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CÂMARA MUNICIPAL DE GUIMARÃES

REUNIÃO ORDINÁRIA DE 21 DE ABRIL DE 2022 

 

 

INICIADA A REUNIÃO ÀS ________ HORAS 

 

PRESENÇAS: 

 

 

 

 

 

 

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

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

1. Do ofício da Assembleia Municipal n.º 11, datado de 29 de março de 2022, que 

comunica a aprovação, em sessão extraordinária realizada no passado dia 11 de 

março, das seguintes propostas: a) – “Revisão Pontual da Estratégia Local de Habitação 

– ELH”; b) – “Prorrogação do prazo, para 1 de janeiro de 2023, da transferência das 

competências para as Autarquias Locais no domínio da ação social”. ------------------------- 

2. Da seguinte informação dos Serviços da Divisão de Ação Social: “Instituições 

apoiadas em 2021 ao abrigo do Regulamento de Apoio às Instituições de 

Solidariedade Social - Em conformidade com o previsto nos artigos 8.º e 22º do 

Regulamento n.º 607/2010, de 15 de julho (Regulamento de Apoio às Instituições de 

Solidariedade Social) apresenta-se, para publicação em edital, a lista das instituições 

apoiadas em 2021, onde consta a natureza dos projetos e atividades alvo de apoio e o 

montante dos subsídios atribuídos. -------------------------------------------------------------------- 

INSTITUIÇÃO OBJETO VALOR 

AAUM – ASSOCIAÇÃO ACADÉMICA DA UNIVERSIDADE DO 

MINHO 
Atividades 

__ 
3.000,00 

ADDHG – ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS DE 

GUIMARÃES 

Equipamentos 5.000,00 
20.000,00 

Atividades 15.000,00 

ADISGUI – ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO LOCAL Equipamentos __ 5.000,00 
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ASSOCIAÇÃO SOCIAL DE PEVIDÉM VIDA A CORES (ASPEV) 

Equipamentos 8.000,00 

15.000,00 Atividades 3.500,00 

Obras 3.500,00 

ASSOCIAÇÃO ADAPTAR VIDAS Equipamentos __ 5.000,00 

ASSOCIAÇÃO CSAR – CENTRO SOCIAL ATÃES RENDUFE Obras __ 15.000,00 

ASSOCIAÇÃO DE APOIO À CRIANÇA Obras __ 10.000,00 

ASSOCIAÇÃO DE DADORES BENÉVOLOS DE SANGUE DE 

GUIMARÃES 

Equipamentos 2.480,00 

18.000,00 Atividades 10.370,00 

Obras 5.150,00 

ASSOCIAÇÃO DE ESCOTEIROS DE PORTUGAL – GRUPO 25 Obras __ 3.000,00 

ASSOCIAÇÃO DE MORADORES BAIRRO SÃO GONÇALO 
Equipamentos 394,00 

2.160,00 
Atividades 1.766,00 

ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DA ZONA URBANA DA 

CONCEIÇÃO 

Equipamentos 2.400,00 

5.000,00 Atividades 300,00 

Obras 2.300,00 

ANTI – ASSOCIAÇÃO DE NARRATIVA E TEATRO DE 

INTERVENÇÃO 
Equipamentos 

__ 
3.500,00 

ASSOCIAÇÃO DE PARALISIA CEREBRAL DE GUIMARÃES 

Equipamentos 13.942,00 

84.411,86 
Atividades 3.500,00 

Obras 6.548,00 

Taxas e licenças 60.421,86 

ASSOCIAÇÃO DE REFORMADOS DE LORDELO Equipamentos __ 12.900,00 

ASSOCIAÇÃO DE REFORMADOS E PENSIONISTAS DE 

GUIMARÃES 

Equipamentos 3.000,00 

30.000,00 Atividades 3.000,00 

Obras 24.000,00 

ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DOS PROFESSORES – 

DELEG. DE GUIMARÃES 
Atividades 

__ 
8.000,00 

ASSOCIAÇÃO DE SURDOS DE GUIMARÃES E VALE DO AVE Atividades __ 1.500,00 

ASSOCIAÇÃO FAMILIAR VIMARANENSE Equipamentos __ 10.000,00 

ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS COMUNIDADES 

LOCAIS 

Atividades   16.300,00 
57.967,10 

Atividades   41.667,10 

ASSOCIAÇÃO PUZZLIANOS – C.J.G. 
Equipamentos 500,00 

1.000,00 
Atividades   500,00 

ASSOCIAÇÃO SOCIAL E CULTURAL DE URGEZES Atividades __ 4.000,00 

ASSOCIAÇÃO VENCEDORES DO CANCRO UNIDOS PELA VIDA Atividades __ 15.000,00 

ASSOCIAÇÃO WHITE ANGELS Equipamentos __ 5.000,00 

BECAUSE I CARE – ASSOCIAÇÃO PARA APOIAR E CUIDAR DE 
PESSOAS QUE CUIDAM 

Equipamentos 3.800,00 
5.000,00 Atividades   1.200,00 

BRAÇOS D`AFETOS – ASSOCIAÇÃO DE VOLUNTARIADO E APOIO 

DE LONGOS 
Equipamentos 2.862,00 

15.000,00 
Atividades  12.138,00 

CAISA Atividades __ 25.000,00 
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CASA DA JUVENTUDE DE GUIMARÃES W Y F Atividades __ 5.000,00 

CASA DO POVO DE BRITEIROS Atividades  5.000,00 
20.000,00 

Obras 15.000,00 

CASA DO POVO DE CREIXOMIL Equipamentos __ 36.000,00 

CASA DO POVO DE FERMENTÕES 
Equipamentos 25.000,00 

40.000,00 
Obras 15.000,00 

CASA DO POVO DE SERZEDELO Obras __ 20.000,00 

CASA DO POVO DE SERZEDO Atividades __ 7.750,00 

CASTREJA - COOPERATIVA DE APOIO SOCIAL E CULTURAL Atividades __ 40.000,00 

CENTRO COMUNITÁRIO DE SOLIDARIEDADE INTEGRAÇÃO 
SOCIAL DE TABUADELO Obras 

__ 
11.000,00 

CENTRO COMUNITÁRIO, DESPORTO E CULTURA DE 
GANDARELA 

Atividades  12.000,00 
58.000,00 

Obras 46.000,00 

CENTRO DE CULTURA E DESPORTO DOS TRABALHADORES DO 
MUNÍCIPIO DE GUIMARÃES Atividades 

__ 
20.000,00 

CENTRO INFANTIL DE PEVIDÉM - STA. CASA MISERICÓRDIA DE 
RIBA DE AVE Equipamentos 

__ 
12.000,00 

CENTRO JUVENIL DE SÃO JOSÉ Obras __ 15.000,00 

CENTRO PAROQUIAL DE MOREIRA DE CÓNEGOS Equipamentos __ 15.000,00 

CENTRO PASTORAL D. ANTÓNIO BENTO MARTINS JUNIOR 

Equipamentos 4.000,00 

16.690,00 Atividades 1.690,00 

Obras 11.000,00 

CENTRO SOCIAL CULTURAL DESPORTIVO E RECREATIVO DE VILA 
NOVA DE SANDE 

Obras 30.000,00 
35.061,89 

Taxas e licenças 5.061,89 

CENTRO SOCIAL D. MANUEL MONTEIRO DE CASTRO 
Equipamentos 10.140,00 

11.640,00 
Atividades  1.500,00 

CENTRO SOCIAL DA IRMANDADE DE S. TORCATO Equipamentos __ 16.000,00 

CENTRO SOCIAL DA PARÓQUIA DE FERMENTÕES Obras __ 20.000,00 

CENTRO SOCIAL DA PARÓQUIA DE PENSELO Obras __ 40.000,00 

CENTRO SOCIAL DA PARÓQUIA DE POLVOREIRA 
Equipamentos 7.000,00 

16.000,00 
Atividades  9.000,00 

CENTRO SOCIAL DA PARÓQUIA DE SANTA EULÁLIA DE 
NESPEREIRA 

Equipamentos 2.400,00 

30.000,00 Atividades  4.000,00 

Obras 23.600,00 

CENTRO SOCIAL DE BRITO 
Equipamentos 15.000,00 

25.000,00 
Obras 10.000,00 

CENTRO SOCIAL DE GUARDIZELA Obras __ 25.000,00 

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE DONIM 
Equipamentos 8.000,00 

15.000,00 
Obras 7.000,00 

CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE RONFE Obras __ 15.000,00 

CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE S. JOÃO DE PONTE Equipamentos __ 30.000,00 

CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE S. MARTINHO DE SANDE Obras __ 16.000,00 

CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO CARMO 
Equipamentos 25.000,00 

30.000,00 
Atividades  5.000,00 

CENTRO SOCIAL PADRE ADELINO SILVA 
Equipamentos 13.150,00 

30.000,00 
Atividades  16.850,00 
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CENTRO SOCIAL PADRE MANUEL JOAQUIM DE SOUSA Obras __ 15.000,00 

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE GONDAR Equipamentos __ 15.000,00 

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE MASCOTELOS/SANTIAGO Obras __ 19.000,00 

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE S. CRISTOVÃO DE SELHO 
Equipamentos 7.500,00 

13.000,00 
Obras 5.500,00 

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE SANTA CRISTINA DE 
CERZEDELO 

Equipamentos 10.000,00 
13.000,00 

Obras 3.000,00 

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE SANTA MARINHA DA COSTA 

Equipamentos 2.390,00 

30.000,00 Atividades  1.500,00 

Obras 26.110,00 

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE SÃO DÂMASO Equipamentos __ 7.500,00 

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE VILA NOVA DE SANDE 
Atividades  20.000,00 

30.000,00 
Obras 10.000,00 

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO Obras __ 11.000,00 

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL S. MARTINHO DE CANDOSO 
Equipamentos 5.000,00 

15.000,00 
Obras 10.000,00 

CENTRO SOCIAL RECREATIVO E CULTURAL DE CAMPELOS 
Equipamentos 10.000,00 

20.000,00 
Atividades  10.000,00 

CENTRO SOCIAL S. PEDRO DE AZURÉM Obras __ 20.000,00 

CENTRO SOCIAL, CULTURAL E DESPORTIVO DE SILVARES 
Equipamentos 10.000,00 

30.000,00 
Atividades 20.000,00 

CENTRO SÓCIO CULTURAL E DESPORTIVO DE SANDE S. 
CLEMENTE Obras 

__ 
20.000,00 

CENTRO SOLIDARIEDADE SOCIAL CULTURAL DESPORTIVA 
SOMELOS Obras 

__ 
10.000,00 

CERCIGUI 
Equipamentos 30.000,00 

60.000,00 
Atividades 30.000,00 

CLUBE ALMA BRANCA 
Equipamentos 5.000,00 

8.000,00 
Atividades 3.000,00 

CORPO NACIONAL DE ESCUTAS - JUNTA NÚCLEO DE 
GUIMARÃES Atividades  

63.885,00 

70.809,90 
 Obras 6.924,90 

CRECHE E JARDIM INFANTIL ALBANO COELHO LIMA 
Equipamentos 14.500,00 

16.000,00 
Obras 1.500,00 

CRUZ VERMELHA PORTUGUESA - DELEGAÇÃO DE GUIMARÃES 

Equipamentos 28.500,00 

110.000,00 
Obras 1.500,00 

Atividades 40.000,00 

Atividades 40.000,00 

DESINCOOP – DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO, SOCIAL E 
CULTURAL, CRL Atividades 

__ 
8.000,00 

FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE S. TOMÉ DE ABAÇÃO 
Taxas e licenças 5.461,32 

105.461,32 
Obras 100.000,00 

FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE SANTO ESTEVÃO DE 
URGEZES Obras 

__ 
17.864,52 

FARRAMUNDANES – COOP. EDIT. E DESENV. INTEGRADO DE 
FERMENTÕES Obras 

__ 
7.500,00 

FUNDAÇÃO CASA DO PAÇO Equipamentos __ 15.000,00 

FUNDAÇÃO STELA E OSWALDO BOMFIM Equipamentos 11.600,00 15.000,00 
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Atividades 3.400,00 

GRUPO DESPORTIVO E RECREATIVO "OS AMIGOS DE URGESES" 

Equipamentos 30.000,00 

50.000,00 Atividades  10.000,00 

Obras 10.000,00 

GRUPO DESPORTIVO RECREATIVO E CULTURAL "OS MESMOS" 
DAS CANCELAS DA VEIGA 

Equipamentos 3.000,00 

5.000,00 Atividades  1.000,00 

Obras 1.000,00 

GRUPO RECREATIVO 20 ARAUTOS DE D. AFONSO HENRIQUES 
Atividades 4.000,00 

12.000,00 
Obras 8.000,00 

INFANTÁRIO NUNO SIMÕES 
Equipamentos 9.200,00 

20.000,00 
Obras 10.800,00 

IRMANDADE DE NOSSA SENHORA DA CONSOLAÇÃO E SANTOS 
PASSOS Equipamentos __ 15.000,00 

IRMANDADE DE S. CRISPIM E S. CRISPINIANO Consoada de Natal __ 2.000,00 

IRMANDADE DE SÃO TORCATO Obras __ 25.000,00 

LAR BENEFICENTE S. JORGE Equipamentos __ 15.000,00 

LAR DE SANTA ESTEFANIA 
Equipamentos 10.000,00 

35.000,00 
Atividades 25.000,00 

LAR DE SANTO ANTÓNIO Cantina Social __ 51.321,40 

LIGA DOS AMIGOS DO HOSPITAL DA SENHORA DA OLIVEIRA Equipamentos __ 20.000,00 

LIONS CLUBE DE GUIMARÃES Atividades __ 15.000,00 

MAIS POLVOREIRA – SOLID., EDUCAÇÃO E 
EMPREENDEDORISMO SOCIAL, CRL Obras __ 10.000,00 

ORDEM DOS ADVOGADOS – DELEGAÇÃO DE GUIMARÃES Despesas correntes __ 5.000,00 

PALAVRAS INFINITAS – NÚCLEO DE INCLUSÃO, COMUNICAÇÃO 
E MEDIA Atividades 

__ 
5.000,00 

PATRONATO DE S. SEBASTIÃO Obras __ 50.000,00 

PPA – UM PENSAMENTO, UMA PALAVRA, UMA ATITUDE 
Equipamentos 15.500,00 

18.000,00 
Atividades 2.500,00 

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE GUIMARÃES 
Equipamentos 21.010,00 

30.000,00 
Atividades 8.990,00 

SOL DO AVE Equipamentos __ 13.230,00 

UNAGUI 
Equipamentos 550,00 

20.200,00 
Obras 19.650,00 

UNIDOS NAS CONQUISTAS – ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO 
DESENVOLVIMENTO HUMANO 

Equipamentos 4.000,00 
5.000,00 

Atividades 1.000,00 

VENERÁVEL ORDEM TERCEIRA DE S. DOMINGOS 
Equipamentos 12.500,00 

16.500,00 
Obras 4.000,00 

VENERÁVEL ORDEM TERCEIRA DE S. FRANCISCO 
Equipamentos 10.000,00 

25.000,00 
Atividades 15.000,00 

TOTAL 2.215.967,99 

3. Da seguinte informação dos Serviços da Divisão de Ação Social: “Apoios concedidos 

em 2021 ao abrigo do Regulamento Municipal para Atribuição de Apoios a Pessoas 

em Situação de Vulnerabilidade - Em cumprimento do disposto no artigo 38.º do 

Regulamento Municipal para Atribuição de Apoios a Pessoas em Situação de 
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Vulnerabilidade, que entrou em vigor no dia 1 de junho de 2021, apresenta-se para 

conhecimento da Câmara Municipal a lista dos apoios atribuídos no ano de 2021, ao 

abrigo deste Regulamento Municipal, conforme anexo à presente informação e de 

acordo com a tabela que se segue: --------------------------------------------------------------------- 

TIPOLOGIAS DE APOIOS Nº  Valor 

Comparticipação nas despesas para necessidades básicas, designadamente água, 
eletricidade 
e gás, bem como eletrodomésticos ou outros recursos 

1310 64.914,06€ 

Comparticipação nas despesas respeitantes a ligações de ramais de água e 
saneamento 1 706,17€ 

Comparticipação nas despesas que visem a promoção de atividade física ou 
desportiva 
e de atividades ocupacionais, bem como nos meios necessários a essas 
atividades 

     17 60.395,32€ 

Apoios em outras situações de emergência social, designadamente transportes 
de bens e 
higienizações, sempre que estejam em causa as condições de habitabilidade do 
requerente ou a 
saúde pública 

     12 2.536,68€ 

Comparticipação nas despesas com a execução de obras de adaptação e 
instalação, nas 
habitações de cidadãos com mobilidade reduzida, de equipamentos facilitadores 
da acessibilidade 
ou da atividade funcional, bem como de eliminação de barreiras arquitetónicas 

       1 10.229,00€ 

Comparticipação na melhoria das condições de habitabilidade 6 54.086,80€  

Atribuição de bolsas de estudo a alunos do ensino superior 175 222.250,00€ 

 
                                                                                                                                                                  

Total 

 
1522 

           
415.118,03€ 

(Anexo 1) 

4. Da Minuta da Certificação Legal das Contas - Relato sobre a Auditoria das 

Demonstrações Financeiras e Relato sobre outros Requisitos Legais e Regulamentares 

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

 

 

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

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

MUNICIPAL, REALIZADA EM 12 DE ABRIL DE 2022. 

DELIBERADO 
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6. OBRAS PÚBLICAS – ESCOLA HOTEL/IPCA – QUINTA DO COSTEADO - RESPOSTA A 

PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS – RATIFICAÇÃO - Presente, para ratificação, o 

despacho do Presidente da Câmara, datado de 11 de abril de 2022, que concordou 

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

esclarecimentos, necessários à boa compreensão e interpretação das peças do 

procedimento referido em epígrafe, foram apresentados pelos interessados (anexo 1) 

tendo os mesmos sido objeto de análise por parte da Divisão de Estudos e Projetos 

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

2). Dado que a resposta aos pedidos de esclarecimentos 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 18 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, devendo a mesma ser publicitada na 

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

para apresentação de propostas, por um período de 18 dias, a contar da data da 

comunicação na plataforma, sendo que até ao termo do quinto sexto do prazo fixado 

para a apresentação das propostas, os interessados devem apresentar uma lista na 

qual identifiquem, expressa e inequivocamente, os erros e as omissões das peças do 

procedimento por si detetados (até às 17:00 horas do dia 26/04/2022), nos termos do 

ponto 1.1.8 do Convite.” (Anexo 3) 

DELIBERADO 

 

 

7. OBRAS PÚBLICAS – ESCOLA HOTEL/IPCA – QUINTA DO COSTEADO - 

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

Presidente da Câmara, datado de 12 de abril de 2022, que concordou com a seguinte 

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

pedidos de esclarecimentos, no âmbito do procedimento em assunto, nomeadamente 
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no que refere à resposta ao 1.º pedido de esclarecimentos (DST), verificamos que no 

anexo deliberação camarária de 27/01/2022, a qual aceitou o Relatório Final, 

aceitando as propostas do Júri quanto à qualificação, onde se lê “ECOVIA DA ESCOLA 

HOTEL – CREIXOMIL” deverá ler-se “ESCOLA HOTEL/IPCA – QUINTA DO COSTEADO”, 

pelo que foi já corrigida a Ata n.º 2 de 27/01/2022, a qual se anexa. Face ao exposto, 

deverá ser remetida aos candidatos admitidos cópia da referida deliberação, com a 

devida correção.” 

DELIBERADO 

 

 

8.OBRAS PÚBLICAS – POSTO DA GNR DE LORDELO - INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE 

PRORROGAÇÃO DE PRAZO – Presente, para ratificação, o despacho do Presidente da 

Câmara, datado de 12 de abril de 2022, que concordou com a seguinte informação do 

júri do procedimento em epígrafe: “O interessado ao procedimento em assunto, 

“Costeira – Engenharia e Construção, S.A.”, solicita a prorrogação do prazo para a 

apresentação de propostas “… para o dia 22 de abril…”, apresentando como motivo: 

“… dificuldade em finalizar o processo de orçamentação no prazo estipulado, dada a 

revisão diária das cotações das especialidades e dos preços de materiais e 

equipamentos, uma vez que todo o mercado sofre um contexto de \"tempestade 

perfeita\" (conjugação da pandemia com a guerra na Ucrânia). Acresce que nos 

encontramos em plena semana santa, coincidindo o prazo atual com um dia feriado, o 

que não ajuda a obtenção em tempo útil das revisões atualizadas dos pedidos de 

cotação.”. Ora, não tendo os serviços municipais recebido, de qualquer outro 

interessado, indicação de que o prazo não é suficiente, e não havendo, da parte do 

Município, nenhuma situação que possa indicar atraso no processo, não pode o júri 

autorizar este pedido de prorrogação pelo motivo apresentado pelo interessado, 

maioritariamente de cariz subjetivo e imputável aos próprios concorrentes. Por outro 

lado, os concorrentes não se devem sentir penalizados com uma eventual não 

prorrogação de prazo fixado para a apresentação das propostas, uma vez que lhes foi 

concedido um prazo de 99 dias, equivalente ao atraso verificado na resposta aos 

pedidos de esclarecimentos/erros e omissões, nos termos do n.º 1 do artigo 64º do 
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Código dos Contratos Públicos. Face ao exposto, indefere-se o presente pedido, 

decisão de que deve ser dado conhecimento aos interessados.” 

DELIBERADO 

 

 

9. OBRAS PÚBLICAS - POSTO DA GNR DE LORDELO - ESCLARECIMENTO RELATIVO AO 

PRAZO DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS – Presente, para ratificação, o despacho 

do Presidente da Câmara, datado de 12 de abril de 2022, que concordou com a 

seguinte informação do júri do procedimento em epígrafe: “Tendo-se verificado que o 

prazo para apresentação das propostas ao procedimento em assunto termina em dia 

de feriado (15 de abril de 2022), deverão ser esclarecidos todos os interessados que o 

limite para a entrega das propostas transfere-se para o dia útil seguinte, isto é, até às 

17:00 horas do dia 18 de abril de 2022.” 

DELIBERADO 

 

 

10. OBRAS PÚBLICAS – REFUNCIONALIZAÇÃO DO EDIFÍCIO DA TORRE DE ALFÂNDEGA 

— 2.ª FASE — REPARTIÇÃO DE ENCARGOS – Presente a seguinte proposta: “Por 

deliberação de Câmara de 16 de dezembro de 2021 foi aberto procedimento, por 

concurso público, para execução da obra designada por "Refuncionalização do edifício 

da Torre de Alfândega — 2.ª fase", cujo valor base se estimava em €1.201.904,68 + 

IVA. Em 13 de dezembro de 2021 foi remetida ao Departamento Financeiro 

informação sobre a pretensão de abertura do respetivo procedimento, contendo os 

valores estimados, informando que a obra só produziria efeitos financeiros no 

Orçamento Municipal de 2022 (Doc. 1). Em março de 2022, foi remetida informação ao 

Departamento Financeiro solicitando a prévia cabimentação para o ano de 2022 no 

valor de €650.000,00 (IVA incluído), ficando o remanescente para o ano subsequente. 

Refira-se que, de acordo do n.º 6 do artigo 70.º do CCP, foi previsto no ponto 17.º do 

respetivo Programa de Procedimento a admissão de propostas cujo preço não 

excedesse 20% do montante do preço base, o que veio a suceder, conforme relatório 

final respetivo de 31 de março de 2022, em que a proposta que o júri do procedimento 
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propõe para adjudicação é superior ao preço base, mas situa-se dentro daquele limite 

estabelecido no Programa de Procedimento, conforme a seguir se indica. Assim, com 

vista a adjudicar a mencionada empreitada à empresa "Construções F.M. Magalhães, 

Lda." pelo preço de €1.441.728,08+ IVA, e atento o plano de pagamentos da respetiva 

proposta, sugiro a seguinte repartição de encargos: Ano de 2022 - €524.855,48 + IVA = 

€556.346 81; Ano de 2023 - €916.872,60 + IVA = € 971.884 95. Mais se informa que no 

Plano Plurianual de Investimentos consta a execução desta empreitada, com uma 

verba de 800.00,000€ para o ano de 2022, a que corresponde a rubrica 2.5.1.4401, e 

uma verba de €800.000,00 para o ano de 2023, ambos com IVA incluído. Assim, 

solicita-se o correspondente documento de cabimento.” 

DELIBERADO 

 

 

11. OBRAS PÚBLICAS – REFUNCIONALIZAÇÃO DO EDIFÍCIO DA TORRE DA ALFÂNDEGA 

- 2ª FASE – ADJUDICAÇÃO E APROVAÇÃO DA MINUTA DO CONTRATO - Presente, para 

aprovação, o Relatório Final respeitante ao concurso público identificado em assunto, 

em anexo, propondo a adjudicação ao concorrente “Construções F. M. Magalhães, 

Lda”, pelo preço de €1.441.728, 08 + IVA, sendo o prazo de execução de 365 dias, nos 

termos do previsto no Caderno de Encargos. Mais se propõe a aprovação da 

correspondente minuta do contrato. (Anexo 4) 

DELIBERADO 

 

 

12. OBRAS PÚBLICAS – PROCEDIMENTO PARA AQUISIÇÃO DE 172 FRAÇÕES A 

CONSTRUIR, DESTINADAS A REALOJAMENTO HABITACIONAL NO ÂMBITO DO 1º 

DIREITO – OFERTA PÚBLICA DE AQUISIÇÃO – 1ª FASE – Presente a seguinte proposta: 

“Nunca como hoje o tema da habitação teve tanto reconhecimento (numa base mais 

alargada) como uma realidade fundamental para a economia das sociedades. O 

destaque e reconhecimento do tema, tanto na esfera política como técnica, traduziu-

se na produção de um conjunto de diplomas legais, como a Lei de Bases da Habitação 

(Lei nº 83/2019), o Arrendamento Acessível (DL nº 68/2019) e o Programa 1º direito 
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(DL nº 37/2018). A aprovação destes documentos reguladores levou o Município de 

Guimarães a elaborar a sua Estratégia Local de Habitação (adiante ELH), que veio a ser 

aprovada pela Assembleia Municipal em sessão de 27 de setembro de 2019, sob 

proposta da Câmara Municipal em reunião de 12 do mesmo mês de setembro, e pelo 

Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana (IHRU) em 9 de janeiro de 2020. 

Posteriormente, a Assembleia Municipal, em sessão de 11 de março de 2022, sob 

proposta da Câmara Municipal aprovada em reunião de 24 de fevereiro de 2022, 

aprovou uma revisão pontual da Estratégia Local de Habitação, que consiste na 

assunção pelo Município da aquisição de todos os fogos previstos na ELH de 2019 

como solução habitacional “aquisição de fogos”. Esta revisão da ELH não modificou 

estruturalmente o documento original, cingindo-se à já denominada solução 

habitacional “aquisição de fogos” e à transferência de 124 situações do beneficiário 

direto “privados” para o beneficiário direto “Município”, ao abrigo do artigo 33º do 

Decreto-Lei 37/2018, de 4 de junho, tendo-se estabelecido um total de 172 fogos a 

adquirir pelo Município. Perante este novo ciclo, cabe ao Município acompanhar e 

operacionalizar as novas políticas públicas de habitação, no sentido de garantir o 

acesso de todos a uma habitação digna. A ELH do Município de Guimarães, 

instrumento fundamental para acompanhar a nova geração de políticas de habitação 

em curso, compreende a definição da política de habitação municipal e da sua 

correspondente concretização, constituindo também um documento imprescindível 

para a obtenção dos apoios financeiros disponibilizados pelo governo central para a 

materialização das soluções habitacionais a prestar à população (destaca-se o 

programa 1.º Direito e o Plano de Recuperação e Resiliência). Para a elaboração da ELH 

foi realizado o levantamento das carências habitacionais existentes no Concelho de 

Guimarães, assumindo-se como referência para diagnóstico, quatro 

situações/variáveis que integram condições de habitabilidade passíveis de serem 

identificadas como indignas (art.º 5º do DL n.º 37/2018, de 4 de junho): Precariedade 

– Situações de violência doméstica, insolvência, e sem-abrigo e não renovação do 

contrato de arrendamento a famílias unipessoais e que integrem pessoas com 

deficiência ou idade superior a 65 anos; Insalubridade – habitação em condições 

severas de habitabilidade ou sem segurança estrutural, estanquidade e higiene; 
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Sobrelotação – habitação insuficiente para a composição do agregado que nela reside 

(relação entre a dimensão da família e número de divisões da habitação); Inadequação 

– habitação incompatível com as características específicas das pessoas que nela 

residem, nomeadamente barreiras de acesso e circulação. O Município de Guimarães 

pretende seguir uma política de habitação planeada, calendarizada e sustentada 

financeiramente, tendo por base os estudos/diagnósticos das necessidades 

habitacionais efetuados, que viabilizem intervir de forma eficaz e eficiente num setor 

tão sensível, necessário, e fundamental para a vida dos cidadãos como é o direito a 

uma habitação digna. A presente proposta enquadra-se nos princípios do programa 1º 

Direito - Programa de apoio ao acesso à habitação - integrando os elementos da ELH 

de Guimarães aprovada, que se prevê, oportunamente, atualizar e submeter a 

aprovação dos respetivos órgãos municipais, sendo posteriormente submetida ao 

IHRU para efeitos de enquadramento de candidaturas ao financiamento e 

comparticipação no âmbito daquele Programa. De acordo com a ELH aprovada, foram 

identificados 726 agregados familiares a residir em condição enquadrável nas variáveis 

que tipificam como situação de habitabilidade indigna, dos quais 57% (414 famílias) 

ocupam o espaço habitado na condição de arrendatário. Destacam-se, ainda, as 

famílias que residem em condição de regime de coabitação (de forma precária e por 

mera cortesia em casa de familiares ou amigos) e cedência (temporária e graciosa, por 

cortesia de familiares ou amigos). No seu conjunto, estes últimos (coabitação e 

cedência) representam 15% da população identificada. Igualmente preocupante é o 

número de agregados familiares sem alojamento (4,55%), categoria que inclui pessoas 

sem-abrigo ou integradas em centros de acolhimento e reabilitação. Na dimensão dos 

agregados sinalizados, prevalecem as famílias de pequena dimensão, seguindo a 

tendência demográfica do país (média familiar de 2,6 indivíduos – censos 2011), 

destacando-se o elevado número de famílias unipessoais (32,51%) e as que integram 

dois elementos (23%), que em conjunto representam mais de metade dos agregados 

familiares que residem em condição habitacional indigna (55,64%). Trata-se de um 

conjunto populacional que merece especial reflexão e celeridade na busca de 

respostas habitacionais, porquanto se definem por uma forte fragilidade 

socioeconómica (isolamento e monoparentalidade). Destes números resulta a 
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prevalência das tipologias 1 e 2 como as mais necessárias e procuradas, com especial 

destaque para a tipologia 1, adequada a 42% das famílias sinalizadas. O quadro 

seguinte (Quadro 1) contém os elementos relativos à situação de carência habitacional 

existente atualmente em Guimarães, por tipo de freguesia. ------------------------------------ 

Quadro 1 

Distribuição por Tipo de Freguesia Nº % 
Cidade APU - Área Predominantemente Urbana – corresponde às freguesias de 
Aldão, Azurém, Candoso S. Martinho, Costa, Creixomil, Fermentões, Gondar, 
Mesão Frio, Pencelo, Polvoreira, Selho S. Cristóvão, Selho S. Lourenço, Silvares, 
Urgezes, UF Candoso S. Tiago e Mascotelos, UF Oliveira, S. Paio e S. Sebastião. 514 70,8 
Vila - corresponde às freguesias de Brito, Caldelas, Lordelo, Moreira de Cónegos, 
Ponte, Ronfe, S. Torcato, Selho S. Jorge, Serzedelo. 46 6,34 
APU - Área Predominantemente Urbana - corresponde às freguesias de 
Guardizela, Nespereira, Pinheiro, Prazins St. ª Eufémia, Sande S. Martinho, UF 
Abação e Gémeos, UF Airão S. João, Airão St. ª Maria e Vermil, UF Conde e 
Gandarela e UF Serzedo e Calvos. 39 5,37 
AMU – Área Medianamente Urbana corresponde às freguesias de Barco, Gonça, 
Infantas, Longos, UF Abação e Gémeos, UF Arosa e Castelões, UF Briteiros Santo 
Estêvão e Donim, UF Briteiros S. Salvador e Briteiros St. ª Leocádia, UF Leitões, 
Oleiros e Figueiredo, UF Prazins Santo Tirso e Corvite, UF Rendufe e Atães, UF 
Sande Vila Nova e Sande S. Clemente, UF Selho S. Lourenço e Gominhães, UF S 
Souto St. ª Maria, Souto S. Salvador e Gondomar, UF Sande S. Lourenço e Balazar 
e UF Tabuadelo e S. Faustino. 99 13,64 

N/a (sem alojamento) 28 3,85 

TOTAL 726 100 

A distribuição geográfica (por freguesia) do total da população revela uma forte 

concentração dos agregados familiares que residem em condição habitacional 

indigna nas áreas urbanas do concelho de Guimarães. Desde logo, o número de 

famílias que residem nas freguesias que se consideram cidade/área 

predominantemente urbana (APU), que, no seu conjunto, representam 70,80% (514 

famílias). Destacam-se aqui, na situação de condição habitacional indigna na Cidade, 

as freguesias de Azurém, Creixomil e UF de Oliveira, São Paio e São Sebastião, que 

integram 43,38% (315 famílias). Neste contexto, é intenção do Município de 

Guimarães, nesta fase, adquirir 172 fogos, de acordo com a tipologia constante do 

quadro abaixo (Quadro 2), a construir após a data de publicação do respetivo 

Anúncio de procedimento (Edital), que devem reunir as condições de habitabilidade 

adequadas e abaixo descritas, destinadas a, no seio do programa “1.º Direito”, 

promovido no âmbito do Investimento RE-C02-i01 – Programa de Apoio ao Acesso à 
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Habitação do Plano de Recuperação e Resiliência, serem entregues aos beneficiários 

que cumpram os requisitos definidos para tal, nos termos e condições melhor 

plasmados no Decreto-Lei n.º 37/2018, de 4 de junho, na Portaria 230/2018, de 17 

de agosto, no Decreto-Lei n.º 29-B/202, de 4 de maio, na Portaria n.º 138-C/2021, de 

30 de junho e, bem assim, no Aviso de Publicitação n.º 01/C02-01/2021 – 

Componente 02 – Habitação – Programa de Apoio ao Acesso à Habitação: ---------------

Quadro 2 

TIPOLOGIA N. UNIDADES % 

T1 79 46% 

T2 67 39% 

T3 23 13% 

T4 3 2% 

TOTAL 172 100% 

Face à ausência de uma norma legal específica que discipline o procedimento para 

aquisição das frações – já que os contratos de compra e venda de bens imóveis estão 

excluídos da aplicação do Código dos Contratos Públicos (cfr. alínea c), do n.º 2, do 

art.º 4º do CCP), entendeu-se aplicar, por analogia, o regime jurídico do património 

imobiliário público, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 280/2007, de 7 de agosto, na sua 

redação atual, observando-se o disposto nos seus artigos 32º e seguintes, 

promovendo-se, para o efeito, uma consulta de mercado. Considerando a necessidade 

de promover a sustentabilidade do processo construtivo, o elevado desempenho 

ambiental e energético dos edifícios, a circularidade da economia, os prazos de 

execução dos projetos e a adequação às necessidades habitacionais identificadas no 

território, o edital prevê que as propostas venham a ser avaliadas, não só pelo preço e 

localização dos blocos habitacionais, mas também pela qualidade técnica da proposta, 

fatores de inovação propostos e prazo de entrega das frações. Em resultado de uma 

ponderada reflexão com os serviços municipais envolvidos, designadamente com a 

empresa municipal de habitação social CASFIG, EM, a escolha das possíveis 

localizações dos empreendimentos a edificar, nesta primeira fase - freguesias de 

Azurém, Costa, Creixomil, Fermentões, Mesão Frio, União de Freguesias de Oliveira, 
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São Paio e São Sebastião, União de Freguesias Candoso Santiago e Mascotelos e 

Urgezes - limitadas às áreas classificadas como “cidade” no “Relatório de Avaliação do 

Planeamento Municipal” (RAPM) - visou garantir a efetiva relação de proximidade 

territorial da oferta de serviços essenciais e acessibilidades com as necessidades 

identificadas na ELH. (Doc. 1) Os dados já referidos são claros quanto à localização 

geográfica das situações de indignidade habitacional identificadas no Concelho, 

maioritariamente em freguesias urbanas. Procurou-se, assim, criar condições que 

permitam satisfazer as necessidades sociais e de bem-estar da população, ao evitar o 

seu desenraizamento e permitir transpor para o novo espaço habitacional as antigas 

formas de vida. Não ter em conta estas questões seria associar o realojamento em 

habitação pública a um simples processo de atribuição de fogos, podendo a 

periferização destes núcleos residenciais originar situações de segregação socio-

espacial que perpetuam o isolamento social e urbano. É nosso entendimento que a 

habitação social deve ser considerada num contexto de zona urbana multifuncional, 

assegurando que seja contígua com outras áreas urbanas vitalizadas e socialmente 

equilibradas. É, portanto, essencial criar condições para que a habitação social se dilua 

positivamente na malha urbana, contribuindo para a sua vitalidade e integração social 

e não para a diferenciação social da cidade. Acresce ainda a necessidade de garantir 

condições para um acompanhamento técnico de proximidade às famílias e ao 

edificado, pelo que a localização dos núcleos residenciais reveste-se de grande 

importância, uma vez que influi na otimização dos meios e dos recursos investidos na 

gestão do património municipal. Assim, em conformidade com o previsto nas alíneas 

h) e i) do n.º 1 do art.º 23.º, ao abrigo das quais o Município dispõe de atribuições nos 

domínios da ação social e da habitação, e do disposto na al. i) do n.º 1 do art.º 25.º, 

todos da lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, proponho que a Câmara Municipal 

delibere submeter à aprovação da Assembleia Municipal a presente proposta, 

promovendo a abertura do procedimento nos termos constantes dos documentos 

anexos (Doc. 2), condicionada à aprovação da revisão do acordo de colaboração 

celebrado em 21 de maio de 2021, que garanta o correspondente financiamento no 

âmbito do AVISO DE PUBLICITAÇÃO, Investimento RE-C02-i01 - Programa de Apoio ao 

Acesso à Habitação - N.º 01/CO2-i01/2021 COMPONENTE 02 – Habitação - Programa 
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de Apoio ao Acesso à Habitação – 1.º direito. Mais se propõe que a Assembleia 

Municipal aprove que os procedimentos de controlo prévio que venham a ser 

apresentados no seguimento do presente procedimento sejam isentos de taxas 

urbanísticas, na proporção das frações que vierem a ser adquiridas pelo Município e 

nos termos que vierem a ser determinados pela Assembleia Municipal, sob proposta 

da Câmara Municipal, cujo valor será levado ao conhecimento dos respetivos órgãos 

municipais, logo que apurado. Para aquisição das frações, estima-se que o Município 

realize um investimento total estimado em €21.289.800,00 (vinte e um milhões, 

duzentos e oitenta e nove mil e oitocentos euros) nos termos resultantes da ELH.” 

(Anexo 5) 

DELIBERADO 

 

 

13. FREGUESIAS - DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NAS FREGUESIAS (CONTRATOS 

INTERADMINISTRATIVOS) – Presente a seguinte proposta: “Estabelece o disposto no 

n.º 2 do artigo 117.º, em conjugação com o artigo 131.º, ambos do Anexo I da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, que os municípios, através dos seus órgãos, podem 

delegar competências nos órgãos das freguesias para a prossecução das suas 

atribuições em todos os domínios dos interesses próprios das populações. 

Considerando o relevante papel das freguesias na prossecução dos interesses próprios 

das respetivas populações, dada a sua proximidade e o conhecimento do quotidiano , 

no uso das competências que me foram conferidas por deliberação da Câmara 

Municipal de 21 de outubro de 2021, promoveu-se a discussão e a preparação com as 

juntas de freguesia tendo em vista a celebração de contratos de delegação de 

competências, nos termos e para os efeitos previstos na alínea l), do nº 1, do art.º 33º 

do aludido diploma legal, cabendo-lhes a iniciativa e escolha das obras a realizar no 

ano de 2022, no âmbito da manutenção, conservação e reparação das vias municipais, 

bem como a criação, construção e gestão de instalações, equipamentos, serviços e 

redes de circulação integrados no património do Município ou colocados, por lei, sob 

administração municipal, conforme estabelecido nas alíneas bb) e ee) do n.º 1 do 

mesmo artigo 33.º, sendo que as verbas a conceder neste domínio foram ponderadas 
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de acordo com a área geográfica de cada freguesia e o seu número de eleitores e de 

acordo com regras da transparência, igualdade, imparcialidade, justiça, 

proporcionalidade e prossecução do interesse público. Os investimentos que por esta 

via se propõe executar nas Freguesias, complementam outras intervenções e 

enquadram-se numa política de investimento tendente a reduzir as assimetrias 

existentes e a promover a coesão territorial do concelho de Guimarães. Pelo exposto, 

propõe-se que a Câmara Municipal delibere submeter à aprovação da Assembleia 

Municipal, nos termos da alínea k) do nº 1 do artigo 25º e da alínea m) do nº 1 do 

artigo 33º, ambos da referida Lei n.º 75/2013, a delegação de competências nas 

Freguesias para execução de obras e respetivas verbas a transferir, no ano de 2022, 

mediante celebração de Contratos Interadministrativos de Delegação de 

Competências, em conformidade com o Mapa em anexo (Doc. 1), cujo prazo de 

execução termina em 31 de dezembro de 2022. A ser aprovada, as verbas em apreço 

serão pagas mediante a validação das faturas apresentadas e elaboração de autos de 

medição pelo Departamento de Obras Municipais.” (Anexo 6) 

DELIBERADO 

 

 

14. FREGUESIAS – CONCESSÃO DE APOIOS MUNICIPAIS ÀS FREGUESIAS – Presente a 

seguinte proposta: “Estabelece o disposto na alínea j) do n.º 1 do artigo 25º do Anexo I 

da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, que os municípios, através dos seus órgãos, 

podem deliberar sobre as formas de apoio às freguesias no quadro da promoção e 

salvaguarda articulada dos interesses próprios das populações. Considerando o 

relevante papel das freguesias na prossecução dos interesses próprios das respetivas 

populações, dada a sua proximidade e o conhecimento do quotidiano, no uso das 

competências que me foram conferidas por deliberação da Câmara Municipal de 21 de 

outubro de 2021, promoveu-se a discussão e a preparação com as juntas de freguesia, 

de forma a identificar as obras que estas pretendem realizar em 2022, no âmbito das 

suas atribuições no domínio, entre outras, do equipamento rural e urbano, do 

ambiente e salubridade, do desenvolvimento, do ordenamento urbano e rural e da 

proteção da comunidade, conforme estabelecido nas alíneas z), aa), bb), hh) e ii) do n.º 
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1 do artigo 16.º do mesmo diploma legal, e para as quais não dispõem de meios 

suficientes à sua concretização. As verbas a conceder foram ponderadas, de acordo 

com a área geográfica de cada freguesia e o seu número de eleitores, de acordo com 

regras da transparência, igualdade, imparcialidade, justiça, proporcionalidade e 

prossecução do interesse público. Os apoios que agora se propõem atribuir às 

Freguesias complementam um conjunto de investimentos que, atendendo às 

necessidades de todo o concelho, enquadram – se numa política de investimento 

tendente a reduzir as assimetrias existentes e a promover a coesão territorial do 

município de Guimarães. Pelo exposto, propõe-se que a Câmara Municipal delibere 

submeter à aprovação da Assembleia Municipal, nos termos da alínea j) do n.º 1 do 

artigo 25º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a atribuição de apoios às Freguesias 

do Concelho, no ano de 2022, em conformidade com o Mapa em anexo (Doc. 1), cujo 

prazo de execução termina em 31 de dezembro de 2022. A ser aprovada, a verba em 

apreço será paga mediante a validação das faturas apresentadas e elaboração de autos 

de medição pelo Departamento de Obras Municipais.” (Anexo 7) 

DELIBERADO 

 

 

15. FREGUESIAS – FREGUESIA DE AIRÃO SANTA MARIA, AIRÃO S. JOÃO E VERMIL – 

ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO – SUBSTITUIÇÃO DO TELHADO DO EDIFÍCIO SEDE DA 

JUNTA DE FREGUESIA – Presente a seguinte proposta: “A Freguesia de Airão Santa 

Maria, Airão S. João e Vermil solicitou o apoio desta Câmara Municipal para a 

realização da substituição do telhado do edifício sede da junta de freguesia, em Airão 

S. João, apresentando para o efeito, três orçamentos, sendo o preço mais baixo no 

valor de €10.910,00, acrescido de IVA à taxa legal em vigor. Considerando o interesse 

público de que obra se reveste, bem como, o objetivo de olhar para o território de 

Guimarães como um todo, para todas as suas freguesias, vilas e cidade, promovendo a 

coesão social e territorial, submete-se à aprovação da Câmara Municipal e, 

posteriormente, da Assembleia Municipal, o apoio à Freguesia de Airão Santa Maria, 

Airão S. João e Vermil, mediante a atribuição de um subsídio no valor de €11.564,60, 

destinado a comparticipar a obra de substituição do telhado do edifício sede da junta 
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de freguesia, em Airão S. João, ao abrigo do disposto na alínea ccc) do nº1 do artigo 

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

aprovada, a verba em apreço será paga mediante a validação das faturas apresentadas 

e elaboração de autos de medição pelo Departamento de Obras Municipais.” 

DELIBERADO 

 

 

16. FREGUESIAS – FREGUESIA DE AIRÃO SANTA MARIA, AIRÃO S. JOÃO E VERMIL – 

DELEGAÇÃO COMPETÊNCIAS – RECONSTRUÇÃO DO MURO DE SUPORTE NA RUA DOS 

LOUSOS, EM AIRÃO SANTA MARIA – Presente a seguinte proposta: “Pretende-se 

reconstruir o muro de suporte na rua dos Lousos, em Airão Santra Maria, tendo a Junta 

de Freguesia apresentado três orçamentos, sendo o preço mais baixo no valor de 

€8.550,00, acrescido de IVA à taxa legal em vigor. Assim, considerando o interesse 

público de que a obra se reveste (urgência e melhoria das condições de segurança e de 

circulação), submete-se à aprovação da Câmara Municipal e, posteriormente, da 

Assembleia Municipal, a delegação de competências na Freguesia de Airão Santa 

Maria, Airão S. João e Vermil para a reconstrução do muro de suporte na rua dos 

Lousos, mediante a atribuição de uma verba no valor de €9.063,00, ao abrigo do 

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

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

mediante a validação das faturas apresentadas e elaboração de autos de medição pelo 

Departamento de Obras Municipais.” 

DELIBERADO 

 

 

17. FREGUESIAS - FREGUESIA DE FERMENTÕES – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO – OBRA 

DE REQUALIFICAÇÃO DA RUA DA BELA VISTA E RUA ADÃO CARLOS PEREIRA 

GUIMARÃES – Presente a seguinte proposta: “A Freguesia de Fermentões solicitou o 

apoio desta Câmara Municipal para a requalificação da rua da Bela Vista e rua Adão 

Carlos Pereira Guimarães, nomeadamente o alargamento das ruas, com a construção 

de muros, passeios e rede de drenagem de águas pluviais, apresentando para o 
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efeito, três orçamentos, sendo o preço mais baixo no valor de €39.681,82, acrescido 

de IVA à taxa legal em vigor. Assim, considerando o interesse público de que a obra se 

reveste (urgência e melhoria das condições de segurança e de circulação), bem como, 

o objetivo de olhar para o território de Guimarães como um todo, para todas as suas 

freguesias, vilas e cidade, promovendo a coesão social e territorial,  submete-se à 

aprovação da Câmara Municipal e, posteriormente, da Assembleia Municipal, o apoio 

à Freguesia de Fermentões, mediante a atribuição de um subsídio no valor de 

€42.062,73, destinado a comparticipar a obra de requalificação da rua da Bela Vista e 

da rua Adão Carlos Pereira Guimarães, ao abrigo do disposto na alínea ccc) do nº1 do 

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

ser aprovada, a verba em apreço será paga mediante a validação das faturas 

apresentadas e elaboração de autos de medição pelo Departamento de Obras 

Municipais.” 

DELIBERADO 

 

 

18. FREGUESIAS – FREGUESIA DE GUARDIZELA – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO – OBRA 

DE RESTAURO DA CASA DA JUVENTUDE E ARRANJO URBANÍSTICO DA ÁREA 

ENVOLVENTE – Presente a seguinte proposta: “A Freguesia de Guardizela solicitou o 

apoio desta Câmara Municipal para a realização da 2ª fase da obra de restauro da 

Casa da Juventude e arranjo urbanístico da área envolvente (Santa Luzia) 

apresentando, para o efeito, três orçamentos, sendo o preço mais baixo no valor de 

€149.519,00, acrescido de IVA à taxa legal em vigor. Considerando o interesse público 

de que obra se reveste, bem como, o objetivo de olhar para o território de Guimarães 

como um todo, para todas as suas freguesias, vilas e cidade, promovendo a coesão 

social e territorial, submete-se à aprovação da Câmara Municipal e, posteriormente, da 

Assembleia Municipal, o apoio à Freguesia de Guardizela, mediante a atribuição de 

um subsídio no valor de €70.000,00, destinado a comparticipar obra de restauro da 

Casa da Juventude e arranjo urbanístico da área envolvente, ao abrigo do disposto na 

alínea ccc) do nº1 do artigo 33º e da alínea j) do nº 1 do artigo 25º da Lei nº 75/2013, 

de 12 de setembro. A ser aprovada, a verba em apreço será paga mediante a validação 
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das faturas apresentadas e elaboração de autos de medição pelo Departamento de 

Obras Municipais.” 

DELIBERADO 

 

 

19. FREGUESIAS – FREGUESIA DE MESÃO FRIO – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO – 

PAVIMENTAÇÃO DO PARQUE ESTACIONAMENTO DO CEMITÉRIO – Presente a 

seguinte proposta: “A Freguesia de Mesão Frio solicitou o apoio desta Câmara 

Municipal para a realização da pavimentação do parque de estacionamento do 

Cemitério, apresentando para o efeito uma fatura de 12/07/2021, no valor de 

€10.355,92. O Departamento de Obras Municipais procedeu à avaliação e medição dos 

trabalhos realizados, tendo concluído que o valor apresentado corresponde às 

medições dos trabalhos executados. Considerando o interesse público de que obra se 

reveste, bem como, o objetivo de olhar para o território de Guimarães como um todo, 

para todas as suas freguesias, vilas e cidade, promovendo a coesão social e territorial, 

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

Municipal, o apoio à Freguesia de Mesão Frio, mediante a atribuição de um subsídio 

no valor de €10.355,92 destinado a comparticipar a obra de repavimentação do 

Cemitério, ao abrigo do disposto na alínea ccc) do nº1 do artigo 33º e da alínea j) do nº 

1 do artigo 25º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro. A verba referida será transferida 

pelo Município para a Freguesia através de auto de medição elaborado pelo 

Departamento de Obras Municipais, considerando que a respetiva fatura já foi 

apresentada.” 

DELIBERADO 

 

 

20. FREGUESIAS – FREGUESIA DE SELHO S. JORGE – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO – 

REQUALIFICAÇÃO DA RUA DA CIRCUNVALAÇÃO – Presente a seguinte proposta: “A 

Freguesia de Selho S. Jorge solicitou o apoio desta Câmara Municipal para a 

requalificação da rua da Circunvalação, apresentando faturas de 8/09/2021 e de 

14/10/2021, no valor de €39.847,12 e €56.238,62, respetivamente. O Departamento 



 
 
 

23 
Mod. 229-A/SQ 0 

 
 

GU IMA
S

AER

CÂMARA MUNICIPAL DE GUIMARÃES

de Obras Municipais procedeu à avaliação dos documentos apresentados e medição 

dos trabalhos realizados. Considerando o interesse público de que obra se reveste, 

bem como, o objetivo de olhar para o território de Guimarães como um todo, para 

todas as suas freguesias, vilas e cidade, promovendo a coesão social e territorial, 

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

Municipal, o apoio à Freguesia de Selho S. Jorge, mediante a atribuição de um 

subsídio no valor de €60.239,22 destinado a comparticipar a obra de requalificação da 

rua da Circunvalação, ao abrigo do disposto na alínea ccc) do nº1 do artigo 33º e da 

alínea j) do nº 1 do artigo 25º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro. A verba referida 

será transferida pelo Município para a Freguesia através de auto de medição 

elaborado pelo Departamento de Obras Municipais, considerando que as respetivas 

faturas já foram apresentadas.” 

DELIBERADO 

 

 

21. FREGUESIAS – FREGUESIA DE SOUTO SANTA MARIA, SOUTO S. SALVADOR E 

GONDOMAR – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO – AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA 

AMPLIAÇÃO DA SEDE DA JUNTA DE FREGUESIA – Presente a seguinte proposta: “A 

Freguesia de Souto Santa Maria, Souto S. Salvador e Gondomar adquiriu uma parcela 

de terreno pelo valor de €45.000,00, com a área de 850m2, situada no lugar da Igreja, 

a desanexar do logradouro do artigo urbano 931 do prédio inscrito na Conservatória 

do Registo Predial, Comercial e Automóveis de Guimarães sob o número 700/SOUTO 

SANTA MARIA, destinada à ampliação do edifício da sede da junta de freguesia, tendo 

realizada a respetiva escritura de compra e venda no dia em 18/09/2021. Na sequência 

do pedido de apoio apresentado pela Freguesia, a Divisão de Património Municipal 

procedeu à análise dos documentos apresentados. Considerando o objetivo de olhar 

para o território de Guimarães como um todo, para todas as suas freguesias, vilas e 

cidade, promovendo a coesão social e territorial,  o interesse público para a 

comunidade em geral e ainda a necessidade de mais espaço para acolher as atividades 

das crianças da freguesia,  submete-se à aprovação da Câmara Municipal e, 

posteriormente, da Assembleia Municipal, o apoio à Freguesia de Souto Santa Maria, 
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Souto S. Salvador e Gondomar, mediante a atribuição de um subsídio no valor de 

€45.000,00, destinado a comparticipar a aquisição da parcela de terreno acima 

identificada para ampliação da sede da junta de freguesia, ao abrigo do disposto na 

alínea ccc) do nº1 do artigo 33º e da alínea j) do nº 1 do artigo 25º da Lei nº 75/2013, 

de 12 de setembro.” 

DELIBERADO 

 

 

22. FREGUESIAS – FREGUESIA DE URGEZES – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO – OBRA DE 

AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO – Presente a seguinte proposta: “A Freguesia de Urgezes 

solicitou o apoio desta Câmara Municipal para a conclusão da 2ª fase da obra de 

ampliação do Cemitério, apresentando para o efeito três orçamentos, sendo o preço 

mais baixo no valor de €119.891,51, acrescido de IVA à taxa legal em vigor. 

Considerando o interesse público de que obra se reveste, bem como, o objetivo de 

olhar para o território de Guimarães como um todo, para todas as suas freguesias, 

vilas e cidade, promovendo a coesão social e territorial, submete-se à aprovação da 

Câmara Municipal e, posteriormente, da Assembleia Municipal, o apoio à Freguesia de 

Urgezes, mediante a atribuição de um subsídio no valor de €120.000,00, destinado a 

comparticipar a obra de obra de ampliação do cemitério, ao abrigo do disposto na 

alínea ccc) do nº1 do artigo 33º e da alínea j) do nº 1 do artigo 25º da Lei nº 75/2013, 

de 12 de setembro. A ser aprovada, a verba em apreço será paga mediante a validação 

das faturas apresentadas e elaboração de autos de medição pelo Departamento de 

Obras Municipais.” 

DELIBERADO 

 

 

23. FREGUESIAS – CRIAÇÃO E DESAGREGAÇÃO DE FREGUESIAS – OFERTA DE 

PUBLICAÇÕES – Presente a seguinte proposta. “A Lei n.º 39/2021, de 24 de junho, 

aprovou o regime jurídico de criação, modificação e extinção de freguesias, revogando 

a Lei n.º 11-A/2013, de 28 de janeiro - que procede à reorganização administrativa do 

território das freguesias – e os artigos 4.º a 10.º da Lei n.º 22/2012, de 30 de maio – 
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que aprovou o regime jurídico da reorganização administrativa territorial autárquica. 

Este diploma legal prevê, no seu art.º 25º, um procedimento especial, simplificado e 

transitório que permite que a agregação de freguesias decorrente das mencionadas 

Leis n.ºs 22/2012 e 11-A/2013, seja transitoriamente corrigida, se fundamentada em 

erro manifesto e excecional que cause prejuízo às populações, e desde que cumpra os 

critérios previstos nos artigos 5.º a 7.º daquele diploma, estabelecendo o prazo de 1 

ano após a entrada em vigor (prazo que termina em 21 de dezembro de 2022) para 

início do procedimento. Neste âmbito, foram realizadas duas sessões com os 

Presidentes de Junta das uniões de freguesias do Concelho, tendo em vista divulgar e 

explicitar a citada Lei n.º 39/2021. As sessões foram muito participadas, tendo sido 

objeto de reflexão vários aspetos suscitados pelos Senhores Presidentes de Junta, 

tendo a última sessão, ocorrida em 7 de abril de 2022, contado com a presença do 

Professor Doutor António Cândido de Oliveira, que, ao analisar aquele diploma legal, o 

enquadrou historicamente, relatando alguns elementos muito interessantes sobre a 

evolução da organização administrativa de Portugal de autoria de Passos Manuel, 

consagrada no Decreto de 6 de novembro de 1836, que operou uma profunda reforma 

neste domínio, ao reduzir o número de concelhos/municípios no nosso país 

(continente), de cerca de 800 para 351. Considerando o interesse das obras a seguir 

referidas, publicadas neste domínio, para a contextualização e sustentação das 

alterações que agora podem vir a ser implementadas, proponho que as mesmas sejam 

adquiridas pelo Município em número que permita a oferta de um exemplar de cada 

às 48 freguesias do concelho. As publicações têm um custo total de €1.536,00, 

correspondendo ao “O Mapa Municipal Português (1820-2020). A Reforma de Passos 

Manuel“ o preço de €20,00/unidade e à “Lei da Criação de Freguesias Anotada” o 

preço de €12,00/unidade, ambos com IVA incluído. A presente proposta deve ser 

submetida à Assembleia Municipal, nos termos do disposto na alínea j), do n.º 1, do 

art.º 25º, do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.” 

DELIBERADO 
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24. ACORDO DE GESTÃO - PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE ÁREAS EMPRESARIAIS - 

EXECUÇÃO DE UMA ROTUNDA NA EN 101 DE LIGAÇÃO À ÁREA EMPRESARIAL DO 

AVEPARK – Presente a seguinte proposta: “Em sua reunião de 7 de dezembro de 2017, 

a Câmara Municipal deliberou aprovar um Acordo de Gestão com a Infraestruturas de 

Portugal, SA tendo em vista a execução da ligação da EN 101 à Área Empresarial do 

AVEPARK (Doc. 1). Na sequência do desenvolvimento do processo, a Infraestruturas de 

Portugal, SA veio, em 13 de julho de 2021, propor a aprovação de uma minuta do 

Acordo de Gestão contemplando apenas uma 1ª fase deste projeto, concretamente a 

execução de uma rotunda ao km 107,457 da EN 101 de ligação da EN 101 à área 

empresarial do AVEPARK, conforme documento em anexo (doc. 2), tendo, pelo meu 

despacho de 14 do mesmo mês de julho, sido aprovada essa minuta nos termos 

propostos, considerando o parecer técnico favorável do Departamento de Obras 

Municipais. Entretanto, em 14 de abril de 2022, a Infraestruturas de Portugal, SA veio 

propor alterações àquele último Acordo de Gestão (de julho de 2021), conforme 

documento em anexo (doc.3), que consistem no seguinte: - Eliminar o n.º 2 da cláusula 

3ª “Aprovação do projeto”, retirando o prazo para emissão do parecer, uma vez que o 

parecer já se encontra emitido; - Alterar o prazo referido na alínea g) da cláusula 25ª 

“Resolução”, passando de 2 anos para 3 anos; - Alterar a data de entrada em vigor do 

Acordo constante da cláusula 32ª “Vigência”, que passa a ser de 1 de julho 2021 em 

vez de no dia seguinte à data da assinatura. Considerando que esta nova versão 

também foi avaliada favoravelmente pelo Departamento de Obras Municipais, 

proponho, ao abrigo da alínea ee), do n.º 1, do art.º 33.º, do Anexo I da Lei n.º 

75/2013, 12 de setembro, que a Câmara Municipal delibere: 1 - Ratificar o aludido 

despacho de 14 de julho de 2021, aprovando a primeira alteração ao Acordo de Gestão 

(doc. 2), atribuindo os respetivos efeitos a essa mesma data (14 de julho de 2021), nos 

termos dos n.ºs 3 e 5 do art.º 164.º do Código do Procedimento Administrativo. 2 - 

Aprovar a nova minuta de Acordo de Gestão (doc.3).” (Anexo 8) 

DELIBERADO 

 

25. PATRIMÓNIO – DESAFETAÇÃO DO DOMÍNIO PÚBLICO DE PARCELA DE TERRENO 

SITUADA NA TRAVESSA DAS VEIGAS, BRITEIROS SANTO ESTEVÃO – Presente a 
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seguinte proposta: “As Sras. Elsa Maria Macedo Oliveira e Neusa do Sameiro Dias 

Almeida solicitaram, em representação de Gabriel António de Lima Gomes e de João 

Carlos de Lima Gomes, respetivamente, informação sobre a viabilidade de aquisição de 

uma parcela de terreno, com a área de 81,00m², situada na Travessa das Veigas, em 

Briteiros Sto. Estêvão. A parcela em questão, com a área total de 131,00m², foi cedida 

ao domínio público municipal, no âmbito do Alvará de Construção nº 558/13, processo 

de obras 1279/11, destinando-se a baías de estacionamento. Segundo parecer da 

Divisão de Planeamento Urbanístico datado de 16 de fevereiro de 2022: “A cedência 

ao domínio público do terreno em causa foi proposta pelo requerente no processo de 

construção 1279/11, visando a beneficiação do arruamento confrontante;” “O perfil 

viário inerente à cedência do terreno não se verifica nas intervenções urbanísticas a 

montante, apresentando-se a mesma Travessa das Veigas comprometida com sua 

beneficiação e alargamento;” “A continuidade da Travessa das Veigas apresenta 

constrangimentos topográficos e a sua envolvente não apresenta perspetiva 

urbanística que evidencie a continuidade física deste arruamento (e sua necessidade);” 

“Em 2019, registo 295/19, foi reconhecida a viabilidade urbanística da alienação da 

parcela de terreno em causa;” Em face do acima exposto foi entendido poder encarar-

se favoravelmente a alienação do terreno em causa. Assim, e de forma a dar sequência 

ao processo, deverá proceder-se à desafetação daquele terreno do domínio público, 

mediante aprovação da Assembleia Municipal sob proposta da Câmara, nos termos do 

disposto na alínea ccc), nº 1 do artigo 33º, conjugado com a alínea q), nº 1 do artigo 

25º do Anexo I da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro. Deste modo, e se for esse o 

entendimento superior, deverá a Câmara apresentar proposta à Assembleia Municipal 

no sentido de aprovação da desafetação do domínio público da parcela de terreno, 

assinalada nas plantas anexas (Doc. 1 e 2), e a seguir melhor identificada: Parcela de 

terreno com a área de 81,00m², situada na Travessa das Veigas, em Briteiros Sto. 

Estêvão, a confrontar do norte domínio público, do sul domínio público, do nascente 

arruamento público (Travessa das Veigas) e do poente Gabriel António Lima Gomes e 

João Carlos de Lima Gomes. À consideração superior.” (Anexo 9) 

DELIBERADO 
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26. PATRIMÓNIO – COMODATO – JUNTA DE FREGUESIA DE URGEZES - HORTA 

PEDAGÓGICA E COMUNITÁRIA DE URGEZES – Presente a seguinte proposta: “A Junta 

de Freguesia de Urgezes pretende criar uma horta pedagógica numa área central da 

Freguesia, próxima do Centro Escolar de Urgezes, de modo a que a produção dos bens 

hortícolas sirva a comunidade escolar, bem como toda a freguesia na ótica da vertente 

comunitária, a favor das famílias mais carenciadas. Para o efeito, a Freguesia solicitou a 

cedência, em regime de comodato, de uma parcela de terreno contígua ao 

mencionado Centro Escolar de Urgezes, mas fora dos seus muros de vedação, melhor 

identificada em planta e fotografias anexas. Após a realização de um levantamento ao 

terreno em apreço, conclui-se que o mesmo possui a área de 1.423 m² e faz parte do 

terreno com a área total de 21.320,00m², adquirido pelo Município por escritura 

celebrada em 30/10/2009, para a construção do Centro Escolar de Urgezes, não tendo 

sido, no entanto, aquela parcela de terreno ocupada com a edificação daquele 

equipamento escolar. Deste modo, encontrando-se aquele terreno fora dos limites 

reais do Centro Escolar de Urgezes, sem qualquer função e a acumular vegetação 

arbustiva, julga-se estar em condições de ser formalizada a sua cedência à Freguesia 

de Urgezes, caso seja essa a decisão superior, através de contrato de comodato, 

destinando-se à implantação de uma horta pedagógica, 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 Urgezes, configurado na cedência da parcela de 

terreno com a área de 1.423 m², sita na Avenida do Centro Escolar, da Freguesia de 

Urgezes, 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. Parcela de 

terreno com a área de 1.423 m², situada na Av. do Centro Escolar, da freguesia de 

Urgezes, devidamente assinalada em planta anexa, que faz parte do prédio descrito na 

Conservatória do Registo Predial de Guimarães sob o nº 1680/20091116 e do inscrito 

na respetiva matriz urbana sob o artigo 2622. À consideração superior.” (Anexo 10) 

DELIBERADO 
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27. PATRIMÓNIO – COMODATO – ANTIGO EDIFÍCIO ESCOLAR CONDE AGROLONGO, 

SANDE S. LOURENÇO – FREGUESIA DE SANDE S. LOURENÇO E BALAZAR – Presente a 

seguinte informação: “A Freguesia de Sande S. Lourenço e Balazar através do seu 

ofício, vem solicitar a cedência em regime de comodato da Antiga Escola Conde 

Agrolongo, em Sande S. Lourenço, que se encontra atualmente desativada. Pretende 

aquela Freguesia utilizar o referido imóvel para a implementação de valências de 

caracter social e cultural, de interesse da comunidade, como o Rancho Folclórico, 

Grupo Coral, Grupo de Jovens e atividades da comunidade escolar. Alegam que a 

utilização daquele espaço será uma mais-valia para as associações, promovendo assim 

o associativismo. Consultada a Sra. Vereadora do pelouro da Divisão de Educação, foi-

nos informado não existir inconveniente na cedência do edifício, nos termos do 

peticionado por aquela freguesia. Deste modo, e em caso de concordância superior, 

poderá ser formalizada a cedência do prédio, mediante contrato de comodato, para os 

efeitos pretendidos pela Freguesia de Sande S. Lourenço e Balazar, pelo período de um 

ano, automaticamente renovável por períodos iguais e sucessivos de um ano. Em face 

do exposto, e em caso de concordância 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 Sande S. Lourenço e Balazar, 

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 dois pisos, situado na Rua 

de Conde de Agrolongo, Sande S. Lourenço, descrito na Conservatória do Registo 

Predial de Guimarães sob o nº 1086/20180319 e inscrito na respetiva matriz urbana 

sob o artigo 736, Sande S. Lourenço, com o valor patrimonial tributário de 

€208.507,54. À consideração superior.” (Anexo 11) 

DELIBERADO 

 

 

28. ENTIDADES PARTICIPADAS – REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO NA ASSEMBLEIA 

GERAL DA AICE – ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL DAS CIDADES EDUCADORAS – 
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MANDATO AUTÁRQUICO 2021-2025 – Presente a seguinte proposta: “Considerando a 

distribuição de funções e correspondentes competências delegadas nos membros do 

Órgão Executivo instalado em 16 de outubro de 2021, torna-se necessário designar, 

nos termos dos respetivos Estatutos, o representante do Município de Guimarães na 

Assembleia Geral da AICE – Associação Internacional das Cidades Educadoras. Para 

este efeito, ao abrigo do disposto na alínea oo), do nº 1, do art.º 33º, da Lei nº 

75/2013, de 12 de setembro, proponho que seja designada a Vereadora desta Câmara 

Municipal, Adelina Paula Mendes Pinto.” 

DELIBERADO 

 

 

29. ENTIDADES PARTICIPADAS – REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO NA ASSEMBLEIA 

GERAL DO CCG – CENTRO DE COMPUTAÇÃO GRÁFICA – MANDATO AUTÁRQUICO 

2021-2025 – Presente a seguinte proposta: “Considerando a distribuição de funções e 

correspondentes competências delegadas nos membros do Órgão Executivo instalado 

em 16 de outubro de 2021, torna-se necessário designar, nos termos dos respetivos 

Estatutos, o representante do Município de Guimarães na Assembleia Geral do Centro 

de Computação Gráfica. Para este efeito, ao abrigo do disposto na alínea oo), do nº 1, 

do art.º 33º, da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, proponho que seja designado o 

Vereador desta Câmara Municipal, Paulo Rui Lopes Pereira da Silva.” 

DELIBERADO 

 

 

30. ENTIDADES PARTICIPADAS – REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO NA ASSEMBLEIA 

GERAL DO PIEP – PÓLO DE INOVAÇÃO EM ENGENHARIA DE POLÍMEROS – MANDATO 

AUTÁRQUICO 2021-2025 – Presente a seguinte proposta: “Considerando a distribuição 

de funções e correspondentes competências delegadas nos membros do Órgão 

Executivo instalado em 16 de outubro de 2021, torna-se necessário designar, nos 

termos dos respetivos Estatutos, o representante do Município de Guimarães na 

Assembleia Geral do PIEP – Pólo de Inovação em Engenharia de Polímeros. Para este 

efeito, ao abrigo do disposto na alínea oo), do nº 1, do art.º 33º, da Lei nº 75/2013, de 



 
 
 

31 
Mod. 229-A/SQ 0 

 
 

GU IMA
S

AER

CÂMARA MUNICIPAL DE GUIMARÃES

12 de setembro, proponho que seja designada a Vereadora desta Câmara Municipal, 

Alice Sofia de Freitas Soares Ferreira Fernandes.” 

DELIBERADO 

 

 

31. ENTIDADES PARTICIPADAS – REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO NA ASSEMBLEIA 

GERAL DO T.P.N.P., E.R. – TURISMO DO PORTO E NORTE DE PORTUGAL, E. R. – 

MANDATO AUTÁRQUICO 2021-2025 – Presente a seguinte proposta: “Considerando a 

distribuição de funções e correspondentes competências delegadas nos membros do 

Órgão Executivo instalado em 16 de outubro de 2021, torna-se necessário designar, 

nos termos dos respetivos Estatutos, o representante do Município de Guimarães na 

Assembleia Geral do Turismo do Porto e Norte de Portugal, E.R. Para este efeito, ao 

abrigo do disposto na alínea oo), do nº 1, do art.º 33º, da Lei nº 75/2013, de 12 de 

setembro, proponho que seja designado o Vereador desta Câmara Municipal, Paulo 

Rui Lopes Pereira da Silva.” 

DELIBERADO 

 

 

32. ENTIDADES PARTICIPADAS – CONSTITUIÇÃO DE ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DE 

FINS ESPECÍFICOS COM O MUNICÍPIO DE BRAGA - SACROMONTES DE BRAGA E 

GUIMARÃES, ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS - APROVAÇÃO DOS RESPETIVOS 

ESTATUTOS – Presente a seguinte proposta: “Considerando que: 1. Os municípios de 

Guimarães e Braga têm vindo a encetar esforços no sentido de desenvolver uma 

estratégia de gestão do território que abrange o Bom Jesus do Monte, o santuário do 

Sameiro, a capela de Santa Maria Madalena, a capela de Santa Marta do Leão e os 

povoados castrejos de Santa Marta das Cortiças, de Briteiros e de Sabroso, perfazendo 

uma área de cerca de 2500 hectares, que abrange as áreas administrativas referentes 

às freguesias e Uniões de freguesia de: Esporões, Nogueira, Fraião e Lamaçães, 

Espinho, Sobreposta e Pedralva, do concelho de Braga, e Sande S. Lourenço e Balazar, 

Longos, Briteiros S. Salvador e Briteiros Santa Leocádia e Briteiros Santo Estêvão e 

Donim, do concelho de Guimarães; com o intuito promover a valorização, reabilitação, 
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restauro e promoção do património construído; a proteção da área florestal que 

envolve os santuários e povoados castrejos; a definição de ações para a gestão ativa e 

valorização da paisagem florestal; e a promoção integrada de toda a área e respetivos 

recursos, como conjunto de elevado valor patrimonial e turístico. 2. Nessa sequência 

foi entendido que o instrumento de gestão territorial adequado a estes propósitos é o 

Programa Intermunicipal previsto e regulado nos artigos 61.º e seguintes do Regime 

Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT) estabelecido no D.L. n.º 

80/2015, de 14 de maio. 3. Foi dado início ao procedimento para a elaboração deste 

instrumento de gestão territorial de articulação intermunicipal que exigia, desde logo, 

numa fase preliminar, a autorização Governamental precedida de parecer da CCDR-N, 

considerando que se tratava de uma situação excecional em razão de os municípios 

envolvidos, pese embora territorialmente contíguos, não se encontrarem integrados 

na mesma entidade intermunicipal (cf. resulta do previsto no art.º 61.º, n.º 2, al. b) do 

RJIGT). 4. Esta fase preliminar foi cumprida, tendo sido solicitado o parecer em 

questão, emitido em 19 de junho de 2018, assim como a referida autorização por parte 

da Secretaria de Estado do Ordenamento do Território e da Conservação da Natureza, 

através do Despacho n.º 12068/2018, de 5 de dezembro e publicado em Diário da 

República, 2.ª série, de 14 de dezembro de 2018. 5. Posteriormente, a Câmara 

Municipal, por deliberação de 12 de outubro de 2020, e a Assembleia Municipal, em 

sessão de 5 de fevereiro de 2021, aprovaram a elaboração do Programa Intermunicipal 

para os Sacromontes, nos pressupostos constantes da proposta então apresentada. 6. 

O Programa Intermunicipal dos Sacromontes compreende um território pontuado por 

um conjunto de símbolos identitários notáveis, tais como o santuário do Bom Jesus do 

Monte, o santuário do Sameiro, a capela de Santa Maria Madalena, a capela de Santa 

Marta do Leão e os povoados castrejos de Santa Marta das Cortiças, de Briteiros e de 

Sabroso. Sustentado na recuperação e salvaguarda dos valores patrimoniais e 

ambientais em causa, o Programa versa a diversidade de matérias envolvidas. Em 

estreito paralelismo com os princípios plasmados nas diversas Cartas e Convenções 

internacionais e sem comprometer a futura adição de quaisquer outras premissas que 

venham a ser tomadas por relevantes, os municípios envolvidos determinaram como 

principais objetivos a alcançar: a segurança de pessoas e bens, a proteção de bens 
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patrimoniais incluindo a proteção e valorização da área florestal que envolve os 

espaços sagrados ou sacralizados através de uma estratégia de defesa contra 

incêndios; a valorização, reabilitação, restauro e promoção do património construído e 

natural; a definição dos mecanismos de operacionalização do Programa, através da 

determinação de ações para a gestão ativa e valorização da paisagem florestal; a 

promoção de modo integrado de toda a área e de todos os recursos, como conjunto de 

elevado valor patrimonial e turístico. 7. Cientes da importância que esta extensa área 

florestal, pontuada por imóveis e conjuntos de valor patrimonial significativo, tem para 

a qualificação da paisagem partilhada por ambos, os Municípios de Braga e de 

Guimarães uniram os seus esforços para a concertação de políticas e ações públicas 

tendentes à qualificação, defesa e promoção deste território, encontrando na figura do 

Programa Intermunicipal o instrumento mais adequado para o pretendido. 8. Para o 

efeito foi constituída nos dois municípios uma equipa multidisciplinar reunindo 

diferentes valências técnicas, que iniciou um trabalho de partilha de conhecimentos e 

de articulação com vista à elaboração daquele programa intermunicipal. No 

seguimento deste trabalho os municípios concluíram que seria importante criar uma 

associação entre ambos, de natureza pública, que tivesse como fim principal a 

elaboração e execução do Programa Intermunicipal dos Sacromontes e, por via deste, 

a valorização e a promoção do património cultural e natural, do ambiente, da 

paisagem e da vida ao ar livre. 9. A constituição das associações de autarquias de locais 

de fins específicos é da competência dos órgãos executivos e deliberativos, nos termos 

do art.º 108.º do Anexo I da Lei 75/2013, de 12 de setembro, cujos estatutos devem 

ser elaborados nos termos do art.º 109.º do mesmo diploma legal. 10. Nesta 

conformidade foram elaborados, em conjunto com os serviços da Câmara Municipal 

de Braga, os estatutos da Associação a constituir, que se juntam em anexo (doc n.º 1); 

11. Foi entendimento dos dois presidentes dos Municípios promotores do projeto 

adotarem a terminologia SACROMONTES DE BRAGA E GUIMARÃES, ASSOCIAÇÃO DE 

MUNICÍPIOS; 12. A associação de fins específicos a constituir é uma pessoa coletiva de 

direito público, de natureza associativa e âmbito territorial, e visa a realização de 

interesses comuns aos municípios integrantes de Braga e Guimarães, regendo-se, 

enquanto associação de municípios de fins específicos, pela Lei n.º 75/2013, de 12 de 
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setembro, na sua redação atual, pelos presentes Estatutos e pelas demais disposições 

legais aplicáveis; 13. Para instruir o processo de constituição desta nova entidade foi 

realizado um estudo de viabilidade económico-financeira da Associação, conforme 

cópia que se junta (doc n. º2). Em face do exposto propõe-se que a Câmara Municipal 

delibere: 1. A aprovação da constituição da associação de fins específicos denominada 

SACROMONTES DE BRAGA E GUIMARÃES, ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS, nos termos 

dos estatutos que se anexam, bem como dos artigos 108.º e seguintes do Anexo I da 

lei n.º 75/2013, de 12 de setembro; 2. Submeter, nos termos da al. u) do n.º 1 do art.º 

25.º do mesmo diploma legal, à Assembleia Municipal, para efeitos de autorização, a 

constituição da referida associação de municípios, cujo acordo constitutivo, definido 

pelos seus estatutos, deve ser aprovado pelo mesmo órgão deliberativo, de acordo 

com o n.º 1 do art.º 108.º daquele diploma legal.” (Anexo 12) 

DELIBERADO 

 

 

33. TRANSPORTES – APROVAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE “HASTA PÚBLICA PARA 

ATRIBUIÇÃO DE LICENÇAS PARA A ATIVIDADE DE PARTILHA DE VELOCÍPEDES” – 

Presente a seguinte proposta: “O Município tem desenvolvido diversas ações na 

persecução da sustentabilidade, em diferentes áreas de atuação, salientando-se para o 

caso a da mobilidade, em consonância com o Plano de Mobilidade Urbana Sustentável. 

O incremento da mobilidade constitui um objetivo estratégico municipal, visando a 

redução da presença do automóvel individual na repartição modal das deslocações no 

concelho, potenciando a sua migração para os modos ativos – pedonal e ciclável, e 

para o transporte público coletivo, rodoviário e ferroviário. Neste percurso têm sido 

criadas infraestruturas e serviços para a alteração das práticas de mobilidade 

tradicionais, induzindo comportamentos e práticas que potenciam a descarbonização 

nos transportes. A promoção dos modos suaves viabiliza a adoção de políticas de 

gestão da mobilidade mais amigáveis, tornando, simultaneamente, as cidades mais 

humanizadas, contribuindo para a resolução de problemas relacionados com o tráfego 

automóvel e estacionamento. A utilização de velocípedes constitui um modo não 

poluente, de elevada eficácia em pequenas distâncias e ou em meio urbano, pouco 
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suscetível a congestionamentos de trânsito e de baixo custo, garantindo uma superior 

velocidade de deslocação e, consequentemente, uma redução do tempo despendido 

na mesma. Os modelos de mobilidade de curta deslocação e ou de last mile têm 

registado um assinável crescimento em diferentes cidades, através do recurso a 

velocípedes, designadamente bicicletas e trotinetas, com ou sem motor auxiliar, 

reduzindo o congestionamento automóvel e espaço afeto ao mesmo, e mitigando o 

ruido e a emissão de poluentes associados aos transportes que fazem uso de 

combustíveis fósseis. À semelhança de outros Municípios, Guimarães regista 

atualmente diversas intenções de empresas cujo objeto visa a oferta de soluções de 

mobilidade como um serviço, pelo que promoveu a regulação da atividade de partilha 

de velocípedes, por forma a constituir uma alternativa adicional à mobilidade urbana, 

tornando os cidadãos mais ativos e eco-cidadãos. Para o efeito, a Câmara Municipal, 

por deliberação de 14 de junho de 2021, e a Assembleia Municipal, em sessão de 25 de 

junho de 2021, aprovaram o “Regulamento Municipal para a Atividade de Partilha de 

velocípedes”, publicado em Diário da República, 2ª série, de 30 de julho de 2021 – 

Edital 880/2021, por forma a estabelecer as regras para a convivência entre os 

condutores de velocípedes partilhados e os demais utilizadores do espaço público, 

designadamente dos mais vulneráveis – peões, nem sempre consensual, sem prejuízo 

das regras vigentes no Código da Estrada, Regulamento de Sinalização de Trânsito e 

outras disposições legais aplicáveis. O referido Regulamento define, nos seus art.ºs 4.º 

e 6.º, o procedimento para a atribuição das licenças de exploração da atividade de 

partilha de velocípedes, para utilização pública, e a ocupação de espaço público 

associada, fazendo-o por procedimento público, no âmbito de um mercado 

concorrencial. Nos termos das alíneas x), qq), e rr), do n.º 1, do art.º 33.º, e do n.º 1, 

do art.º 34.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, que aprova o Regime 

Jurídico das Autarquias Locais, é competência da Câmara Municipal emitir licenças, 

registos e fixação de contingentes relativamente a veículos, administrar o domínio 

público municipal e deliberar sobre o estacionamento de veículos nas vias públicas e 

demais lugares públicos. Face ao exposto, e nos termos das disposições legais 

invocadas, será de submeter à aprovação da Câmara Municipal a abertura de 

procedimento de hasta pública para a atribuição de duas licenças para a atividade de 
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partilha de velocípedes, por um período de 2 (dois) anos, prorrogável por um período 

adicional de 1 (um) ano, até um prazo máximo conjunto de 4 anos, de acordo com o 

programa em anexo. O presente procedimento público não prevê qualquer tipo de 

encargo para o Município, resultando do mesmo o pagamento das taxas aprovadas 

pelos dois órgãos do Município, juntamente com o Regulamento atrás referido. Mais 

se propõe que a Câmara Municipal delibere, desde já, autorizar o Presidente da 

Câmara Municipal, com faculdade de delegação na Vereadora com a tutela da 

mobilidade, aprovar a eventual alteração posterior deste programa de procedimento, 

se aplicável, desde que não alterem substancialmente as condições gerais agora 

submetidas, mas meros aperfeiçoamentos do que está já consignado e no estrito 

cumprimento do Regulamento Municipal para a Atividade de Partilha de velocípedes.” 

DELIBERADO 

 

 

34. TRANSPORTES - GRUPO CULTURAL E DESPORTIVO “ÁGUIAS NEGRAS” DE 

TABUADELO - CEDÊNCIA DE AUTOCARRO – Presente, para ratificação, o despacho do 

Presidente da Câmara, que disponibilizou, ao Grupo Cultural e Desportivo “Águias 

Negras” de Tabuadelo o transporte, em autocarro, da equipa de futebol feminino no 

passado dia 27 de março, a Vagos, para participação na segunda fase de apuramento 

de Campeão da 3ª Divisão Nacional. 

DELIBERADO 

 

 

35. TRANSPORTES - BERÇO SPORT CLUBE - CEDÊNCIA DE AUTOCARRO – RATIFICAÇÃO 

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

ao Berço Sport Clube, o transporte, em autocarro, da equipa sénior, no passado dia 10 

de abril, a Amarante, para participação numa jornada do Campeonato de Portugal. 

DELIBERADO 
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36. TRANSPORTES - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE VILA NOVA DE SANDE - 

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

Presidente da Câmara, que disponibilizou, ao Centro Social Paroquial de Vila Nova de 

Sande “Encontro de Saberes”, o transporte, em autocarro (minibus), para o transporte 

dos idosos, no passado dia 13 abril, a S. Bento da Porta Aberta, em complemento ao 

pedido já efetuado, de forma a que todos os idosos pudessem participar na 

peregrinação. 

DELIBERADO 

 

 

37. TRANSPORTES – CLUBE DESPORTIVO XICO ANDEBOL - CEDÊNCIA DE AUTOCARRO 

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

disponibilizou, ao Clube Desportivo Xico Andebol, o transporte, em autocarro, da 

equipa feminina, nos dias 2 e 30 de abril e 7 de maio, a Esposende, Baltar e Sobreira 

para participação em três jornadas da presente época desportiva. 

DELIBERADO 

 

 

38. TRANSPORTES – ESCOLA SECUNDÁRIA MARTINS SARMENTO - CEDÊNCIA DE 

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

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

efetuar o transporte dos alunos e professores, no dia 29 de abril, à Montanha da 

Penha. Considerando que se trata de uma deslocação no âmbito de uma aula de 

campo de Biologia e Geologia e não havendo inconveniente para os serviços a 

disponibilização da viatura em causa, por despacho datado de 11 de abril 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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39. TRANSPORTES – CASTREJA – COOPERATIVA DE APOIO SOCIAL E CULTURAL, CRL - 

CEDÊNCIA DE AUTOCARRO – Presente a seguinte proposta: “A CASTREJA – 

Cooperativa de Apoio Social e Cultural, CRL solicitou a colaboração do Município 

através da cedência de autocarro, para efetuar o transporte dos idosos, no dia 18 de 

maio, a Fátima. Assim, ao abrigo do disposto na alínea u) do n.º 1 do art.º 33.º do 

Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e não haver inconveniente para os 

serviços a disponibilização do autocarro em causa, por meu despacho datado de 12 de 

abril de 2022, deferi o pedido. Sendo uma competência da Câmara Municipal a 

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

transporte solicitado.” 

DELIBERADO 

 

 

40. TRANSPORTES – CENTRO DE FORMAÇÃO MARTINS SARMENTO - CEDÊNCIA DE 

AUTOCARRO – Presente a seguinte proposta: “O Centro de Formação Martins 

Sarmento solicitou a colaboração do Município através da cedência de um autocarro, 

para efetuar o transporte dos elementos das direções associadas, no dia 3 de junho, a 

Rio Maior. Considerando que se trata uma deslocação no âmbito do projeto “Líderes 

em Ação” e não havendo inconveniente para os serviços a disponibilização da viatura 

em causa, por despacho datado de 13 de abril de 2022, foi proposto deferir o pedido. 

Sendo uma competência da Câmara Municipal de Guimarães a atribuição deste tipo de 

apoios, submete-se à aprovação do Executivo Camarário o transporte solicitado, bem 

como o pagamento de trabalho suplementar e ajudas de custo ao motorista, para além 

dos limites previstos na Lei, em dia normal de trabalho.” 

DELIBERADO 

 

 

41. EDUCAÇÃO – CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE 

COMPETÊNCIAS NOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS – APLICAÇÃO DO DECRETO-LEI 

N.º 21/2019, DE 30 DE JANEIRO – Presente a seguinte proposta: “Como é do 

conhecimento superior, o Decreto-Lei n.º 21/2019, de 30 de janeiro, concretiza o novo 
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quadro de transferência de competências para os órgãos municipais no domínio da 

educação, designadamente o fornecimento de serviços externos essenciais ao 

funcionamento dos edifícios escolares tais como a eletricidade, os combustíveis, a 

água, as comunicações, o material de limpeza e de escritório, a gestão do pessoal não 

docente dos estabelecimentos de ensino secundário e do ensino básico do 

Agrupamento de Escolas Santos Simões, o fornecimento de refeições para os alunos do 

ensino básico (2.º e 3.º ciclos) e ensino secundário, e o fornecimento de leite escolar 

aos alunos do 1.º ciclo. Nesta conformidade, cabe à Câmara Municipal, desde o 1 de 

abril, assegurar a prestação daqueles serviços a um universo de 17 estabelecimentos 

de ensino, dos quais 13 Escolas Básicas 2.º e 3.º ciclo, 1 Escola Básica 2.º e 3.º ciclo 

com Ensino Secundário e 3 Escolas com Ensino Secundárias. Neste sentido, e 

considerando que: o número 1, do artigo 4.º, do Decreto-lei n.º 21/2019, de 30 de 

janeiro, na sua versão atual, prevê que todas as competências previstas no referido 

decreto-lei são exercidas pela câmara municipal, com faculdade de delegação no 

diretor do agrupamento de escolas ou escola não agrupada, salvo indicação em 

contrário; o artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de abril, na sua versão atual, 

prevê as competências do diretor dos agrupamentos de escolas e as escolas não 

agrupadas; a execução da delegação de competências visa garantir a coordenação, 

articulação e planeamento de uma gestão mais eficiente e eficaz da escola, através de 

uma relação de cooperação institucional e de corresponsabilização partilhada no 

cumprimento e metas para o efeito definidas; os contratos de delegação de 

competências têm como objetivo assegurar o efetivo exercício das atribuições e 

competências delegadas, proponho, nos termos da alínea d), do número 2, do artigo 

23.º, da alínea k) do n.º 1 do artigo 25.º e da alínea m), do número 1, do artigo 33.º do 

Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a celebração de contratos de 

delegação de competências com os agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas, 

conforme minuta (Doc. 1) em anexo.” (Anexo 13) 

DELIBERADO 
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42. CULTURA – IMPACTA - DESIGNAÇÃO DOS ELEMENTOS DAS COMISSÕES DE 

AVALIAÇÃO DE CANDIDATURAS – Presente a seguinte proposta: “O Regulamento 

IMPACTA - Investimento Municipal em Projetos e Atividades Culturais, Territoriais e 

Artísticas (Edital n.º 728/2021, de 28 de junho), contempla a possibilidade de apoiar 

projetos culturais de natureza muito diversa, entre os quais Projetos de criação 

artística e Circulação nacional ou internacionalização de projetos culturais, 

contemplados no Capítulo III - Apoio à Criação, Circulação e Internacionalização, bem 

como Projetos de Investigação sobre temas da História, Etnografia, Antropologia, 

Ecologia e outros de interesse municipal, contemplados no Capítulo IV. Tal como 

dispõem os Artigos 23º e 34º do IMPACTA, tais projetos deverão ser avaliados por uma 

Comissão composta por sete pessoas designadas pela Câmara Municipal, das quais 

cinco efetivas e duas suplentes, sendo presidida pelo Vereador com competências 

delegadas na área da Cultura, que tem voto de qualidade. Nestes termos, proponho: 1. 

Que a Comissão de Avaliação prevista no Artigo 23º para apreciar as candidaturas nas 

áreas de Artes visuais e curadoria, Artes performativas, performance, composição 

musical e edições de vídeos e discos e Criação, edição e tradução literárias e 

ensaísticas, tenha a seguinte composição: Membros efetivos - Paulo Lopes Silva, 

Vereador da Cultura (por inerência); Natacha Antão Moutinho, Docente da 

Licenciatura em Artes Visuais da UMinho; Rodrigo Areias, Realizador de Cinema; Rui 

Torrinha, Diretor Artístico do Centro Cultural Vila Flor e Artes Performativas; Ivo 

Martins, Diretor Artístico do Guimarães Jazz. Suplentes - Marta Mestre, Diretora 

Artística do Centro Internacional das Artes José de Guimarães e Artes Visuais; José 

Nobre, Diretor do Departamento de Cultura e Turismo da CMG. 2. Que a Comissão de 

Avaliação prevista no Artigo 34º para apreciar as candidaturas a Projetos de 

Investigação tenha a seguinte composição: Membros efetivos - Paulo Lopes Silva, 

Vereador da Cultura (por inerência); Ana Maria Bettencourt, Diretora do 

Departamento de História do Instituto de Ciências Sociais da Universidade do Minho; 

Gonçalo Cruz, Investigador da Casa de Sarmento/Sociedade Martins Sarmento; 

Catarina Pereira, Diretora Artística da Casa da Memória de Guimarães e Artes 

Tradicionais; Alexandra Marques, Chefe da Divisão de Arquivos da CMG. Suplentes - 

Juliana Fernandes, Chefe da Divisão de Bibliotecas da CMG; Isabel Pinho, Chefe da 



 
 
 

41 
Mod. 229-A/SQ 0 

 
 

GU IMA
S

AER

CÂMARA MUNICIPAL DE GUIMARÃES

Divisão de Cultura da CMG. 3. Que, nos termos do disposto nº 1 do art.º 55º da Lei nº 

75/2013, de 12 de setembro, na sua versão atual, a designação dos elementos 

constantes dos pontos 1 e 2 da presente proposta seja votada no seu conjunto.” 

DELIBERADO 

 

 

43. CULTURA – SERENATAS AO BERÇO 2022 - FESTIVAL DE TUNAS ACADÉMICAS - 

APOIOS A CONCEDER – Presente a seguinte proposta: “A Tun’Obebes - Tuna Feminina 

de Engenharia da Universidade do Minho, propõe-se realizar a 13ª edição do Serenatas 

ao Berço - Festival de Tunas Académicas, que regressa, assim, ao calendário cultural de 

Guimarães após os anos de interregno provocado pela pandemia de COVID-19. Este 

XIII Serenatas ao Berço – Festival de Tunas Académicas realizar-se-á nos próximos dias 

22 e 23 de abril, visando promover a cidade de Guimarães e prometendo momentos 

de alegria, animação e boa disposição através da apresentação do trabalho realizado 

por grupos culturais oriundos de vários pontos do País. A edição deste ano assume 

também um cariz solidário, uma vez que se propõe apoiar uma instituição de apoio na 

luta contra o cancro. Para a realização da Noite de Serenatas na Praça da Oliveira, no 

dia 22 de abril, solicitam os seguintes apoios: Cedência de palco, cadeiras, luz e som de 

espetáculo; Disponibilização de ponto de luz nas imediações do palco. Considerando o 

interesse público de que reveste esta iniciativa, tanto por promover Guimarães junto 

dos estudantes universitários de outras regiões, como pela tradição já enraizada de 

uma manifestação cultural muito participada e querida pelo público, proponho, nos 

termos da 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, a atribuição dos apoios mencionados, autorizando 

concomitantemente a realização do trabalho extraordinário que a prestação de tais 

apoios venha a justificar.” 

DELIBERADO 

 

44. DESPORTO – CLUBE DESPORTIVO XICO ANDEBOL - APOIO FINANCEIRO 

EXTRAORDINÁRIO – Presente a seguinte proposta: “Há mais de 80 anos que o andebol 

é a modalidade de eleição do Clube Desportivo Xico Andebol. Nos últimos tempos, 
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este clube realizou uma aposta no andebol feminino, tendo nas suas fileiras mais de 

300 atletas de ambos os sexos. Além das atividades desportivas, nos últimos anos o 

Xico Andebol traçou novos objetivos para a sua atuação, abarcando a vertente social, o 

bem-estar físico, a igualdade de género, as causas ambientais e a responsabilidade 

educacional dos sues atletas e equipamentos. O Clube Desportivo Xico Andebol - 

símbolo do andebol em Guimarães e uma verdadeira escola de formação para as 

equipas seniores - tem feito um enorme esforço para garantir a sua sustentabilidade 

financeira. Na época passada, o Clube Desportivo Xico Andebol sagrou-se Campeão 

Nacional da Segunda Divisão, ascendendo ao topo da competição nacional de Andebol, 

a Primeira Divisão, na época 2021/2022, o que levou a um manifesto aumento de 

despesas, designadamente com inscrições, que passaram de cerca de €5.000,00 para 

€30.000,00, para além das despesas com transportes para competições (incluindo as 

regiões autónomas), treinos diários, o que está a tornar insustentável todo o nosso 

esforço em manter um equilíbrio financeiro. Neste contexto, proponho, ao abrigo do 

nº 6 do art.º 2º do Regulamento de Atribuição de Apoios às Associações Desportivas 

de Guimarães, a atribuição de um apoio extraordinário ao Clube Desportivo Xico 

Andebol, no valor total de €75.000,00, considerando as seguintes despesas previstas 

para a época 2021/2022, que totalizam €82.000,00: €12.000,00 fase final dos 

Campeonatos Nacionais dos escalões de formação; €30.000,00 valor da inscrição da 

equipa na 1ª Divisão; €10.000,00 deslocação aos Açores; €12.000,00 deslocação à 

Madeira (de salientar que apenas foi utilizada uma noite no hotel, não permitindo o 

descanso dos atletas, devido aos horários dos voos, e o esforço que efetuaram); 

€18.000,00 para deslocações internas (€2.000,00/mês x 9 meses). Neste sentido, 

proponho, ao abrigo do nº 6 do art.º 2º do Regulamento de Atribuição de Apoios às 

Associações Desportivas de Guimarães, a concessão de um subsídio extraordinário ao 

Clube Desportivo Xico Andebol de €75.000,00. Mais proponho que o pagamento do 

subsídio seja realizado em 2 prestações, a primeira das quais, no valor de €37.500,00, 

correspondente a 50% do valor total, a pagar imediatamente após a celebração do 

contrato-programa, e a 2ª prestação, no remanescente valor, a pagar após a entrega 

do relatório da atividade desportiva.” 

DELIBERADO 
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45. DIVERSOS – CONTRATAÇÃO DE UM EMPRÉSTIMO DE LONGO PRAZO NO 

MONTANTE DE €19.000.000,00 – Presente, para aprovação, o Relatório Final 

respeitante à contratação de um empréstimo de longo prazo no montante de 

€19.000.000,00, em anexo, propondo a adjudicação ao Banco BPI S.A. (Anexo 15) 

DELIBERADO 

 

 

46. RELATÓRIO E CONTAS – RELATÓRIO E CONTAS DE 2021 – Presente o Relatório e 

Contas da Câmara Municipal relativo ao ano de 2021. (Anexo 16) 

DELIBERADO 

 

 

47. APROVAÇÃO DA ATA EM MINUTA 

DELIBERADO 

 

 

 

A REUNIÃO TERMINOU ÀS ________ HORAS 
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PRESIDENTE: 

______________________________ 
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