introduzir alterações ao Regulamento das Salas de Ensaio do Teatro Jordão, 

resultantes da avaliação da tipologia de usos mais requisitados durante o período em 

que funcionaram, conferindo maior estabilidade e previsibilidade aos utilizadores 

interessados e procurando, deste modo, assegurar uma maior correspondência aos 

objetivos que presidiram à sua construção. 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 
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eficácia dos regulamentos) do Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo 

Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, deve ser submetida uma proposta a reunião de 

Câmara, para que esta delibere a abertura do procedimento tendente à aprovação 

daquele Regulamento, para posterior aprovação pelos órgãos do Município. A 

publicitação da iniciativa procedimental será efetuada no sítio institucional do 

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

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

“site” deste Município, com vista a apresentar os seus contributos para a elaboração 

do mencionado Regulamento. A apresentação dos contributos para a elaboração do 

Regulamento deve ser formalizada por escrito em requerimento dirigido ao Presidente 

da Câmara.” 

DELIBERADO 

 

 

41. PRESTAÇÃO/AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS – CONCESSÃO DO DIREITO DE UTILIZAÇÃO 

PRIVATIVA PARA A INSTALAÇÃO DE POSTOS DE CARREGAMENTO PARA A 

MOBILIDADE ELÉTRICA - ESCLARECIMENTOS, RETIFICAÇÕES E ALTERAÇÃO DAS PEÇAS 

PROCEDIMENTAIS – RATIFICAÇÃO - Presente, para ratificação, o despacho do 

Presidente da Câmara, datado de 2 de fevereiro de 2022, que aprovou os 

esclarecimentos, retificações e alteração das peças procedimentais relativas ao 

concurso público para a concessão do direito para a instalação de postos de 

carregamento para a mobilidade elétrica, nos termos da informação do respetivo júri, 

em anexo. (Anexo 2) 

DELIBERADO 

 

 

42. PATRIMÓNIO – COMODATO – ANTIGO EDIFÍCIO ESCOLAR DE SOUTO S. 

SALVADOR – Presente a seguinte informação: “A Associação Centro Social de Souto 

São Salvador, Souto Santa Maria e Gondomar é uma instituição particular de 

solidariedade social instituída a 24 de setembro de 2008. Aquele centro social tem por 

propósito a assistência à comunidade em geral, que passa desde a infância à juventude 
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como à terceira idade, prestando ainda apoio à comunidade em situação de invalidez e 

deficiência, bem como a promoção e proteção da saúde, o desenvolvimento e 

aperfeiçoamento cultural, profissional, educacional e económico-social dos seus 

associados, benfeitores e comunidade em geral. No âmbito da sua ação e na 

prossecução dos seus objetivos aquela associação pretende manter e a criar várias 

valências que passa por um ATL (Atividades de Tempos Livres), um serviço de apoio 

domiciliário, uma creche, um centro de dia e lar para a terceira idade, um serviço de 

apoio a pessoas com deficiência com atividades ocupacionais e acompanhamento, um 

serviço de apoio à família e comunidade, uma secção cultural de apoio à juventude, à 

criança, à família e formação profissional e ainda a criação de uma secção desportiva. 

Assim, a Associação vem solicitar a cedência em regime de comodato, pelo período de 

20 anos, do antigo edifício escolar do 1º ciclo do ensino básico de Souto S. Salvador, 

que atualmente encontra-se cedido em comodato à União das Freguesias de Souto 

Santa Maria, Souto S. Salvador e Gondomar, contrato celebrado a 23 de julho de 2018. 

Os termos dos fundamentos apresentados pela Associação, baseiam-se na intenção de 

requalificação do antigo edifício escolar, através da 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. Por sua vez, através do ofício, doc. nº 

013/2022, datado de 26 de janeiro último, a União das Freguesias de Souto Santa 

Maria, Souto S. Salvador e Gondomar comunica que abdica do mencionado contrato 

de comodato celebrado a 23 de julho de 2018, concordando com a cedência do imóvel 

a favor da mencionada IPSS. 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 cedência ao Centro Social de Souto 

São Salvador, Souto Santa Maria e Gondomar do antigo Edifício Escolar de Souto S. 

Salvador, situado na rua da Liberdade, da União das Freguesias de Souto Santa Maria, 
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Souto S. Salvador e Gondomar (anterior Souto S. Salvador), descrito na Conservatória 

do Registo Predial de Guimarães sob o nº 493/20021218 e inscrito na respetiva matriz 

urbana sob o artigo 767, mediante a celebração de um contrato de comodato, 

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

ambas as partes. À consideração superior.” (Anexo 3) 

DELIBERADO 

 

 

43. TRANPORTES – CLUBE CAÇADORES DAS TAIPAS - CEDÊNCIA DE AUTOCARRO – 

RATIFICAÇÃO - Presente, para ratificação, o despacho do Presidente da Câmara que 

disponibilizou, ao Clube Caçadores das Taipas, o transporte, em autocarro, da equipa 

Sub-23, no passado dia 6 de janeiro, a Delães, no âmbito de uma deslocação que visa a 

participação da equipa na 11.ª jornada da 1.ª Divisão do Campeonato Distrital da 

Associação de Futebol de Braga. 

DELIBERADO 

 

 

44. TRANSPORTES – GTEAM GUIMARÃES FC - CEDÊNCIA DE AUTOCARRO – 

RATIFICAÇÃO – Presente, para ratificação, o despacho do Presidente da Câmara, que 

disponibilizou, à GTEAM GUIMARÃES FC, o transporte, em autocarro, da equipa de 

Futsal, no passado dia 23 de janeiro, a Lisboa, para participação na 4.ª Eliminatória da 

Taça de Portugal de Futsal Feminino. 

DELIBERADO 

 

 

45. TRANSPORTES – BRITO SPORT CLUBE - CEDÊNCIA DE AUTOCARRO – Presente a 

seguinte proposta: “O Brito Sport Clube solicitou a colaboração do município através 

da cedência de um autocarro, para efetuar o transporte da equipa de futebol feminino 

nos dias 11 e 12 de fevereiro, a Amora. Considerando que se trata de uma deslocação 

que visa a participação da equipa nos oitavos de final da Taça de Portugal de Futebol 

Feminino e não havendo inconveniente para os serviços a disponibilização da viatura 
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em causa, por despacho datado de 6 de fevereiro de 2022, foi proposto deferir o 

pedido. Sendo uma competência da Câmara Municipal de Guimarães a atribuição 

deste tipo de apoios, submete-se à aprovação do Executivo Camarário o transporte 

solicitado.” 

DELIBERADO 

 

 

46. TRANSPORTES – NEEMAT - NÚCLEO DE ESTUDANTES DE ENGENHARIA DE 

MATERIAIS DA UNIVERSIDADE DO MINHO - CEDÊNCIA DE AUTOCARRO – Presente a 

seguinte proposta: “O NEEMAT - Núcleo de Estudantes de Engenharia de Materiais da 

Universidade do Minho solicitou, a colaboração do município através da cedência de 

um autocarro, para efetuar o transporte dos alunos no dia 10 de março, a Braga e 

Famalicão. Considerando que se trata de uma deslocação no âmbito das VI Jornadas de 

Materiais, que prevê a realização de visitas de estudo a três empresas e não havendo 

inconveniente para os serviços a disponibilização da viatura em causa, por despacho 

datado de 27 de janeiro de 2022, foi proposto deferir o pedido. Sendo uma 

competência da Câmara Municipal de Guimarães a atribuição deste tipo de apoios, 

submete-se à aprovação do Executivo Camarário o transporte solicitado.” 

DELIBERADO 

 

47. TRANSPORTES – ESCOLA SECUNDÁRIA MARTINS SARMENTO - PEDIDO DE 

CEDÊNCIA DE AUTOCARRO – Presente a seguinte proposta: “A Escola Secundária 

Martins Sarmento solicitou a colaboração do Município através da cedência de um 

autocarro, para efetuar o transporte dos alunos e professores, no dia 2 de maio, à 

montanha da Penha. Considerando que se trata de uma deslocação no âmbito de uma 

visita de estudo em colaboração com o Laboratório da Paisagem e não havendo 

inconveniente para os serviços a disponibilização da viatura em causa, por despacho 

datado de 31 de janeiro de 2022, foi proposto deferir o pedido. Sendo uma 

competência da Câmara Municipal de Guimarães a atribuição deste tipo de apoios, 

submete-se à aprovação do Executivo Camarário o transporte solicitado.” 

DELIBERADO 
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48. PROTEÇÃO CIVIL – ATRIBUIÇÃO DE APOIO ÀS ASSOCIAÇÕES HUMANITÁRIAS DOS 

BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS (AHBV) DE GUIMARÃES E DAS CALDAS DAS TAIPAS – 

Presente a seguinte proposta: “A Lei de Bases da Proteção Civil, aprovada pela Lei n.º 

27/2006, de 3 julho, alterada pela Lei Orgânica n.º 1/2011, de 30 de novembro, e pela 

Lei n.º 80/2015, de 3 de agosto, determina que “A proteção civil é a atividade 

desenvolvida pelo Estado, regiões autónomas e autarquias locais, pelos cidadãos e por 

todas as entidades públicas e privadas com a finalidade de prevenir riscos coletivos 

inerentes a situações de acidente grave ou catástrofe, de atenuar os seus efeitos e 

proteger e socorrer as pessoas e bens em perigo quando aquelas situações ocorram”. 

A Lei nº 65/2007, de 12 de novembro, alterada pelo Decreto-Lei n.º 44/2019, de 1 de 

abril - que define o enquadramento institucional e operacional da proteção civil no 

âmbito municipal - confere aos municípios a competência e a autoridade máxima local 

para a coordenação de operações da Proteção Civil, no âmbito concelhio, através do 

Serviço Municipal da Proteção Civil (SMPC), tendo um papel importante e primordial 

no que respeita à articulação com todos os agentes de Proteção Civil, à identificação e 

prevenção de riscos e a operacionalidade dos meios. Neste contexto, e sem prejuízo da 

existência de outros agentes ou forças de intervenção, é reconhecido aos corpos de 

bombeiros o seu importante papel na orgânica do Sistema da Proteção Civil, 

designadamente no âmbito de proteção e socorro à população e de combate a 

incêndios florestais e urbanos. Nesse sentido, constitui como missão dos corpos de 

bombeiros a prevenção e o combate a incêndios, o socorro às populações, em caso de 

incêndios, inundações, desabamentos e, de um modo geral, em todos os acidentes, a 

participação em outras atividades de proteção civil, o exercício de atividades de 

formação e sensibilização, com especial incidência para a prevenção do risco de 

incêndio e acidentes junto das populações, entre outras de reconhecido interesse 

público. Nesta conformidade, as Associações Humanitárias dos Bombeiros Voluntários 

de Guimarães e das Caldas das Taipas são instituições que se distinguem pelos serviços 

que prestam à comunidade e à causa pública, atuando, de imediato, em situações de 

emergência e catástrofe. Para além da sua atividade regular, estas instituições 

participam ativamente nas Comissões Municipais de Proteção Civil, da Defesa da 

Floresta Contra Incêndios, no Conselho Municipal de Segurança, nos simulacros 
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organizados pela autarquia, pelas escolas e outras instituições, bem como em todos os 

eventos que, pela sua natureza, necessitam de um acompanhamento especial dessas 

corporações. Ambas as associações vêm sentido dificuldades financeiras para fazer 

face as despesas geradas pela atividade desenvolvida, designadamente com 

equipamentos de proteção individual, equipamentos de apoio aos incêndios, com água 

e combustíveis, com formação especializada e contínua de forma a fomentar a 

melhoria da sua capacidade operacional, pelo que o Município de Guimarães tem 

vindo a atribuir anualmente subsídios regulares como forma de apoio às suas 

atividades. Nesta conformidade, em 2022, o valor dos subsídios a atribuir foi calculado 

tendo por base um conjunto de critérios objetivos, de acordo com a Lei n.º 94/2015, de 

13 de agosto – que define as regras do financiamento das associações humanitárias de 

bombeiros - numa ótica dos princípios de responsabilização, racionalidade, eficiência, 

transparência e proporcionalidade, assentes em medidas de risco e da atividade dos 

Corpos de Bombeiros, critérios que se mantêm no presente ano. O subsídio é indexado 

a um orçamento de referência, conforme Plano e Orçamento Municipal aprovado, 

sendo a dotação a atribuir a cada Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários 

calculada de acordo com a seguinte fórmula, sendo os valores utilizados os inscritos na 

Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC): 

 

OR = Orçamento de referência; Ai = Área abrangida pelo corpo de bombeiros da AHB, à 

data de 31 de dezembro do ano anterior, definida como a área de atuação pela 

Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANPC); AT = Somatório da área 

abrangida por todos os corpos de bombeiros das AHB; Pi = População abrangida pelo 

corpo de bombeiros da AHB, definida como a população residente na área abrangida 

pelo corpo de bombeiros da AHB de acordo com os dados mais recentes, à data de 31 

de dezembro do ano anterior, do Instituto Nacional de Estatística, I. P.; PT = Somatório 

da população abrangida por todos os corpos de bombeiros das AHB; Ri = Índice de 

risco da área abrangida pelo corpo de bombeiros da AHB; RT = Somatório dos índices 

de risco de todos os corpos de bombeiros das AHB; Oi = Número de ocorrências em 

que o corpo de bombeiros da AHB atuou, definido como o número médio de ações de 

socorro em situações de emergência, efetuadas pelas equipas especializadas de 
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socorro do corpo de bombeiros; OT = Somatório do número de ocorrências de todos os 

corpos de bombeiros das AHB; Qi = Número de bombeiros elegíveis do corpo de 

bombeiros da AHB, definido como o número dos elementos do quadro de comando e 

do quadro ativo do corpo de bombeiros voluntários ou mistos registados no 

Recenseamento Nacional dos Bombeiros Portugueses, excluindo os elementos 

supranumerários; QT = Somatório do número de bombeiros elegíveis de todos os 

corpos de bombeiros das AHB. Assim, e de acordo com os critérios anteriores indica-se 

abaixo o quadro final, considerando o Orçamento de Referência para 2022 de 

€320.000,00: 

 
Valores 

absolutos Ponderação Distribuição  Valor afetar  
Ai Total 24100 20%     
Ai Caldas das Taipas 8100   34%      21 510,37 €  
Ai Guimarães 16000   66%      42 489,63 €  
          
Pop Total 158088 30%     
Pop. Caldas das Taipas 33266   21%      20 201,00 €  
Pop. Guimarães 124822   79%      75 799,00 €  
          
Índice Risco Total 4,55 20%     
Índice Risco Caldas das 
Taipas 2,27   50%      31 929,67 €  
Índice Risco Guimarães 2,28   50%      32 070,33 €  
          

N. ocorrências total 14651 10%   

N. Oc T Caldas das Taipas 
5240 

 
36% 11 444,95 € 

N. Oc Guimarães 
9411 

 
64% 20 555,05 € 

          

Valor pessoal 
205 20% 

  

Valor pessoal Caldas das 
Taipas 

102 
 

50% 31 843,90 € 

Valor pessoal Guimarães 
103 

 
50% 32 156,10 € 

Neste contexto, submete-se à consideração superior a atribuição dos seguintes 

subsídios relativos ao ano de 2022 às Associações Humanitárias dos Bombeiros 

Voluntários das Caldas das Taipas e de Guimarães, a pagar em 12 meses: 

AH BV Caldas das Taipas AH BV Guimarães 
116 929,90 € 203 070,10 € 
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37% 63% 
DELIBERADO 

 

49. ATIVIDADES ECONÓMICAS – ATRIBUIÇÃO DE APOIOS NÃO REEMBOLSÁVEIS 

PREVISTOS NO REGULAMENTODO PROGRAMA “RETOMAR GUIMARÃES — 

PROGRAMA EXTRAORDINÁRIO DE APOIO DIRETO À ECONOMIA LOCAL” – EDITAL N.º 

671/2021 DE 16 DE JUNHO – RELATÓRIO DE ANÁLISE – Presente a seguinte 

informação: “O programa Retomar Guimarães desenvolve-se nos termos do Edital n.º 

671/2021 de 16 de junho de 2021. O regulamento definiu os critérios de atribuição de 

apoio financeiro, não reembolsável, às empresas dos setores de atividade mais 

afetados pela crise pandémica COVID-19, afirmando-se como um complemento do 

município às medidas nacionais que têm vindo a ser desenvolvidas no mesmo 

contexto. Os apoios são de carácter excecional e temporário, correspondendo a 50% 

das despesas efetivamente pagas pelas empresas a título de energia (eletricidade e 

gás) e ambiente (água, saneamento e resíduos sólidos), desde que as mesmas 

representem, mensalmente, um valor inferior ao período homólogo de 2019. No 

anexo I, pode-se verificar uma sintetização do programa à presente data, incluindo 

estatísticas quanto à natureza dos beneficiários por setor de atividade. Relativamente 

às faturas submetidas pelas empresas/empresários, apresenta-se no anexo II, uma 

tabela que, descreve, por ordem cronológica de receção de candidaturas, os 

beneficiários que apresentaram faturas, o montante por cada uma delas, o tipo de 

consumo associado, o mês a que diz respeito, assim como, a proposta de validação ou 

de não validação, sendo que no caso de validação, o valor proposto para 

comparticipação. Propõe-se que a Câmara Municipal delibere: 1) Aprovar, para 

comparticipação, as faturas identificadas como “validadas”, na tabela anexa; 2) 

Indeferir as faturas não validadas, pelos motivos identificados na tabela; 3) Autorizar o 

pagamento das comparticipações financeiras não reembolsáveis, previstas no art.º 4º 

do regulamento “Retomar Guimarães – Programa Extraordinário de Apoio Direto à 

Economia Local” às faturas validadas, no valor de €10.722,05. À consideração 

superior.” (Anexo 4) 

DELIBERADO 
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50. EDUCAÇÃO – ATRIBUIÇÃO DE APOIOS AOS ALUNOS DO 1.º CEB PARA AQUISIÇÃO 

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

RETIFICAÇÃO DAS DELIBERAÇÕES DE CÂMARA DE 18 DE NOVEMBRO E DE 16 DE 

DEZEMBRO DE 2021 – Presente a seguinte informação: “Como é de conhecimento 

superior, por deliberação de Câmara de 29 de julho de 2021, procedeu-se à atribuição 

de apoios aos alunos do 1.º CEB para aquisição de livros de fichas e/ou cadernos de 

atividades para o ano letivo 2021/2022, tendo, para o efeito, sido transferidos para os 

respetivos agrupamentos de escolas verbas em idêntico montante ao atribuído no ano 

letivo transato. Posteriormente, e em face dos comprovativos de despesas 

apresentados, procedeu-se aos respetivos acertos financeiros, resultando, no caso do 

agrupamento de escolas de Abação, no reforço da verba atribuída. Acontece, porém, 

que na sequência da matrícula de 3 novos alunos naquele agrupamento, haverá 

necessidade de se providenciar novo reforço de verba. Assim, e perante o exposto, 

propõe-se que se proceda à retificação das deliberações de Câmara de 18 de 

novembro e de 16 de dezembro de 2021 e seja dado despacho de autorização de 

cabimento e compromisso no valor de €123,40 - rubrica: 2.1.2.6001. Mais se informa 

que a gestora do contrato, nos termos do artigo 18º do Regulamento de Execução 

Orçamental de 2022, é Clara Soares. À consideração superior.” 

DELIBERADO 

 

 

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

ARRENDAMENTO – APROVAÇÃO DE 9 CANDIDATURAS - Presente um ofício da 

CASFIG, EM, UNIPESSOAL, LDA., remetendo, para aprovação do Órgão Executivo, uma 

proposta de aprovação de 9 candidaturas ao Subsídio Municipal ao Arrendamento, 

aprovada pelo respetivo Conselho de Gestão em sua reunião ordinária de 27 de janeiro 

de 2022. (Anexo 5) 

DELIBERADO 
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52. AÇÃO SOCIAL – INVESTIMENTO SOCIAL NO PROJETO “VES - VOLUNTARIADO DE 

EMERGÊNCIA SOCIAL” DA ESCOLA DE VOLUNTARIADO PISTA MÁGICA – Presente a 

seguinte informação: “A Escola de Voluntariado Pista Mágica apresentou, em junho de 

2021, uma proposta ao nosso Município no sentido nos assumirmos como investidores 

sociais de uma candidatura que apresentaram ao Programa Parcerias para o Impacto, 

mais concretamente à Estrutura de Missão Portugal Inovação Social (EMPIS), na 

qualidade de Organismo Intermédio do POISE - Programa Operacional Inclusão Social e 

Emprego (Aviso POISE-39-2021-07), tendo sido assinada, a 4 de junho de 2021, a carta 

de compromisso que se anexa à presente informação. Em causa está o 

desenvolvimento e implementação de uma Iniciativa de Inovação e 

Empreendedorismo Social (IIES) designada por “VES - Voluntariado de Emergência 

Social”, entre fevereiro de 2022 e junho de 2023, com vista à criação de um corpo de 

voluntariado de emergência social, que permita dar resposta, em tempo útil, às 

diversas sinalizações de emergência social que nos chegam dos diferentes agentes 

locais da Rede Social de Guimarães, sendo priorizados, no contexto atual, os casos 

provenientes da situação pandémica pelo COVID19. Este projeto será implementado 

numa rede de Municípios no Norte de Portugal, e em cada um dos Municípios onde 

decorrerá a Iniciativa, será realizado um diagnóstico das problemáticas mais urgentes, 

para que possa ser concebido um programa de voluntariado à medida, de forte 

impacto, e colocado em prática um plano de ação específico. O objetivo será, partindo 

de um levantamento das necessidades do concelho de Guimarães, mobilizar as 

organizações da economia social locais, para a realização do diagnóstico, do 

planeamento estratégico, e também para a correta identificação dos beneficiários das 

ações que este projeto prevê. Esta iniciativa será, naturalmente, desenvolvida em 

estreita colaboração com o Banco Local de Voluntariado de Guimarães, garantindo-se 

a concertação com a “Bolsa de Voluntariado COVID” já existente, numa lógica de 

rentabilização de recursos mas, sobretudo, para potenciar a nossa resposta atual a 

situações de emergência, por via da aposta em processos de recrutamento que 

garantam uma bolsa mais alargada de voluntários, com disponibilidade e motivações 

efetivas e também com a formação e preparação necessárias. Neste âmbito, a Pista 

Mágica propõe-se recrutar, entrevistar e selecionar voluntários, e também angariar e 
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trabalhar em proximidade com organizações que já desenvolvam ou pretendam 

desenvolver as atividades em apreço. Será também assegurada uma avaliação do 

programa e o reconhecimento dos voluntários envolvidos. O projeto “VES - 

Voluntariado de Emergência Social” prevê ainda uma componente de implementação 

de programas de voluntariado de emergência social e comunitária, que integra a 

definição de procedimentos de atuação, sendo que os técnicos do Banco Local de 

Voluntariado e de outras entidades parceiras que se percebam como estratégicas 

nesta matéria, podem beneficiar de formação no âmbito da metodologia “CADEI - 

Capacitação, Diagnóstico, Experimentação e Impacto”. A candidatura em apreço foi, 

entretanto, merecedora de aprovação, competindo à Câmara Municipal de Guimarães, 

na qualidade previamente assumida de investidor social, o financiamento de €6.492,59 

(seis mil quatrocentos e noventa e dois euros e cinquenta e nove cêntimos), verba a 

transferir de acordo com a seguinte distribuição: €3.246,29 até 31 de março de 2022 e 

€3.246,30 até 31 de julho de 2022. Assumindo-se a premência de promover e melhorar 

o apoio às pessoas em situação de vulnerabilidade no concelho de Guimarães, 

nomeadamente em situações de emergência social, garantindo respostas céleres e 

eficazes por recurso a uma bolsa de voluntários devidamente formados e capacitados 

para o efeito, e constatada a multiplicidade de ações e iniciativas que este projeto 

concretiza, que assumem relevante interesse público e para a comunidade, submete-

se à consideração superior a aprovação, pela Câmara Municipal, deste investimento 

social, nos termos previamente descritos, bem como a aprovação da minuta do 

respetivo acordo de colaboração a celebrar, ao abrigo do disposto na alínea u) do nº1 

do artigo 33º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro.” (Anexo 6) 

DELIBERADO 

 

 

53. AÇÃO SOCIAL – CARTÕES PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO GRATUITA AO 

ABRIGO DO PROGRAMA “ABEM: REDE SOLIDÁRIA DO MEDICAMENTO” – Presente a 

seguinte proposta: “Na sequência da aprovação da adesão do Município ao programa 

“Abem: Rede Solidária do Medicamento”, em reunião de câmara decorrida a 22 de 

março de 2018, a Câmara Municipal de Guimarães e a Associação Dignitude 
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celebraram no dia 27 de março de 2018 um protocolo que, desde então, tem 

assegurado aos mais carenciados o acesso livre, rápido e eficaz a medicamentos. 

Através deste programa, a Divisão de Ação Social tem identificado, referenciado e 

atribuído um conjunto de cartões que garantem aos munícipes beneficiários a 

cobertura total do valor não comparticipado pelo SNS na aquisição de medicamentos 

sujeitos a receita médica. Este processo afigura-se muito vantajoso para os 

beneficiários pois, para além de não existir um plafond associado, depois de atribuído 

o respetivo cartão deste programa cada pessoa pode, autonomamente, escolher e 

dirigir-se a uma das farmácias aderentes e adquirir a sua medicação, sem necessidade 

de apresentação de orçamentos, e sem tempo de espera. Esta comparticipação na 

totalidade das necessidades de aquisição de medicação apenas é possível porque fica a 

cargo do Fundo Solidário ABEM, competindo ao Município a contribuição com €100,00 

anuais por beneficiário. Compete igualmente ao Município a referenciação dos 

beneficiários e a entrega dos cartões aos munícipes, o que nos permite garantir que 

este apoio é concedido a quem efetivamente necessita. Desde então, já foram 

entregues 2488 cartões a agregados familiares em situação de vulnerabilidade. 

Efetuada nova avaliação a este processo constata-se que será necessário renovar cerca 

de 50 dos cartões previamente atribuídos, sendo igualmente necessário dar resposta 

às candidaturas novas que forem submetidas a esta Câmara Municipal até ao final do 

primeiro trimestre de 2022. Assim, submeto para aprovação a atribuição de mais 100 

cartões, o que implica um custo de €10.000,00 (dez mil euros) para o Município.” 

DELIBERADO 

 

 

54. AÇÃO SOCIAL – CONTINUIDADE DO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA PESSOAS 

SEM-ABRIGO – SUBSÍDIO A ATRIBUIR À DELEGAÇÃO DE GUIMARÃES DA CRUZ 

VERMELHA PORTUGUESA - Presente a seguinte proposta: “Considerando as 

orientações plasmadas na Estratégia Nacional para a Integração das Pessoas em 

Situação de Sem-Abrigo 2017-2023 e também no Plano de Desenvolvimento Social 

para o Crescimento Inclusivo de Guimarães, a Divisão de Ação Social desta Câmara 

Municipal, em estreita articulação com o Serviço de Proteção Civil e com outros 
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Serviços Municipais, e em parceria com a Delegação de Guimarães da Cruz Vermelha 

Portuguesa implementou, no final de março de 2020, um Centro de Acolhimento para 

pessoas sem-abrigo, que funciona atualmente nas instalações da Escola Básica Chã da 

Bouça, em Atães. Este centro permite alojar pessoas sem-abrigo, vítimas de violência 

doméstica, migrantes e cidadãos com necessidade de proteção internacional, que não 

tenham retaguarda familiar nem outras respostas de alojamento, com as devidas 

condições de conforto, alimentação e higiene, sendo igualmente trabalhadas a 

reintegração social e profissional dos beneficiários. Promovida pela Câmara Municipal 

de Guimarães, esta resposta é gerida pela Delegação de Guimarães da Cruz Vermelha 

Portuguesa, desde setembro de 2020, na medida em que a monitorização diária de um 

centro de acolhimento que assegure as respostas em cima explicitadas se afigura 

muito exigente, tendo em linha de conta as características e particularidades da 

população-alvo abrangida. Para além disso, e porque a estrutura funciona 24h/dia, 

todos os dias do ano, esta resposta é assegurada por uma equipa multidisciplinar de 9 

pessoas, nomeadamente, 1 coordenadora técnica, 1 psicóloga, 1 assistente social, 1 

monitora, 1 auxiliar de serviços gerais, 1 enfermeira e 3 vigilantes. Ressalve-se que, 

desde março de 2020, foram registadas 73 integrações de pessoas sem-abrigo neste 

Centro, com um tempo médio de permanência de 83 dias, conseguindo-se uma taxa 

de reinserção que ronda os 65%. Considerando o apoio efetivo que temos conseguido 

dar a esta população, em tempo útil, e com resultados visíveis no seu bem-estar e 

qualidade de vida, submeto para aprovação, a atribuição de um subsídio à Delegação 

de Guimarães da Cruz Vermelha Portuguesa, ao abrigo do n.º 6º do artigo 9.º do 

Regulamento de Apoio às Instituições de Solidariedade Social de Guimarães, no valor 

de €40.000,00 (quarenta mil euros), para que esta instituição possa assegurar, até 

maio de 2022, o funcionamento do Centro de Acolhimento para pessoas sem-abrigo de 

Guimarães, enquanto se avaliam outras possibilidades de financiamento e 

sustentabilidade desta resposta.” 

DELIBERADO 
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55. AÇÃO SOCIAL – SUBSÍDIO PARA A AQUISIÇÃO DE UM ELETRODOMÉSTICO – 

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

candidatura para apoio na aquisição de um eletrodoméstico, neste caso, uma máquina 

de lavar roupa. 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 P/ Capita Subsídio a atribuir 

178354996/22 Fermentões €418,69 €359,00 

Assim, submete-se para aprovação, ao abrigo da alínea a) do artigo 2º do Regulamento 

Municipal para Atribuição de Apoios a Pessoas em Situação de Vulnerabilidade, a 

concessão deste subsídio ao requerente, no valor de €359,00 (trezentos e cinquenta e 

nove euros). Por forma a garantir que o subsídio atribuído é efetivamente utilizado na 

aquisição do bem em cima identificado, deve o pagamento ser efetuado diretamente 

pela Câmara Municipal ao fornecedor do mesmo, mediante a apresentação da 

respetiva fatura comprovativa.” 

DELIBERADO 

 

 

56. CULTURA – MEMORANDO DE ENTENDIMENTO COM A AGÊNCIA ESPACIAL 

PORTUGUESA - PORTUGAL SPACE – APROVAÇÃO – Presente a seguinte proposta: 

“Considerando que: - O Município de Guimarães tem vindo a prosseguir políticas 

públicas que privilegiam a divulgação e promoção da Ciência junto do público em 

geral, bem como a sensibilização para as alterações climáticas que têm afetado a 

sustentabilidade do planeta. - O Município de Guimarães tem desenvolvido esforços 

para a instalação do Curso de Engenharia Aeroespacial da Universidade do Minho nas 

antigas instalações da Fábrica do Arquinho, na Rua da Caldeiroa, dentro de uma 

estratégia que pretende consolidar Guimarães como Cidade de Conhecimento e no 

âmbito da estreita colaboração da autarquia com as instituições de ensino superior do 

concelho. - A PORTUGAL SPACE, criada nos termos da Resolução do Conselho de 

Ministros n.º 55/2019, de 13 de março, tem como associados fundadores a Fundação 

para a Ciência e a Tecnologia, I.P., a Agência Nacional para a Inovação S.A., a Direção 
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Geral dos Recursos para a Defesa e a Região Autónoma dos Açores; - A PORTUGAL 

SPACE tem como missão o desenvolvimento do setor nacional do Espaço e a execução 

da estratégia espacial nacional- Portugal Espaço 2030, competindo-lhe, entre outros, 

estimular e gerir o desenvolvimento de infraestruturas, iniciativas e programas 

nacionais ligados ao Espaço, promover o investimento, a criação de emprego 

qualificado e a prestação de serviços ligados a ciências e tecnologias do Espaço, bem 

como estimular o conhecimento científico e tecnológico e a capacidade empresarial 

nacional, ao longo de toda a cadeia de valor associada a este sector; - Para a 

realizações dos seus fins, a PORTUGAL SPACE pode estabelecer os mecanismos de 

cooperação ou colaboração que se mostrem necessários ou convenientes, 

designadamente com instituições de investigação, instituições de ensino superior, 

entidades públicas e quaisquer outros parceiros relevantes do tecido produtivo, social 

ou cultural, nacionais ou internacionais, públicos ou privados, a promoção e a 

capacitação das atividades espaciais, a promoção do crescimento económico de 

Portugal, através de investimentos nacionais e internacionais, públicos e privados 

implementando programas aprovados, bem como propor ao Governo orientações 

sobre a sua política espacial. Proponho, nos termos da alínea r) e u) do n.º 1 do art.º 

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

aprovação do Memorando de Entendimento cuja minuta se anexa, estabelecendo a 

forma de cooperação entre os signatários no âmbito da exposição “As costas francesa 

e portuguesa sob o olhar de satélites”, iniciativa enquadrada na Temporada Cruzada 

Portugal - França 2022.” (Anexo 7) 

DELIBERADO 

 

 

57. CULTURA – PRÉMIO CÂMARA MUNICIPAL DE GUIMARÃES PARA O MELHOR 

ALUNO DA UNIVERSIDADE DO MINHO – ANO LETIVO 2020/2021 – Presente a 

seguinte proposta: “Em conformidade com a revisão do regulamento aprovada pela 

Câmara Municipal na sua reunião de 4 de dezembro de 2008, recebemos da 

Universidade do Minho a indicação do aluno a beneficiar do prémio relativo ao ano 

letivo 2020/2021. Trata-se de Sara Gonçalves Gören, aluna com o número 88107 que, 
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tendo concluído o 1º Ciclo de Mestrado Integrado em Engenharia Mecânica com a 

classificação de 18 valores, foi considerada o melhor aluno dos cursos de 1º ciclo 

lecionados no Polo de Guimarães da Universidade do Minho. Assim, em conformidade 

com o referido regulamento e com a atualização do montante do prémio entretanto 

implementada, proponho a atribuição do prémio de €2.000,00 (dois mil euros) à 

estudante supra identificada.” 

DELIBERADO 

 

 

58. CULTURA – ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA DE CONDE – ATRIBUIÇÃO DE 

APOIO PARA REMODELAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UM EDIFÍCIO – Presente a seguinte 

proposta: “O Grupo Folclórico da Associação Cultural e Recreativa de Conde S. 

Martinho solicitou o apoio desta Câmara Municipal para a realização de trabalhos de 

remodelação e ampliação de um edifício destinado a atividades recreativas e culturais, 

sito na Travessa de São Martinho, da Freguesia de Conde e Gandarela, descrito na 

Conservatória dos Registos Predial, Comercial e Automóveis de Guimarães, sob o nº 

663 e inscrito na matriz urbana da respetiva freguesia, sob o artigo 970, 

correspondendo ao Alvará de Licenciamento de Obras de Construção nº 2/21. Para o 

efeito, apresentaram três orçamentos, tendo o Departamento de Obras Municipais 

validado o orçamento no valor de €100.256,12, a que acresce o valor do IVA, 

totalizando €123.315,03. Assim, tendo em conta o interesse público inerente, 

submete-se à aprovação da Câmara Municipal o apoio à Associação Cultural e 

Recreativa de Conde, mediante a atribuição de um subsídio no valor de €50.000,00 

(cinquenta mil euros), ao abrigo do disposto na alínea o) do n.º 1 do art.º 33.º do 

Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação, com um prazo de 

execução até 31 de dezembro de 2022. A ser aprovado, a verba em apreço será paga 

mediante apresentação da(s) respetiva(s) fatura(s) e auto(s) de medição do 

Departamento de Obras Municipais.” 

DELIBERADO 
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59. DIVERSOS – REEMBOLSO DE 20% DO IMI - REGULAMENTO MUNICIPAL DE 

CONCESSÃO DE DIREITOS E BENEFÍCIOS AOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DO 

CONCELHO DE GUIMARÃES – Presente a seguinte informação: “O Regulamento 

Municipal de Concessão de Direitos e Benefícios aos Bombeiros Voluntários do 

Concelho de Guimarães, publicado no Diário da República, 2ª Série – n.º 121, em 

26/06/2017, em vigor desde 27/06/2017, tem como objeto, de acordo com o 

estabelecido no seu artigo 2º, “…estabelecer os direitos e benefícios sociais a conceder 

pelo Município de Guimarães aos bombeiros voluntários das corporações existentes 

no concelho”, definindo ainda o seu artigo 3º que “para efeitos de aplicação do 

presente Regulamento, consideram-se bombeiros os indivíduos que, integrados de 

forma voluntária no corpo de bombeiros das associações legalmente constituídas – 

atualmente a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Guimarães e a 

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários das Caldas das Taipas…”. 

Conforme disposto no artigo 6º deste Regulamento, os bombeiros têm direito ao 

reembolso de 20% do Imposto Municipal sobre Imóveis – IMI, referente aos prédios 

urbanos localizados na área do concelho de Guimarães, destinados à sua habitação 

própria e permanente. Ao abrigo desta disposição legal, dois bombeiros pertencentes 

à Corporação de Bombeiros de Guimarães apresentaram o pedido de concessão do 

benefício do reembolso de 20% do IMI. De acordo com análise efetuada pelo Serviço 

Municipal de Proteção Civil, todos eles reuniram os requisitos para a atribuição do 

Cartão Municipal de Identificação do Bombeiro. Examinados os respetivos processos, e 

conforme documentos apresentados pelos interessados, verifica-se que o domicílio 

fiscal dos requerentes corresponde à morada dos prédios sobre os quais incide o 

pedido do reembolso. Assim, nos termos da alínea b), do n.º 1, do artigo 6º do 

Regulamento Municipal de Concessão de Direitos e Benefícios aos Bombeiros 

Voluntários do Concelho de Guimarães, têm direito ao reembolso de 20% do IMI do 

prédio destinado à sua habitação própria e permanente, os bombeiros abaixo 

identificados. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nome Artigo 
matricial 

Freguesia 

Valor Total do 
Imposto 

2020 

Valor do 
reembolso 

Nº 
cabimento/ 

compromisso 
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Manuel Jorge 
Faria da Costa 

U-1751 Polvoreira 
382,22 € 

76,44 € 
119/ 

121 

Luis Filipe 
Silva Matos 
Andrade 

U-2775 - 
S 

Creixomil 
235,94 € 

47,19 € 
347/ 

122 

Em face do exposto, deverá submeter-se a aprovação do órgão executivo o reembolso 

do valor total de €123,63 (cento e vinte e três euros e sessenta e três cêntimos) aos 

referidos bombeiros voluntários, conforme discriminado no quadro supra, ao abrigo 

do disposto no supramencionado Regulamento. À consideração superior.” 

DELIBERADO 

 

 

60. APROVAÇÃO DA ATA EM MINUTA 

DELIBERADO 

 

 

A REUNIÃO TERMINOU ÀS ________ HORAS 

 

ASSINATURAS: 

 

PRESIDENTE: 

______________________________ 

 

 

SECRETÁRIA: 

_______________________________ 

 

 

 

 

 

 


