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REUNIÃO ORDINÁRIA DE 10 DE MARÇO DE 2022 

 

 

INICIADA A REUNIÃO ÀS ________ HORAS 

 

PRESENÇAS: 

 

 

 

 

 

 

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

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

1. Do despacho da Vereadora Sofia Ferreira, datado de 2 de março de 2022, que 

concordou com a arrematação definitiva do terreno propriedade do Município, com a 

área de 160,00m2, situado na rua Nossa Senhora do Rosário, da freguesia de Brito, a 

Francisco José Carvalho Marques, pelo preço de €6.050,00. ------------------------------------ 

 

 

 

 

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

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

MUNICIPAL, REALIZADA EM 24 DE FEVEREIRO DE 2022. 

DELIBERADO 

 

 

3. CÂMARA – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO ESTATUTO DO 

DIREITO DE OPOSIÇÃO NO ANO DE 2021 – Presente a seguinte proposta: “1. 

Introdução - O Estatuto do Direito de Oposição, aprovado pela Lei n.º 24/98, de 26 de 
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maio, pretende assegurar o funcionamento democrático dos órgãos eleitos, 

garantindo às minorias o direito de constituir e exercer uma oposição democrática ao 

Governo e aos órgãos executivos das regiões autónomas e das autarquias locais, com a 

licitude que lhes é provida pela constituição e pela lei. Por oposição entende-se o 

acompanhamento, a fiscalização e a crítica das orientações políticas do Governo ou 

dos órgãos executivos das regiões autónomas e das autarquias locais de natureza 

representativa, em moldes mais eficazes, dotando a oposição de direitos de 

participação em áreas fundamentais. De acordo com o n.º 1 do artigo 10.º da referida 

Lei nº 24/98, os órgãos executivos das autarquias locais devem elaborar, até ao final 

do mês de março do ano subsequente àquele a que se refiram, relatórios de avaliação 

do grau de observância do respeito pelos direitos e garantias, expondo as atividades 

que deram origem e que contribuíram para o pleno cumprimento dos direitos, poderes 

e prerrogativas dos titulares autárquicos do direito de oposição. Estes relatórios 

deverão ser remetidos aos titulares do direito de oposição para que sobre eles se 

pronunciem. De conformidade com a alínea yy), do n.º 1, do artigo 33º, do Anexo 1 da 

Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, é competência da Câmara Municipal dar 

cumprimento ao Estatuto do Direito de Oposição. No Município de Guimarães esta 

competência foi delegada no Presidente da Câmara, por deliberação do Órgão 

Executivo de 19 de outubro de 2017, no que respeita ao Mandato 2017-2021, e por 

deliberação do mesmo Órgão de 21 de outubro de 2021, no que respeita ao Mandato 

2021-2025, de acordo com o previsto no artigo 34º do mesmo diploma legal. 2. 

Titulares do direito de oposição - No caso das autarquias locais e nos termos do artigo 

3º do Estatuto do Direito de Oposição, são titulares do direito de oposição os partidos 

políticos representados nos órgãos deliberativos das autarquias locais e que não 

estejam representados no correspondente órgão executivo e ainda aqueles que, 

estando representados nos órgãos executivos, nenhum dos seus representantes 

assuma pelouros, poderes delegados ou outras formas de responsabilidade direta e 

imediata pelo exercício de funções executivas, bem como os grupos de cidadãos 

eleitores que, como tal, estejam representados em qualquer órgão autárquico. 3. 

Cumprimento do direito de oposição no Município de Guimarães - No Município de 

Guimarães o Partido Socialista é o único partido político que detém pelouros e 
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poderes delegados. Assim, nos termos do n.º 2 do artigo 3.º da aludida Lei n.º 24/98, 

são titulares do direito de oposição, no ano de 2021, no Mandato 2017-2021, que 

terminou em 15 de outubro de 2021, e no Mandato 2021/2025, que iniciou em 16 de 

outubro de 2021: 3.i − A Coligação Juntos por Guimarães, composta pelos partidos 

políticos PPD/PSD e CDS-PP, tem a seguinte representação na Câmara Municipal: a) 

No período compreendido entre 1 de janeiro e 15 de outubro de 2021 (Mandato 2017-

2021): cinco vereadores (quatro vereadores do PPD/PSD e um do CDS-PP); b) No 

período compreendido entre 16 de outubro e 31 de dezembro de 2021 (Mandato 

2021-2025): quatro vereadores (três vereadores do PPD/PSD e um do CDS/PP). 3.ii - 

Na Assembleia Municipal, a Coligação Juntos por Guimarães, tem a seguinte 

representação: a) No período compreendido entre 1 de janeiro e 29 de junho de 2021 

(Mandato 2017-2021): dezanove eleitos (treze do PPD/PSD, quatro do CDS-PP, um do 

MPT e um independente) e doze Presidentes de Junta, tendo mantido, neste órgão 

deliberativo, três dos quatro grupos parlamentares municipais: PSD, CDS-PP e MPT; b) 

No período compreendido entre 30 de junho e 11 de julho de 2021 (Mandato 2017-

2021): dezanove eleitos (treze do PPD/PSD, quatro do CDS-PP e dois independentes) 

e doze Presidentes de Junta, tendo mantido, neste órgão deliberativo, dois dos quatro 

grupos parlamentares municipais: PSD e CDS-PP. O membro que representava o MPT 

passou a exercer o Mandato como independente; c) No período compreendido entre 

12 de julho e 15 de outubro de 2021 (Mandato 2017-2021): dezanove eleitos (doze do 

PPD/PSD, quatro do CDS-PP e três independentes) e doze Presidentes de Junta, 

tendo mantido, neste órgão deliberativo, dois dos quatro grupos parlamentares 

municipais: PSD e CDS-PP. O membro José Cardoso de Menezes Couceiro da Costa 

passou a exercer o Mandato como independente; d) No período compreendido entre 

16 de outubro e 31 de dezembro de 2021 (Mandato 2021-2025): dezoito eleitos 

(catorze do PPD/PSD e quatro do CDS-PP) e doze Presidentes de Junta, tendo 

constituído, neste órgão deliberativo, dois grupos parlamentares municipais: PSD e 

CDS-PP. 3.iii − No período compreendido entre 1 de janeiro e 15 de outubro de 2021 

(Mandato 2017-2021) e no período compreendido entre 16 de outubro e 31 de 

dezembro de 2021 (Mandato 2021 -2025) a Coligação Democrática Unitária, 

composta pelos partidos políticos PCP e PEV, está representada na Assembleia 
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Municipal por três eleitos, tendo constituído, neste órgão deliberativo, um grupo 

parlamentar municipal; 3.iv - No período compreendido entre 1 de janeiro e 15 de 

outubro de 2021 (Mandato 2017-2021) e no período compreendido entre 16 de 

outubro e 31 de dezembro de 2021 (Mandato 2021 -2025), o Bloco de Esquerda está 

representado na Assembleia Municipal por um eleito. 3.v - No período compreendido 

entre 16 de outubro e 31 de dezembro de 2021 (Mandato 2021-2025), o partido Chega 

está representado na Assembleia Municipal por um eleito. 3.vi - No período 

compreendido entre 16 de outubro e 31 de dezembro de 2021 (Mandato 2021-2025), 

o partido Iniciativa Liberal está representado na Assembleia Municipal por um eleito. 

De acordo com o Estatuto do Direito de Oposição e para cumprimento do disposto na 

alínea yy) do n.º 1 do artigo 33.º e na alínea u) do art.º 35º, ambos do Anexo I da Lei nº 

75/2013, de 12 de setembro, de seguida relatam-se, genericamente, as atividades que 

deram origem e contribuíram para o pleno cumprimento dos direitos, poderes e 

prerrogativas dos titulares autárquicos do direito de oposição: 3.1. Direito à 

informação - No decorrer do ano de 2021, os titulares do direito de oposição do 

Município de Guimarães foram regularmente informados pelo Órgão Executivo e pelo 

Presidente da Câmara, tanto de forma expressa como verbal, da atividade municipal, 

da tramitação dos principais assuntos de interesse público e da informação financeira 

do Município. Assim, aos titulares do direito de oposição foram comunicadas 

informações no âmbito das alíneas s), t), u), x), e y) do n.º 1 do artigo 35.º e do n.º 4 do 

mesmo artigo da referida Lei n.º 75/2013, a saber: − Informação sobre o andamento 

dos assuntos de interesse público relacionados com a atividade da Câmara, a qual foi 

enviada a todos os membros da Assembleia Municipal antes de cada sessão ordinária 

daquele órgão; − Resposta a todos os pedidos de informação apresentados pelos 

vereadores; − Resposta a todos os pedidos de informação comunicados pela mesa da 

Assembleia Municipal; − Resposta, em geral, às questões colocadas, formal ou 

informalmente, sobre o andamento dos principais assuntos do Município; − Promoção 

da publicação das decisões e deliberações dos órgãos autárquicos e dos respetivos 

titulares destinadas a ter eficácia externa; − Remessa à Assembleia Municipal das 

minutas das atas das reuniões do Executivo Municipal após a sua realização e das atas 

das reuniões deste mesmo Órgão, após a sua aprovação; A Câmara Municipal de 
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Guimarães mantém atualizados os mecanismos de informação permanente sobre a 

gestão municipal, onde se inclui a página da internet, facilitando o acompanhamento e 

a fiscalização da atividade dos órgãos municipais. 3.2. Direito de consulta prévia - De 

acordo com o disposto no n.º 3 do artigo 5.º do Estatuto do Direito de Oposição, os 

titulares do Direito de Oposição foram convocados com vista a serem ouvidos sobre as 

propostas do Plano Plurianual de Investimentos e Plano de Atividades para 2022, 

tendo-lhes sido facultada a respetiva proposta, resultando a sua aprovação dentro dos 

prazos legais. Foram facultadas, com a antecedência prevista na lei, por Plataforma 

Eletrónica (Portal do Executivo e da Assembleia), as ordens de trabalho das reuniões 

do Órgão Executivo e das sessões do Órgão Deliberativo e disponibilizados, para 

consulta, todos os documentos necessários à tomada de decisão. Foi fornecida cópia 

desses documentos, sempre que solicitada, com meios humanos e materiais da 

Autarquia. 3.3. Direito de participação - No ano de 2021 o Executivo Municipal 

procedeu, atempadamente, ao envio de informações pertinentes aos vereadores da 

oposição. Foram igualmente dirigidos os convites aos membros eleitos da Câmara e da 

Assembleia Municipal, a fim de assegurar a sua presença e/ou participação em atos e 

eventos oficiais relevantes para o engrandecimento e desenvolvimento do Concelho 

de Guimarães, organizados ou apoiados pela Câmara Municipal. Foi, ainda, garantida a 

distribuição de toda a correspondência remetida à Autarquia e destinada aos 

vereadores ou aos membros da Assembleia Municipal. Aos titulares do direito de 

oposição foi assegurado o direito de se pronunciarem e intervirem, pelos meios 

constitucionais e legais, tendo as propostas, pedidos de informação, requerimentos, 

declarações políticas e esclarecimentos sido tramitados nos termos legais. Foram 

tornadas públicas integralmente, por transcrição nas respetivas atas ou inclusão como 

anexo, todas as declarações de voto apresentadas. No ano de 2021 os titulares do 

Direito de Oposição fizeram-se representar nas Comissões constituídas na esfera das 

atribuições da Assembleia Municipal. 3.4. Direito de Depor - Durante o ano de 2021 os 

titulares do direito de oposição não intervieram em qualquer comissão para efeitos da 

aplicação do direito consagrado no artigo 8.º do Estatuto do Direito de Oposição, dado 

que não foi constituída qualquer comissão para a realização de livros brancos, 

relatórios, inquéritos, inspeções ou sindicâncias. 4. Direito de pronúncia sobre o 
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relatório de avaliação - De acordo com o disposto no n.º 3 do artigo 10.º do Estatuto 

do Direito de Oposição, os titulares do direito de oposição dispõem do direito de se 

pronunciarem sobre o relatório de avaliação do grau de observância do respeito pelos 

direitos e garantias constantes no referido estatuto e, a pedido de qualquer desses 

titulares, pode o respetivo relatório ser objeto de discussão pública na Assembleia 

Municipal. 5. Conclusão - Em face do exposto, foram asseguradas, pela Câmara 

Municipal de Guimarães, as condições adequadas ao cumprimento do estatuto do 

direito de oposição durante o ano de 2021, considerando como relevante o papel 

desempenhado pelo Executivo Municipal como garante dos direitos dos eleitos locais 

da oposição. Nestes termos, e em cumprimento do art.º 3º e do n.º 2 do artigo 10.º do 

Estatuto do Direito da Oposição, deve este relatório ser submetido ao Órgão Executivo 

e, posteriormente, enviado ao Presidente da Assembleia Municipal de Guimarães e aos 

representantes dos partidos políticos titulares do direito de oposição na Assembleia 

Municipal. Deve, ainda, este relatório ser publicado na página oficial da internet do 

Município.” 

DELIBERADO 

 

 

4. OBRAS PÚBLICAS – ESCOLA HOTEL IPCA – QUINTA DO COSTEADO – 

PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA A ENTREGA DAS PROPOSTAS – Presente a seguinte 

informação: “Na sequência do envio do convite às entidades que passaram à 2ª fase 

do procedimento do concurso limitado por prévia qualificação da empreitada “Escola 

Hotel IPCA – Quinta do Costeado”, foi constada a falta de disponibilização aos 

interessados de dois documentos que fazem parte do projeto. Na sequência da 

disponibilização desses documentos aos concorrentes no dia 25/02/2022, propõe-se 

uma prorrogação de prazo para a entrega das propostas em 30 dias, sendo que, de 

acordo com o Programa de Procedimento, os interessados terão um prazo de 10 dias 

para a entrega de pedidos de esclarecimentos (até ao dia 14 de março de 2022) e 25 

dias para a apresentação da lista de Erros e omissões (até ao dia 29 de março de 

2022). A data limite para prestar os esclarecimentos solicitados é o dia 24 de março de 

2022, sendo que a data limite para se pronunciar sobre os Erros e omissões 
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apresentados é o dia 4 de abril de 2022. Para os efeitos legais contidos no n.º 7 do 

artigo 50.º e n.º 5 do artigo 64.º, ambos do CCP, ao abrigo do disposto no n.º 3 do 

artigo 35.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado em anexo à Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, na redação atualmente em vigor, atendendo à urgência 

na tomada de decisão, propõe-se a decisão imediata desta prorrogação de prazo de 30 

dias para a apresentação das propostas, devendo tal decisão ser submetida à próxima 

reunião para ratificação do Órgão Executivo do Município de Guimarães, órgão 

competente para a decisão de contratar do procedimento em apreço.” 

DELIBERADO 

 

 

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

DELIBERAÇÃO DE 1 DE JULHO DE 2021 – Presente a seguinte proposta: “A Assembleia 

Municipal de Guimarães, em sessão realizada em 23 de julho de 2021, sancionou a 

deliberação da Câmara Municipal de Guimarães datada de 1 de julho de 2021, que 

aprovou uma alteração do prazo da atribuição de subsídio à Freguesia de Candoso S. 

Martinho, para a execução de obras de ampliação do Cemitério, com uma verba no 

valor de €361.523,49, até ao final de dezembro de 2021. A Presidente da Junta da 

Freguesia informou, no dia 7 de dezembro de 2021, não ter sido possível concluir as 

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

de forma a concluí-las até ao final de 2022, sendo que foram apresentadas faturas e 

elaborados autos de medição no valor total de €179.265,50, 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 

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) fatura(s) pela Freguesia e auto(s) de 

medição elaborados pelo Departamento de Obras Municipais.” 

DELIBERADO 
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6. 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 de atribuição de subsídio à Freguesia de Lordelo, para execução do 

projeto da Centralidade de Lordelo, com uma verba no valor de €35.547,00, até ao 

final de dezembro de 2021. O Presidente da Junta da Freguesia informou, no dia 27 de 

dezembro de 2021, não ter sido possível concluir o projeto, solicitando, assim, uma 

segunda alteração do prazo da atribuição de Subsídio, de forma a concluí-lo até ao 

final de 2022, sendo que em 2020 executou parte do projeto, correspondendo-lhe o 

valor de €4.182,00, remanescendo o montante de €31.365,00. 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 

 

 

7. FREGUESIAS – FREGUESIA DE NESPEREIRA – 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 Nespereira, para realização de obras na rua e 

travessa da Beira, rua da Calçada, rua das Uveiras, rua do Barreiro, rua da Arrochela e 

travessa da Alegria, com uma verba no valor de €18.362,69. O Presidente da Junta da 

Freguesia informou, no dia 15 de dezembro 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 Nespereira, por mais 12 meses, que passa a terminar 31 de 
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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 – FREGUESIA DE POLVOREIRA – ALTERAÇÃO DA DELIBERAÇÃO DE 3 

DE DEZEMBRO DE 2020 – 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 3 de dezembro de 2020, que aprovou uma 

atribuição de subsídio à Freguesia de Polvoreira, para a aquisição de terrenos com 

vista à ampliação do parque desportivo da Valinha e criação de um parque de lazer, 

com uma verba no valor de €40.000,00. O Presidente da Junta da Freguesia informou, 

no dia 12 de novembro 2021, não ter sido possível concluir o processo de aquisição, 

solicitando, assim alteração do prazo do respetivo Contrato, de forma a concluir o 

processo 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 

Atribuição de Subsídio, celebrado no dia 6 de maio de 2021, com a Freguesia de 

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

transferida pelo Município para a Freguesia mediante apresentação da escritura de 

compra e venda nos serviços da Divisão do Património Municipal.” 

DELIBERADO 

 

 

9. FREGUESIAS – FREGUESIA DE SERZEDELO – 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 Freguesia de Serzedelo, para execução 

do projeto e realização de obras no cemitério, colocação de WC tipo contentor (móvel) 

no parque do Talegre e na Senhora dos Montes e execução de obras na travessa 



 
 
 

11 
Mod. 229-A/SQ 0 

 
 

GU IMA
S

AER

CÂMARA MUNICIPAL DE GUIMARÃES

Passos de Cima, com uma verba no valor de €25.501,74. O Presidente da Junta da 

Freguesia informou, no dia 9 de dezembro de 2021, não ter sido possível concluir as 

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

de forma a concluí-las até ao final de 2022, sendo que foram apresentadas faturas e 

elaborados autos de medição no valor de €4.839,96 e de €3.844,22, em 5 de agosto de 

20201 e 31 de agosto 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 subsídio atribuído à 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(s) fatura(s) pela Freguesia e auto(s) de medição elaborados pelo 

Departamento de Obras Municipais.” 

DELIBERADO 

 

 

10. FREGUESIAS – FREGUESIA DE S. TORCATO – AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO – 

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 S. Torcato, para realização de obras de ampliação do Cemitério, com uma 

verba no valor de €66.828,28, até ao final de dezembro de 2020. Em 7 de outubro de 

2020, foram apresentadas faturas e elaborado um auto de medição no valor de 

€32.094,20, referente aos trabalhos executados até àquela data. No dia 7 de outubro 

de 2021, o Presidente da Junta da Freguesia informou ter concluído a obra de 

ampliação do Cemitério, solicitando a medição dos trabalhos executados, sendo que se 

verificou o estorno da verba remanescente no valor de €34.734,48, em setembro de 

2021, tendo em conta a caducidade do respetivo contrato de atribuição de subsídio 

em 31 de dezembro de 2020. Considerando as dificuldades de execução da obra, 

dentro dos prazos inicialmente estabelecidos, decorrentes dos constrangimentos 

provocados pela situação pandémica vivida ao longo dos anos de 2020 e 2021, 

submete-se à consideração do executivo camarário e do órgão deliberativo, a 
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aprovação da atribuição de um subsídio à Freguesia de S. Torcato, no valor de 

€34.734,48, para as obras de ampliação do Cemitério, ao abrigo do disposto na alínea 

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

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

apresentação da(s) respetiva(s) fatura(s) pela Freguesia (considerando o exposto, são 

admitidas faturas relativas ao ano de 2021) e auto(s) de medição elaborados pelo 

Departamento de Obras Municipais.” 

DELIBERADO 

 

 

11. REGULAMENTOS – REGULAMENTO DE UTILIZAÇÃO DAS SALAS DE ENSAIO DO 

TEATRO JORDÃO – APROVAÇÃO DE NOVO REGULAMENTO – Presente a seguinte 

proposta: “O complexo resultante da reabilitação e refuncionalização do Teatro Jordão 

e da Garagem Avenida é central na sustentabilidade da estratégia de desenvolvimento 

do território de Guimarães assente na Cultura, Criatividade, Conhecimento e Ciência. 

Situado no coração do Bairro C, é o agregador dos princípios essenciais deste projeto, 

ao acolher as licenciaturas da Universidade do Minho em Teatro e em Artes Visuais, o 

Conservatório de Música de Guimarães, o Auditório e as Galerias expositivas bem 

como as Salas de Ensaio do Teatro Jordão, enquanto espaços de criação na área da 

música. Inauguradas em 2015, as Salas de Ensaio do Teatro Jordão viram o seu 

funcionamento suspenso por força da empreitada referida, o que motivou que, em 31 

de maio de 2019, a Câmara Municipal tenha deliberado suspender igualmente a 

aplicação do respetivo Regulamento de Utilização, publicado sob o Edital nº 

1234/2015, Diário da República, 2.ª série, N.º 255, de 31 de dezembro de 2015. A 

reativação destas Salas de Ensaio cria a oportunidade adequada para introduzir 

alterações ao respetivo Regulamento de utilização, resultantes da avaliação da 

tipologia de usos mais requisitados desde a sua abertura, conferindo maior 

estabilidade e previsibilidade aos utilizadores interessados e procurando, deste modo, 

assegurar uma maior correspondência com os objetivos que presidiram à sua 

construção. Assim, mantendo-se a possibilidade de ocupar por períodos curtos dois 

dos estúdios, os restantes são reservados exclusivamente a ocupações mensais. Por 
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outro lado, considerando que os utilizadores das Salas de Ensaio são, na sua maioria, 

menores de 30 anos, considera-se mais apropriado estabelecer uma redução geral de 

25% no tarifário anteriormente em vigor, suprimindo-se o desconto de igual montante 

que era aplicado aos utilizadores naquela faixa etária. Porém, tendo em vista que as 

Salas se encontram com plena capacidade de funcionamento, e considerando o lapso 

de tempo que medeia entre a presente data e a data de eventual entrada em vigor do 

novo Regulamento, torna-se necessário proceder ao levantamento da suspensão do 

Regulamento existente, assim permitindo a sua aplicação neste espaço temporal. 

Deste modo, proponho: 1. O levantamento da suspensão e a consequente aplicação 

do Regulamento de Utilização das Salas de Ensaio do Teatro Jordão, publicado sob o 

Edital nº 1234/2015, Diário da República, 2.ª série, N.º 255, de 31 de dezembro de 

2015. 2. A aprovação do novo Regulamento de Utilização das Salas de Ensaio do Teatro 

Jordão, nos termos constantes da proposta anexa. 3. Que, no sentido de conformar a 

Tabela de Taxas e Outras Receitas Municipais com o novo Regulamento, o respetivo 

Capítulo XVII passe a ter a seguinte redação: 

Capítulo XVII 

SERVIÇOS PRESTADOS NAS SALAS DE ENSAIO DO TEATRO JORDÃO 

Artigo 80.º 

ESTÚDIOS E01 e E02 

- por hora €3,50 

- 5 horas €15,00 

- 10 horas €25,00 

- 12 horas €28,00 

- 16 horas € 30,00 

ESTÚDIOS E03, E04, E05, E07 e E08 

- mês €100,00 

ESTÚDIO E06 

- mês €150,00 

*IVA incluído à taxa legal em vigor. 

Os preços propostos fundamentam-se no interesse público em facilitar e fomentar o 

uso deste equipamento por todos os interessados, procurando-se que não constituam 
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um entrave ao desenvolvimento, em condições técnicas ótimas, de projetos de criação 

artística por grupos de músicos jovens que procuram meios para se afirmarem 

publicamente e construírem uma carreira nesta área.” (Anexo 1) 

DELIBERADO 

 

 

12. PATRIMÓNIO – CEDÊNCIA DA ANTIGA EB1 DE PORTELINHA AO CENTRO DE 

ENTRETENIMENTO E APOIO À JUVENTUDE – CEAJ - SERZEDELO – CONTRATO DE 

COMODATO – Presente a seguinte informação: “Mediante contrato de comodato 

celebrado em 19 de novembro de 2019, foi cedido ao Centro de Entretenimento e 

Apoio à Juventude – CEAJ a gestão do antigo edifício escolar da Portelinha, situado na 

rua Torres Carneiro, da freguesia de Serzedelo, destinando-se à instalação e 

funcionamento da sua sede, com vista à promoção e desenvolvimento da cultura na 

sua multidimensionalidade. Em novembro de 2021 foi aquele contrato denunciado, a 

pedido do comodatário, em virtude do processo de extinção do próprio CEAJ. 

Entretanto vem a Freguesia de Serzedelo solicitar a cedência daquele imóvel, em 

regime de comodato, para a promoção e desenvolvimento de atividades sociais, 

culturais, recreativas e desportivas naquele antigo estabelecimento escolar. Deste 

modo, em caso de concordância superior, poderá ser formalizada a cedência do 

prédio, mediante contrato de comodato, para os efeitos pretendidos pela Freguesia de 

Serzedelo, pelo período de um ano, automaticamente renovável por períodos iguais e 

sucessivos de um ano. Assim, se for esse o entendimento superior, deverá ser 

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

abrigo do disposto na alínea ccc) do nº 1 do artigo 33º e na alínea j), nº 1 do artigo 25º 

do Anexo I da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, o apoio à Freguesia de Serzedelo, 

configurado na cedência do prédio abaixo identificado, mediante a celebração de um 

contrato de comodato, conforme minuta que se anexa, onde ficam a constar os 

direitos e obrigações de ambas as partes. Prédio urbano de cave e r/c, situado na rua 

Torres Carneiro, da freguesia de Serzedelo, descrito na Conservatória do Registo 

Predial de Guimarães sob o nº 1609/20090929 e inscrito na respetiva matriz urbana 
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sob o artigo 1914, com o valor patrimonial tributário de €50.760,38. À consideração 

superior.” (Anexo 2) 

DELIBERADO 

 

 

13. PATRIMÓNIO – AUTORIZAÇÃO PARA CEDÊNCIA DE ESPAÇOS DA ANTIGA ESCOLA 

DE LORDELO – CONTRATO DE COMODATO – Presente a seguinte informação: 

“Mediante contrato de comodato celebrado em 26 de agosto de 2021 foi cedida, à 

Freguesia de Lordelo, a gestão do antigo edifício escolar situado na rua do Alto, da 

Freguesia de Lordelo, para a criação de um centro associativo e para o 

desenvolvimento de atividades sociais, culturais e recreativas. Consta no n.º 3, da 

cláusula 2ª do mencionado contrato que a Freguesia fica impedida de sublocar, 

emprestar ou ceder, total ou parcialmente, por qualquer forma ou negócio, os direitos 

emergentes daquele contrato, sem autorização expressa do Município. Entretanto, 

vem a Freguesia de Lordelo solicitar a devida autorização para poder ceder alguns dos 

espaços daquele imóvel, a determinadas Associações e Coletividades da Freguesia, tais 

como: Rancho Etnográfico de Lordelo e Rancho das Tecedeiras de Lordelo (2 salas); 

Agrupamento de Escuteiros n.º 858 – Lordelo (1 sala); LordVespas (1 sala); Grupo 

musical – 4815 metal (1 pequena sala/escritório). Assim, em caso de concordância 

superior, e atendendo à finalidade cultural e recreativa daquelas Associações, deverá o 

presente pedido de autorização de cedência parcial dos espaços do antigo edifício 

escolar de Lordelo, ser submetido a deliberação camarária, sendo que em caso de 

aprovação, deve a Freguesia bem como todas as Associações/Coletividades 

responsabilizarem-se pelo enquadramento legal inerente à instalação e 

funcionamento daquelas atividades. À consideração superior.” 

DELIBERADO 

 

 

14. TRANSPORTES - ESCOLA SECUNDÁRIA MARTINS SARMENTO - PEDIDO DE 

CEDÊNCIA DE AUTOCARRO – RATIFICAÇÃO – Presente, para ratificação, o despacho do 

Presidente da Câmara que disponibilizou, à Escola Secundária Martins Sarmento, o 
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transporte, em autocarro, dos alunos, no passado dia 3 de março, à Resinorte, no 

âmbito de uma visita de estudo de relevante interesse pedagógico. 

DELIBERADO 

 

 

15. TRANSPORTES – GRUPO CULTURAL E DESPORTIVO “ÁGUIAS NEGRAS” DE 

TABUADELO - CEDÊNCIA DE AUTOCARRO – Presente a seguinte proposta: “O Grupo 

Cultural e Desportivo “Águias Negras” de Tabuadelo solicitou a colaboração do 

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

de futebol feminino no dia 13 de março, a Viseu. Considerando que se trata de uma 

deslocação que visa a participação da equipa na segunda fase de apuramento de 

Campeão da 3ª Divisão Nacional e não havendo inconveniente para os serviços a 

disponibilização da viatura em causa, por despacho datado de 10 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 

 

 

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

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

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

sénior no dia 27 de março, a Vieira do Minho. Considerando que se trata de uma 

deslocação que visa a participação da equipa em mais uma jornada do Campeonato 

Pro-Nacional da Associação de Futebol de Braga e não havendo inconveniente para os 

serviços a disponibilização da viatura em causa, por despacho datado de 3 de março 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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17. TURISMO – 10º CONGRESSO APECATE - PROTOCOLO A ESTABELECER ENTRE A 

TPNP, E.R. E O MUNICÍPIO DE GUIMARÃES – RATIFICAÇÃO – Presente a seguinte 

proposta: “Tal como mencionado na proposta aprovada pela Câmara Municipal em 6 

de dezembro de 2021, a realização, em Guimarães, do 10º Congresso da APECATE, 

aprazado para os dias 8 e 9 de março, apenas seria viável com os apoios conjugados do 

Município de Guimarães, da Entidade Regional de Turismo do Porto e Norte (TPNP) e 

da Associação de Turismo do Porto e Norte (ATP). Enquanto o apoio da Associação de 

Turismo do Porto e Norte foi prestado em espécie, através da assunção de despesas de 

deslocação de participantes internacionais, a Entidade Regional de Turismo do Porto e 

Norte propõe-se transferir para o Município o montante de €5.000,00, ao abrigo do 

Protocolo entretanto negociado. Assim, com os fundamentos e nos termos ali 

consagrados, proponho que a Câmara ratifique o Protocolo anexo, com o que se 

formaliza a comparticipação da Entidade Regional de Turismo do Porto e Norte (TPNP), 

E.R. para a realização do 10º Congresso APECATE, em Guimarães, nos dias 8 e 9 de 

março de 2022.” (Anexo 3) 

DELIBERADO 

 

 

18. EDUCAÇÃO – ANULAÇÃO DE DÍVIDAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 

FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES – Presente uma informação dos Serviços de Educação 

referindo que, no âmbito do processo de monitorização das dívidas relativas à 

prestação de serviços de fornecimento de refeições e em articulação com os 

Agrupamentos de Escolas verificou-se a existência de situações de incumprimento no 

pagamento daqueles serviços, em resultado da grande vulnerabilidade económica e 

social. Neste sentido, e dado que não estão reunidas as necessárias condições para a 

regularização dos valores em dívida por parte dos respetivos agregados familiares, 

propõe-se, nos termos da alínea hh), do n.º 1, do artigo 33º, da Lei n.º 75/2013, de 12 

de setembro e em observância do disposto no Regulamento Geral de Proteção de 

Dados, a anulação das dívidas no valor de €670,14, respeitantes a quatro alunos. 

DELIBERADO 
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19. AÇÃO SOCIAL – INVESTIMENTO SOCIAL NO PROJETO “+ACESSO PARA TODOS – 

POR COMUNIDADES MAIS INCLUSIVAS“, DA ASSOCIAÇÃO SALVADOR – Presente a 

seguinte proposta: “A Associação Salvador apresentou, em junho de 2021, uma 

proposta ao nosso Município no sentido nos assumirmos como investidores sociais de 

uma candidatura que submeteram 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 “+Acesso para Todos – Por comunidades mais inclusivas”, entre 

fevereiro e dezembro de 2022, que visa despertar a sociedade em geral para a 

mudança, sensibilizar os mais jovens para a igualdade e respeito para com as pessoas 

com diferença, e também promover e desenvolver as acessibilidades, aumentando o 

número de espaços acessíveis. O projeto a desenvolver terá como abrangência 

territorial diversos municípios das regiões Norte (5 municípios), Centro (4 municípios) e 

Alentejo (6 municípios), com o objetivo de promover territórios mais inclusivos e 

acessíveis. A Associação Salvador propõe-se desenvolver em Guimarães ações de 

capacitação para docentes, não docentes e alunos da comunidade escolar, um evento 

para atribuição de distinção às empresas locais, ações de sensibilização para a 

sociedade em geral, bem como de capacitação para os agentes da mudança, um 

manual de boas práticas e um selo de acessibilidades. Esta iniciativa será, 

naturalmente, desenvolvida em estreita colaboração com o Fórum Municipal das 

Pessoas com Deficiência e com o Balcão da Inclusão, bem como com um conjunto de 

serviços municipais, nomeadamente com a Divisão de Educação e com o 

Departamento de Desenvolvimento do Território, que já identificaram os devidos 

interlocutores para acompanhar o desenvolvimento deste projeto no nosso concelho. 

A candidatura em apreço foi, entretanto, merecedora de aprovação, competindo à 

Câmara Municipal de Guimarães, na qualidade previamente assumida de investidor 

social, e em função do valor efetivo de financiamento deste projeto pelo POISE, que, 

entretanto, foi dado a conhecer a esta câmara, a transferência do valor de €6.000,00 
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(seis mil euros) de acordo com a seguinte distribuição: €3.000,00 até 31 de março de 

2022 e €3.000,00 até 31 de julho de 2022. Assumindo-se a premência de potenciar a 

mudança, bem como de promover politicas de responsabilidade social, no apoio ao 

desenvolvimento de planos de acessibilidade ou ainda na catalogação de 

infraestruturas e das suas acessibilidades, indo ao encontro do trabalho que tem vindo 

a ser desenvolvido pelo Fórum Municipal das Pessoas com Deficiência e concorrendo 

para os desígnios municipais nesta matéria, 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 4) 

DELIBERADO 

 

 

20. AÇÃO SOCIAL – ADESÃO DO MUNICÍPIO DE GUIMARÃES À REDE DE AUTARQUIAS 

PARA A IGUALDADE – Presente a seguinte proposta: “Reconhecendo o princípio da 

igualdade e da não discriminação enquanto condição para a construção de um país 

que realiza os direitos humanos, Portugal tem vindo a vincular-se, ao longo do tempo, 

aos principais instrumentos internacionais nesta matéria e a assumir inúmeros 

compromissos políticos neste domínio. Exemplo disso são os vários Planos Nacionais 

para a Igualdade que, nas últimas décadas, têm incluído políticas públicas para a 

igualdade de mulheres e homens, que transparecem o esforço que tem vindo a ser 

despendido para garantir a territorialização da Estratégia Nacional para a Igualdade e 

Não Discriminação 2018-2030 “Portugal+Igual”. A Câmara Municipal de Guimarães, 

desde cedo, que ao acompanhar as diversas orientações nacionais e internacionais 

nesta matéria, reconheceu que poderia dar um contributo positivo na construção de 

uma sociedade mais igualitária, ao comprometer-se com o desenvolvimento de um 

trabalho efetivo de intervenção e prevenção nestes domínios, ao nível local. Um 

conjunto de condições, como sendo a proximidade à população e a sua vasta e 
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consolidada rede de parcerias faz desta autarquia, um agente estratégico na análise 

das necessidades e na disponibilização de respostas adequadas à realidade local. O 

comprometimento com o desenvolvimento de um trabalho efetivo neste domínio, 

traduz-se, desde 2001, pela designação de uma Conselheira Municipal para a 

Igualdade e pela criação de um gabinete estrategicamente criado para a promoção da 

Igualdade de Género e intervenção na Violência Doméstica e de Género, o Espaço 

Municipal para a Igualdade, uma estrutura que tem por objetivos proporcionar o 

acesso à informação e orientação aos munícipes em áreas como a violência doméstica, 

a saúde e o emprego, promover a democracia paritária, desenvolver ações preventivas 

de forma a diminuir e erradicar desigualdades e promover políticas de igualdade de 

oportunidades. Ressalve-se também a implementação do Plano Municipal para a 

Igualdade de Género do Concelho de Guimarães, destacando-se de igual forma a 

adesão à Carta Europeia para a Igualdade das Mulheres e dos Homens na Vida Local e 

a adesão à Associação Portuguesa para a Diversidade e Inclusão, a integração no 

projeto “Pacto Para a Conciliação”, a assinatura do Protocolo de Cooperação para a 

Igualdade e a Não Discriminação com a Comissão para a Cidadania e Igualdade de 

Género (2019), e a atribuição a Guimarães do “Selo da Diversidade” pela Associação 

Portuguesa para a Diversidade e Inclusão. Destaque-se ainda a distinção do Município 

de Guimarães em 2018, e novamente em 2020, por via da atribuição do prémio “Viver 

em Igualdade”, que reconhece a assunção de boas práticas na integração da dimensão 

da Igualdade de Género, Cidadania e Não-Discriminação. Em maio de 2020 foi ainda 

constituída uma Equipa para a Igualdade na Vida Local em Guimarães, e em 2021 foi 

formada a Rede Local de Parceiros para a prevenção e combate à violência doméstica. 

A Associação para a Inovação Social “Questão de Igualdade” resulta do projeto “Rede 

de Autarquias para a Igualdade”, financiado pelo Mecanismo Financeiro do EEA Grants 

2014-2021 - Programa Conciliação e Igualdade de Género, em parceria com as 

autarquias de Aljezur, Amadora, Cascais, Loulé, Mangualde, Odemira, Palmela, Póvoa 

de Lanhoso e Vila Nova de Gaia e o Centre for Gender and Equality at the University of 

Adger. Na qualidade de coordenadora desta rede, esta associação assenta a sua 

missão na promoção dos valores de cidadania e da igualdade, e nomeadamente, da 

igualdade entre mulheres e homens, através de ações concertadas de 
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desenvolvimento e inovação social que assegurem a participação, intervenção e 

representatividade de todos os indivíduos, de modo a potenciar a erradicação de todas 

as formas de discriminação e a construção de uma sociedade mais igualitária, atuando 

sempre numa lógica de trabalho em rede e de cooperação com o poder local. Com a 

finalidade última de promover a integração do principio da igualdade entre mulheres e 

homens e o desenvolvimento de medidas promotoras da conciliação da vida 

profissional, familiar e pessoal nas politicas locais sectoriais, a “Rede de Autarquias 

para a Igualdade” assume-se como uma medida estratégica, na medida em que 

assenta na dinamização de atividades que privilegiam a reflexão conjunta, a 

identificação de boas práticas já existentes, a produção de recomendações e a criação 

de medidas de ação positivas, inovadoras e passiveis de serem incorporadas pelas 

autarquias. Considerando que podem ser membros desta rede todas as Autarquias de 

Portugal Continental e dos Arquipélagos da Madeira e dos Açores, as Comunidades 

Intermunicipais e as Associações de Municípios, que a adesão a esta rede é voluntária 

e gratuita, e tendo em linha de conta os desígnios municipais nesta matéria, submete-

se à consideração superior a adesão do Município à “Rede de Autarquias para a 

Igualdade”, nos termos previamente descritos, bem como a aprovação da minuta do 

respetivo acordo de adesão a celebrar, ao abrigo do disposto na alínea q) do nº1 do 

artigo 33º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro.” (Anexo 5) 

DELIBERADO 

 

 

21. AÇÃO SOCIAL – SUBSÍDIOS PARA A AQUISIÇÃO DE CINCO ELETRODOMÉSTICOS – 

Presente a seguinte proposta: “Foram rececionadas na Divisão de Ação Social quatro 

candidaturas para apoio na aquisição de cinco eletrodomésticos: uma máquina de 

lavar roupa, um fogão, um frigorífico e dois micro-ondas. Após análise destas 

candidaturas e subsequentes estudos efetuados pelos nossos serviços, apresentam-se 

de seguida os dados da caracterização socioeconómica dos agregados familiares, bem 

como o valor respetivo da comparticipação a atribuir: ------------------------------------------- 

Nº Processo Freguesia RendimentoP/ Capita Subsídio a atribuir 

216824397/22 Urgezes €121,55 €270,00 
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134288378/22 S. Sebastião €223,19 €209,90 

162093578/22 Candoso S. Tiago €156,35 €271,50 

107755297/22 Gondar €155,59 €56,50 
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 

destes subsídios aos requerentes, no valor de €807,90 (oitocentos e sete euros e noventa 

cêntimos). Por forma a garantir que o subsídio atribuído é efetivamente utilizado na aquisição 

dos bens em cima identificados, deve o pagamento ser efetuado diretamente pela Câmara 

Municipal ao fornecedor dos mesmos, mediante a apresentação da respetiva fatura 

comprovativa.” 

DELIBERADO 

 

 

22. CULTURA – CASA DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO DE GUIMARÃES - 

ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO – Presente a seguinte proposta: “Fundada em 1972, a Casa 

de Trás-Os-Montes e Alto Douro de Guimarães tem por objetivo promover o convívio 

entre cidadãos radicados em Guimarães oriundos daquelas regiões. Na prossecução de 

tal objetivo, desenvolvem inúmeras atividades culturais, desportivas e recreativas que 

densificam e enriquecem o tecido associativo Vimaranense. Sempre disponíveis para 

colaborar com entidades congéneres, disponibilizaram gratuitamente uma sala à 

Associação Cultural Cem Cenas para realização dos seus ensaios. Porém, a pandemia 

de COVID-19, ao obrigar ao encerramento da sede social, teve como consequência um 

decréscimo de receitas substancial, que os atuais responsáveis da Casa de Trás-Os-

Montes e Alto Douro procuram colmatar com recurso a donativos de sócios, uma 

solução precária e, desejavelmente, transitória. Atendendo ao interesse público de 

que se reveste a continuidade da atividade da Associação e considerando a disposição 

dos seus responsáveis em retomar a atividade e em abrir a sua sede à colaboração 

com outras entidades, de que é exemplo a relação com a Cem Cenas nos últimos anos, 

bem como a excecional perda de receita provocada pelo encerramento da sede nos 

últimos dois anos, proponho, nos termos da alínea u) do n.2 1 do art.2 33.2 do Anexo I 

da Lei n.2 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação, a atribuição, à Casa de 

Trás-Os-Montes e Alto Douro de Guimarães, de um subsídio extraordinário de 



 
 
 

23 
Mod. 229-A/SQ 0 

 
 

GU IMA
S

AER

CÂMARA MUNICIPAL DE GUIMARÃES

€2.700,00, destinado a comparticipar no seu reequilíbrio financeiro e na retoma das 

suas atividades. 

DELIBERADO 

 

 

23. DESPORTO – CLUBE DESPORTIVO XICO ANDEBOL — 22 REVISÃO DO CONTRATO-

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO – Presente a seguinte proposta: “A 

Câmara Municipal, em sua reunião de 25 de janeiro de 2021, deliberou atribuir um 

subsídio, no valor total de €12.000,00, ao Clube Desportivo Xico Andebol com a 

finalidade de comparticipar a realização dos três Torneios de Andebol Festand e da 

Fase Final do Campeonato Nacional de Veteranos de Andebol. Na reunião de Câmara 

de 18 de novembro de 2021 foi deliberado a alteração deste contrato programa para 

€8.000,00, devido ao facto de um dos eventos não se ter realizado devido à Pandemia. 

Como este subsídio não foi pago até ao término da sua duração (31 de dezembro de 

2021), propõe-se a alteração da Cláusula 7.ª da seguinte forma: "O presente contrato 

tem início na data da sua assinatura e termina em 31 de dezembro de 2022". Propõe-

se, ainda, a transferência da correspondente verba para o corrente ano.” 

DELIBERADO 

 

24. DIVERSOS – REEMBOLSO DE 20% DO IMI - REGULAMENTO MUNICIPAL DE 

CONCESSÃO DE DIREITOS E BENEFÍCIOS AOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DO 

CONCELHO DE GUIMARÃES – Presente a seguinte proposta: “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 
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Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários das Caldas das Taipas…”. 

Conforme disposto no artigo 6º deste Regulamento, os bombeiros têm direito ao 

reembolso de 20% do Imposto Municipal sobre Imóveis – IMI, referente aos prédios 

urbanos localizados na área do concelho de Guimarães, destinados à sua habitação 

própria e permanente. Ao abrigo desta disposição legal, um bombeiro pertencente à 

Corporação de Bombeiros de Guimarães e dois bombeiros pertencentes à Corporação 

de Bombeiros das Taipas apresentaram nesta Câmara Municipal o pedido de 

concessão do benefício do reembolso de 20% do IMI. De acordo com análise efetuada 

pelo Serviço Municipal de Proteção Civil, todos eles reuniram os requisitos para a 

atribuição do Cartão Municipal de Identificação do Bombeiro. Examinados os 

respetivos processos, e conforme documentos apresentados pelos interessados, 

verifica-se que o domicílio fiscal dos requerentes corresponde à morada dos prédios 

sobre os quais incide o pedido do reembolso. Assim, nos termos da alínea b), do n.º 1, 

do artigo 6º do Regulamento Municipal de Concessão de Direitos e Benefícios aos 

Bombeiros Voluntários do Concelho de Guimarães, têm direito ao reembolso de 20% 

do IMI do prédio destinado à sua habitação própria e permanente, os bombeiros 

abaixo identificados. --------------------------------------------------------------------------------------- 

Nome Artigo 
matricial 

Freguesia 

Valor Total 
do Imposto 

2020 

Valor do 
reembolso 

Cabimento/compromisso 

António 
Torcato 
Machado 

U-1539 Fermentões 

 

190,22 € 38,04 € 5551/6175 

Nuno Manuel 
Gomes 
Marques 

U-1333 

União 
Freguesias 
Sande Vila 
Nova e Sande 
S. Clemente 

 

415,19 € 
83,04 € 5618/6250 

José Daniel 
Mendes Vaz 

U-2537 Brito 
 

291,57 € 

58,31 € 5618/6251 

Em face do exposto, deverá submeter-se a aprovação do órgão executivo o reembolso 

do valor total de €179,39 (cento e setenta e nove euros e trinta e nove cêntimos) aos 

referidos bombeiros voluntários, conforme discriminado no quadro supra, ao abrigo 

do disposto no supramencionado Regulamento. À consideração superior.” 

DELIBERADO 
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25. APROVAÇÃO DA ATA EM MINUTA 

DELIBERADO 

 

 

A REUNIÃO TERMINOU ÀS ________ HORAS 

 

ASSINATURAS: 

 

PRESIDENTE: 

______________________________ 

 

 

SECRETÁRIA: 

_______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


