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REUNIÃO ORDINÁRIA DE 7 DE JULHO DE 2022 

 

 

INICIADA A REUNIÃO ÀS ________ HORAS 

 

PRESENÇAS: 

 

 

 

 

 

 

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

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

1. Do ofício da VIMÁGUA, EIM, SA remetendo, em cumprimento das obrigações de 

informação previstas na alínea e) do art.º 42.º da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto, o 

Relatório de Execução Orçamental relativo ao primeiro trimestre de 2022, aprovado em 

reunião do Conselho de Administração da VIMÁGUA, realizada a 30 de maio de 2022. 

(Anexo 1) -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Da seguinte informação dos Serviços do Departamento Financeiro e de 

Desenvolvimento Económico: Aquisição de Serviços - Fornecimento de Refeições em 

Refeitórios Escolares - Concurso Público n.º 6/22 - Repartição de 

Encargos/Compromissos Plurianuais - A repartição de encargos do presente 

procedimento enquadra-se na alínea a), n.º 1, artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 

8 de junho. A assunção prévia de compromissos plurianuais foi aprovada, por 

deliberação da Assembleia Municipal de 29/12/2021, nos termos da alínea c), n.º 1 do 

artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro (LCPA), na sua redação atual. Assim, 

submete-se para conhecimento a prévia assunção de compromissos plurianuais, nos 

seguintes termos: --------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Classificação 

Económica 
Plano 

Compromissos Plurianuais 

Ano 2023 Ano 2024 

020105 
2.1.2.69 €1.758.396,60 €1.758.396,60 

2.1.2.73 €278.137,80 €278.137,80 

Aos valores acima indicados acresce IVA à taxa legal em vigor (13%) 

Mais se propõe que, sem ultrapassar o montante global indicado nem o ano do termo 

do contrato, se possam fazer ajustamentos aos valores anuais, até um valor máximo de 

€4.073.068,80, acrescido de IVA à taxa legal em vigor (13%). Proposta de cabimento n.º 

3446/22, de 27/06/2022. À consideração superior.” ------------------------------------------------ 

 

 

 

 

 

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

3. CÂMARA – APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL, 

REALIZADA EM 20 DE JUNHO DE 2022. 

DELIBERADO 

 

4. OBRAS PÚBLICAS – OFERTA PÚBLICA DE AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA 

IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS NO ÂMBITO DO INVESTIMENTO RE-C02-101 — 

PROGRAMA DE APOIO AO ACESSO À HABITAÇÃO — AVISO DE PUBLICITAÇÃO N.2 

OI/C02101/2021 – ESCLARECIMENTOS – RATIFICAÇÃO - Presente, para ratificação da 

Câmara Municipal e ulterior ratificação pela Assembleia Municipal, o despacho do 

Presidente da Câmara, datado de 27 de junho de 2022, que aprovou os esclarecimentos 

prestados pelo júri do concurso em epígrafe, nos termos do documento em anexo, 

tendo, ainda, prorrogado o prazo para apresentação de propostas para o dia 29 de julho 

de 2022. (Anexo 2) 

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

REPARTIÇÃO DE ENCARGOS E ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS – 

Presente a seguinte proposta: “A Câmara Municipal, em sua reunião realizada em 21 de 

abril de 2022, deliberou adjudicar ao concorrente “Construções F. M. Magalhães, Lda.”, 

a empreitada de REFUNCIONALIZAÇÃO DO EDIFÍCIO DA TORRE DE ALFÂNDEGA – 2ª 

FASE, pelo preço de €1.441.728,08 + IVA, para um prazo de execução de 365 dias. Nessa 

mesma data a Câmara Municipal deliberou o acerto dos valores da repartição de 

encargos, de harmonia com a respetiva proposta de preço, da seguinte forma: ano de 

2022: €524.855,48 + IVA; ano de 2023: €916.872,60 + IVA. Efetivamente, aquando da 

abertura do procedimento, em 16 de dezembro de 2021, não foi aprovada a repartição 

de encargos deste procedimento porque não iria ter efeitos financeiros naquele ano, e 

porque o Plano Plurianual de Investimentos para o ano de 2022 e para os anos 

seguintes, entretanto aprovado pela Câmara Municipal, na mesma reunião de 16 de 

dezembro de 2021, e pela Assembleia Municipal em 29 de dezembro de 2021, já previa 

verba suficiente para os encargos que este procedimento implicaria nos anos de 

2022/2023. Assim, à data da abertura do procedimento, esta situação tinha 

enquadramento na previsão legal da al. a) do n.º 1 do art.º 22-º do Decreto-Lei n.º 

197/99, de 8 de junho. Entretanto, e porque a proposta adjudicada foi de valor superior 

ao valor base, situação que se encontrava prevista no ponto 17.º do respetivo Programa 

de Procedimento, foi necessário aprovar o acerto de valores, através de um reforço da 

verba para 2023, o que ocorreu, como suprarreferido, por deliberação da Câmara 

Municipal de 21 de abril de 2022. Na verdade, verificando-se que tal deliberação deve 

ser ratificada na Assembleia Municipal, conforme dispõe a alínea c), do n.º 1 do art.º 6.º 

da Lei n.º 8/2021, de 21 de fevereiro (LCPA), na sua redação atual, coloca-se à 

consideração superior que seja submetido a reunião de Câmara, para posterior 

ratificação daquele órgão deliberativo, o acerto dos valores da repartição de encargos e 

assunção do correspondente compromisso plurianual, de acordo com aqueles valores já 

aprovados (ano de 2022 = €524.855,48 + IVA; Ano de 2023 = €916.872,60 + IVA), 
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atribuindo os seus efeitos à data da deliberação de Câmara, nos termo dos n.ºs 3 e 5, do 

art.º 164.º do Código do Procedimento Administrativo.” 

DELIBERADO 

 

 

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

PROCEDIMENTO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EM 

REFEITÓRIOS ESCOLARES - CONCURSO PÚBLICO N.º 6/22 – Presente a seguinte 

informação: “Submete-se, para aprovação superior, a abertura do procedimento 

identificado em epígrafe, bem como o programa de concurso e caderno de encargos, 

anexos, à presente informação: 1. Objeto: Aquisição de serviços - Fornecimento de 

refeições em refeitórios escolares; 2. Período de vigência: janeiro de 2023 a dezembro 

de 2024. 3. Preço base: €4.073.068,80 + IVA (13%), calculado em função do preço 

unitário resultante de procedimento concursal anterior, nomeadamente Ajuste Direto 

n.º 37/22. 4. Classificação económica: 020105; 5. Plano: 2.1.2.69 e 2.1.2.73; 6. 

Cabimento orçamental: Proposta de cabimento n.º 3446/22. 7. Procedimento: 

Concurso Público, previsto na alínea a), n.º 1, artigo 20.º do Código dos Contratos 

Públicos. 8. Entidade adjudicante: Município de Guimarães. 9. Órgão com competência 

para a decisão de contratar: Câmara Municipal. 10. Gestor do contrato: Clara Maria 

Soares, Técnica Superior na Divisão de Educação; 11. Júri: Efetivos: Presidente – 

Anabela Moreira Lima, Diretora do Departamento Financeiro e de Desenvolvimento 

Económico. Vogais: Elsa Cordeiro de Almeida, Chefe da Divisão Jurídica; Sónia 

Gonçalves, Chefe da Divisão de Contratação Pública e Gestão de Financiamentos. 

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

Helena Pinto, Chefe da Divisão de Educação; - Clara Soares, Técnica Superior; - Carla 

Castro, Técnica Superior; - Susana Pereira, Técnica Superior; - Graça Barbosa, Assistente 

Técnica; - Angela Tubal, Técnica Superior. 12. Repartição de encargos: Ano de 2023: 

€2.036.534,40 + IVA (13%); Ano de 2024: €2.036.534,40 + IVA (13%). A repartição de 

encargos do presente procedimento enquadra-se na alínea a), n.º 1, artigo 22.º do 
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Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho. Propõe-se que os esclarecimentos sejam 

delegados no Júri do concurso. À consideração superior.” (Anexo 3) 

DELIBERADO 

 

 

7. PATRIMÓNIO – ASSOCIAÇÃO DE DADORES BENÉVOLOS DE SANGUE DE GUIMARÃES 

- AUTORIZAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE ATM – IMÓVEL CEDIDO EM COMODATO – 

Presente a seguinte proposta: “Por contrato de comodato celebrado no dia 10 de 

setembro de 2014, foi entregue a gestão do imóvel sito na rua da Pedreira, n.º 120, da 

freguesia de Azurém à Associação de Dadores Benévolos de Sangue de Guimarães para 

efeitos de instalação da sua sede e posto de recolha de dádivas de sangue. Entretanto a 

Associação deu-nos conhecimento de que a caixa automática Multibanco (ATM) que se 

situa no lado oposto da rua vai ser retirado daquele local e, nessa sequência, prejudicará 

toda a comunidade envolvente. No entanto, após ter sido contactado pelo Banco 

Santander, pretende-se que o equipamento seja reinstalado no edifício sede da 

Associação, acima identificado, propriedade da Câmara Municipal. Nesse sentido, na 

qualidade de comodatária, a Associação vem solicitar autorização para a instalação da 

ATM na zona da entrada do imóvel, propriedade da autarquia, requerendo ainda 

autorização para a realização de obras de adaptação para a colocação do equipamento, 

que ficará fixo ao solo. Em caso de autorização, serão atribuídas as seguintes 

competências: À Associação: obter autorização do proprietário e do condomínio; 

assegurar que o local onde o equipamento será instalado permite a fixação ao solo 

(exigência das forças policiais); instalação de um sistema de alarme de intrusão com 

CCTV, ligado a central de alarmes; garantir o fornecimento de energia elétrica. À 

entidade bancária: o serviço de comunicações, supervisão e abastecimento da ATM; 

dotar o equipamento de sistema de tintagem de notas e alarme de deteção de gás; 

Garantir as obras de adaptação à instalação da ATM; É mencionado ainda pela 

Associação que como contrapartida pela ocupação do espaço, a entidade bancária 

pagará, à própria, o valor de € 250,00 + Iva, a título de compensação pelas despesas a 
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assumir pela Associação (alarme e eletricidade), mediante a celebração de um contrato 

por um período de 6 meses, renovável automaticamente, salvo denúncia entre as 

partes. Acrescenta ainda a Associação que aquela verba permitirá ajudar nas suas 

despesas mensais, visto tratar-se de uma pessoa coletiva sem fins lucrativos, onde o 

único objetivo é a dádiva desinteressada de sangue, a toda a comunidade sem distinção, 

conforme consta nos seus estatutos. Assim, em caso de concordância superior, e 

atendendo que o contrato de comodato supra referido foi aprovado pela Câmara 

Municipal em sua sessão realizada em 10 de julho de 2014, deverá o presente pedido de 

autorização de ocupação de parte da entrada do imóvel cedido, bem como a 

autorização para a realização das obras necessárias à instalação da ATM, ser submetido 

a aprovação do órgão executivo, sendo que em caso de aprovação, deverá a Associação 

responsabilizar-se pelo enquadramento legal e todo o procedimento necessário à 

instalação da caixa automática Multibanco. Ressalva-se ainda que o contrato a celebrar 

entre a Associação e a entidade bancária não poderá ultrapassar o período de vigência 

determinado no contrato de comodato celebrado a 10 de setembro de 2014, e que 

neste momento se encontra em período de renovação automática, caso não seja 

denunciado por nenhuma das partes até 120 dias antes do seu termo. À consideração 

superior.” 

DELIBERADO 

 

 

8. ENTIDADES PARTICIPADAS – VIMÁGUA, EIM, S.A. – PROPOSTA DE ACORDO DE 

EMPRESA ENTRE A VIMÁGUA, EIM, S.A. E O STAL – SINDICATO NACIONAL DOS 

TRABALHADORES DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL E REGIONAL, EMPRESAS PÚBLICAS, 

CONCESSIONÁRIAS E AFINS – REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS E 

PLANO DE GESTÃO PREVISIONAL 2022 – Presente, para aprovação, uma proposta de 

acordo de empresa entre a VIMÁGUA, EIM, S.A. e o STAL – Sindicato Nacional dos 

Trabalhadores da Administração Local e Regional, Empresas Públicas, Concessionárias e 
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Afins – Revisão do Plano Plurianual de Investimentos e Plano de Gestão Previsional 

2022, que se anexa. (Anexo 4) 

DELIBERADO 

 

 

9. TRANSPORTES – ATRIBUIÇÃO DE DUAS LICENÇAS PARA A ATIVIDADE DE PARTILHA 

DE VELOCÍPEDES NO CONCELHO DE GUIMARÃES – Presente a seguinte proposta: “O júri 

do procedimento supra identificado, reuniu nesta data para proceder à habilitação dos 

concorrentes, nos termos do artigo 9.º do Programa do Procedimento. Os concorrentes 

Bolt Support Services PT, Unipessoal, Lda e Fastbird Rides Portugal, Unipessoal, Lda, 

manifestaram a intenção, instruída com os documentos identificativos previstos no 

artigo 9.º, em conformidade com o prazo previsto para a sua apresentação, 

designadamente: a. Certidão do registo comercial atualizada, se o candidato for pessoa 

coletiva estabelecida em território nacional; b. Documento comprovativo de se 

encontrar regularizada a sua situação relativamente às contribuições para a Segurança 

Social ou documento de autorização de consulta; c. Documento comprovativo de se 

encontrar em situação regularizada relativamente a impostos ao Estado ou documento 

de autorização de consulta; d. Documento comprovativo de prévio licenciamento pelo 

Instituto da Mobilidade e dos Transportes, para a prestação de serviços autorizados ao 

exercício da atividade de partilha em território nacional; e. Declaração do concorrente 

de aceitação do conteúdo do procedimento e do Regulamento Municipal para a 

Atividade de Partilha de Velocípedes, elaborada em conformidade com o modelo 

constante do Anexo I – Modelo de Declaração; f. Valor base de licitação para licença de 

exploração da atividade de partilha de velocípedes, elaborada em conformidade com o 

modelo constante do Anexo II – Modelo da Proposta, não inferior a €1.000,00, no caso 

de €1.001,00 e €1.500,00, respetivamente para os interessados Bolt Support Services 

PT, Unipessoal, Lda e Fastbird Rides Portugal, Unipessoal, Lda. Em conformidade com o 

artigo 12.º do Programa do Procedimento, o critério de adjudicação é o da proposta 

economicamente mais vantajosa para o Município, sendo as licenças de exploração da 
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atividade de partilha de velocípedes conferidas às duas propostas que apresentem o 

valor mais elevado, inscrito no documento elaborado de acordo com o anexo II – 

Modelo da proposta, ou na licitação a realizar em ato público. No caso, foram apenas 

submetidas duas propostas ao procedimento, pelo que, considerando o número licenças 

para a atividade de partilha de velocípedes no concelho de Guimarães a concurso – 

duas, não se afigura fundamento para a realização de qualquer licitação e, 

consequentemente, o Ato Público. Face ao exposto, será de adjudicar as duas licenças 

para a atividade de partilha de velocípedes no concelho de Guimarães, às empresas: 1. 

Fastbird Rides Portugal, Unipessoal, Lda, pelo valor de €1.500,00; 2. Bolt Support 

Services PT, Unipessoal, Lda, pelo valor de €1.001,00. Os documentos que constituem as 

respetivas propostas encontram-se arquivados nos serviços da Divisão de Mobilidade e 

Transportes e podem ser consultados pelos potenciais interessados.” 

DELIBERADO 

 

 

10. TRANSPORTES – BRITO SPORT CLUBE - CEDÊNCIA DE AUTOCARRO – RATIFICAÇÃO – 

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

Brito Sport Clube, o transporte, em autocarro, da equipa sénior, no passado dia 10 de 

junho, a Moreira de Cónegos, para participação na Final da Taça da Associação de 

Futebol de Braga. 

DELIBERADO 

 

 

11. 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, de um grupo de idosos, no dia 6 de 

julho, à Póvoa de Varzim. 

DELIBERADO 
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12. TRANSPORTES – ACESSÍVEL ÊXITO – ASSOCIAÇÃO PROMOTORA DO PROJETO 

“MENTES EMPREENDEDORAS” – RATIFICAÇÃO – Presente, para ratificação, o despacho 

do Presidente da Câmara, que disponibilizou o transporte de uma aluna selecionada 

para participar no projeto “Inspira o teu Professor”, que decorreu no passado dia 15 de 

junho, no Pavilhão do Conhecimento, em Lisboa, tendo autorizado o pagamento de 

ajudas de custo e de trabalho suplementar ao motorista, para além dos limites previstos 

na lei, em dia normal de trabalho. 

DELIBERADO 

 

 

13. TRANSPORTES – ADICE – ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO 

DA CIDADE DE ERMESINDE - CEDÊNCIA DE AUTOCARRO – Presente a seguinte 

proposta: “A ADICE – Associação para o Desenvolvimento Integrado da Cidade de 

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

para efetuar o transporte dos utentes portadores de doença mental, no dia 12 de julho, 

entre a Estação da CP de Guimarães e o Complexo de Piscinas Scorpio. 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 22 de junho 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 

 

 

14. TRANSPORTES – ADICE – ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO 

DA CIDADE DE ERMESINDE – CEDÊNCIA DE AUTOCARRO – Presente a seguinte 

proposta: “A ADICE – Associação para o Desenvolvimento Integrado da Cidade de 

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

para efetuar o transporte dos utentes portadores de doença mental, no dia 8 de 
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setembro, entre a Estação da CP de Guimarães e o Complexo de Piscinas Scorpio. 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 9 de junho 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 

 

 

15. TRANSPORTES – NÚCLEO DE INTERNACIONALIZAÇÃO DA ESCOLA DE MEDICINA DA 

UNIVERSIDADE DO MINHO - CEDÊNCIA DE AUTOCARRO – Presente a seguinte 

proposta: “O Núcleo de Internacionalização da Escola de Medicina da Universidade do 

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

efetuar o transporte dos alunos, no dia 28 de julho, entre Braga e Guimarães. 

Considerando que se trata de uma deslocação no âmbito da realização da Escola de 

Verão para alunos da UNISINOS (Brasil) e não havendo inconveniente para os serviços a 

disponibilização da viatura em causa, por despacho datado de 22 de junho 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 ajudas de custo e de trabalho 

suplementar ao motorista.” 

DELIBERADO 

 

 

16. EDUCAÇÃO – ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAÇÃO DE 

ALUNOS NO PROGRAMA VERÃO NO CAMPUS 2022, PROMOVIDO PELA UNIVERSIDADE 

DO MINHO – Presente a seguinte proposta: “A Universidade do Minho tem vindo 

anualmente a promover o programa Verão no Campus, com o objetivo de promover a 

cultura, a ciência, a arte e as letras junto dos jovens do ensino secundário apoiando os 
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estudantes que pretendem ingressar no ensino superior, no processo de escolha de uma 

área profissional. A lógica subjacente a este Programa é o da experimentação e 

exploração de várias atividades relacionadas com as áreas temáticas das diferentes 

escolas que integram a Universidade do Minho, numa aproximação real e concreta com 

o trabalho a realizar em cada uma dessas áreas e das saídas profissionais, bem como de 

promoção de relações interpessoais entre os alunos participantes. De referir ainda que 

durante o período em que decorrem as atividades os jovens são acompanhada s 

integralmente por técnicos e grupos de estudantes neste processo experiencial. Neste 

sentido, e considerando que a participação nestas atividades compreende um custo de 

inscrição no valor de €75/aluno e que, por esse motivo, os alunos com maior 

vulnerabilidade económica se veem frequentemente impossibilitados de aceder a este 

tipo de iniciativas, a Câmara Municipal, numa ótica de equidade e de igualdade de 

oportunidades, pretende proporcionar a possibilidade dos 26 jovens, sinalizados pelas 

quatro Escolas Secundárias do Concelho, participarem naquele Programa. Assim, em 

face do exposto, propõe-se nos termos do disposto na al. d) do n.º 2, do art.º 23.º, e da 

al. u) do n.º 1, do art.º 33.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, que seja dado 

despacho de autorização de cabimento e compromisso para a atribuição de uma verba 

de €1.950,00 à Universidade do Minho de um apoio financeiro destinado a 

comparticipar as despesas com transporte, alimentação e seguros dos 26 alunos 

participantes naquele Programa. Mais se informa que a despesa tem cabimento na 

rubrica 2.1.1.2.5801, e que nos termos d n.º 2 do art.º 18.º do REO de 2022, o gestor é 

Vânia Silva. À Consideração Superior.” 

DELIBERADO 

 

 

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

REFEIÇÕES - Presente uma informação dos Serviços de Educação referindo que, no 

âmbito do processo de monitorização das dívidas relativas à prestação de serviços de 

fornecimento de refeições e em articulação com os Agrupamentos de Escolas verificou-
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se a existência de situações de incumprimento no pagamento daqueles serviços, em 

resultado da grande vulnerabilidade económica e social. Neste sentido, e dado que não 

estão reunidas as necessárias condições para a regularização dos valores em dívida por 

parte dos respetivos agregados familiares, propõe-se, nos termos da alínea hh), do n.º 1, 

do artigo 33º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e em observância do disposto no 

Regulamento Geral de Proteção de Dados, a anulação das dívidas no valor de €218,84, 

respeitantes a quatro alunos. 

DELIBERADO 

 

 

18. AÇÃO SOCIAL – CASFIG, EM, UNIPESSOAL – SUBSÍDIO MUNICIPAL AO 

ARRENDAMENTO – APROVAÇÃO DE 7 CANDIDATURAS – Presente um ofício da CASFIG, 

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

de aprovação de 7 candidaturas ao Subsídio Municipal ao Arrendamento, aprovada pelo 

respetivo Conselho de Gestão em sua reunião ordinária de 30 de junho de 2022. (Anexo 

5) 

DELIBERADO 

 

 

19. AÇÃO SOCIAL – RATIFICAÇÃO DOS APOIOS CONCEDIDOS POR CONTA DO FUNDO 

DE MANEIO DE MAIO - Presente a seguinte informação: “Por deliberação de 13 de 

janeiro de 2022 a Câmara Municipal aprovou a constituição de um Fundo de Maneio 

destinado a acorrer, com oportunidade, ao pagamento, com caráter de urgência, dos 

apoios a conceder no âmbito da alínea a) do artigo 2º do Regulamento Municipal para 

Atribuição de Apoios a Pessoas em Situação de Vulnerabilidade. Importa, assim, 

submeter a ratificação os apoios entretanto concedidos por conta deste Fundo de 

Maneio, conforme constam do mapa que se anexa.” (Anexo 6) 

DELIBERADO 

 



 
 
 
 
 

14 
Mod. 229-A/SQ 0 

 
 
 
 

GU IMA
S

AER

CÂMARA MUNICIPAL DE GUIMARÃES

20. AÇÃO SOCIAL – CONTINUIDADE DO CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA PESSOAS 

SEM-ABRIGO E APOIO A SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA SOCIAL - SUBSÍDIO A ATRIBUIR À 

DELEGAÇÃO DE GUIMARÃES DA CRUZ VERMELHA PORTUGUESA – Presente a seguinte 

proposta: “A Divisão de Ação Social desta Câmara Municipal, em parceria com a 

Delegação de Guimarães da Cruz Vermelha Portuguesa, implementou uma Rede de 

Apoio Social de Emergência destinada a acorrer, em tempo útil, a situações de 

vulnerabilidade extrema, nomeadamente pessoas em situação de sem-abrigo, vítimas 

de violência doméstica, migrantes e cidadãos com necessidade de proteção 

internacional. No contexto deste trabalho, foi implementado, no final de março de 2020, 

um centro de acolhimento para pessoas sem-abrigo, que funciona atualmente nas 

instalações da Escola Básica Chã da Bouça, em Atães. Este centro permite alojar pessoas 

nas condições em cima identificadas, sempre que não exista retaguarda familiar nem 

outras respostas de alojamento, com as devidas condições de conforto, alimentação e 

higiene, sendo igualmente trabalhadas a reintegração social e profissional destes 

beneficiários. Promovida pela Câmara Municipal de Guimarães, esta resposta é gerida 

pela Delegação de Guimarães da Cruz Vermelha Portuguesa, desde setembro de 2020, 

na medida em que a monitorização diária de um centro de acolhimento que assegure as 

respostas em cima explicitadas se afigura muito exigente, e porque, tendo em linha de 

conta as características e particularidades da população-alvo abrangida, importa garantir 

uma equipa, em permanência, afeta a esta estrutura. Foram entretanto efetuadas 

reuniões com a Direção da Segurança Social, com vista à eventual celebração de um 

Acordo de Cooperação, por forma a garantir a sustentabilidade desta resposta e a 

continuidade do funcionamento deste centro de acolhimento no nosso território. Neste 

enquadramento, estamos atualmente a investir esforços para identificar um local onde 

possam ficar sedeadas as respostas de Centro de Acolhimento e também de Albergue, 

garantindo-se, desta feita, uma resposta verdadeiramente integrada e uma 

rentabilização eficiente dos recursos técnicos de apoio à intervenção social em situações 

de emergência social e junto das pessoas sem-abrigo. A este propósito, refira-se o 

investimento que tem sido concretizado nesta área de atuação por via do Projeto 
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Municipal “Portas Abertas”. Percebendo-se, no âmbito do diagnóstico que é efetuado 

de forma contínua pelo nosso Gabinete da Rede Social e que é vertido no Plano de 

Desenvolvimento Social para o Crescimento Inclusivo de Guimarães, a premência de 

concretizar um projeto mais global de intervenção junto da população em apreço, 

temos desenhado projetos que pretendemos que sejam promotores da inclusão social 

ativa, por assentarem em intervenções holísticas e concertadas. Efetivamente, a 

Estratégia Nacional para a Integração de Pessoas em Situação de Sem-Abrigo 2017-2023 

(ENIPSSA 2017-2023) assume entre os seus princípios enquadradores a 

responsabilização e a mobilização de um conjunto de entidades públicas e privadas para 

uma intervenção integrada, a adequação às especificidades locais, bem como a 

educação e a mobilização da comunidade, através de programas integrados de inovação 

e experimentação social e de animação territorial, envolvendo redes sociais sub-

regionais. A implementação em Guimarães do “Portas Abertas”, que teve início no final 

de 2021, e para o qual temos um financiamento de €146.843,64 pelo NORTE2020, 

assenta precisamente na mobilização da rede social, na sensibilização da comunidade, 

na promoção de competências individuais por recurso à figura do gestor social e na 

conceção de Planos Individuais de Intervenção. Aproximámos a este desígnio um 

conjunto de parceiros estratégicos, nomeadamente a Segurança Social, o ACES, o CRI, a 

Fraterna e o IEFP, alavancando-se paralelamente o processo de revitalização da resposta 

de cantina social do Lar de St. António. Para além disso, em março de 2021, foi 

celebrado um Acordo de Parceiros, com a Sol do Ave (Associação para o 

Desenvolvimento Integrado do Vale do Ave), a Delegação de Guimarães da Cruz 

Vermelha Portuguesa e o Lar de St. António. Considerando o apoio efetivo que temos 

conseguido dar a esta população, em tempo útil, e com resultados visíveis no seu bem-

estar e qualidade de vida, submeto para aprovação, a atribuição de um subsídio à 

Delegação de Guimarães da Cruz Vermelha Portuguesa, ao abrigo do n.º 6º do artigo 9.º 

do Regulamento de Apoio às Instituições de Solidariedade Social de Guimarães, no valor 

de €100.000,00 (cem mil euros), para que esta instituição possa continuar a assegurar 

todos os recursos necessários ao funcionamento do Centro de Acolhimento para 
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Pessoas Sem Abrigo, bem como continuar a garantir uma resposta eficaz e atempada em 

situações de emergência social, como é o caso das vítimas e dos refugiados.” 

DELIBERADO 

 

 

21. AÇÃO SOCIAL – SUBSÍDIO PARA A AQUISIÇÃO DE DOIS ELETRODOMÉSTICOS – 

Presente a seguinte informação: “Foram rececionadas na Divisão de Ação Social duas 

candidaturas para apoio na aquisição de dois eletrodomésticos, neste caso, um fogão e 

uma máquina de lavar roupa. Após análise destas candidaturas e subsequentes estudos 

efetuados pelos nossos serviços, apresentam-se de seguida os dados da caracterização 

socioeconómica dos agregados familiares, bem como o valor respetivo da 

comparticipação a atribuir: --------------------------------------------------------------------------------- 

Nº Processo Freguesia Rendimento P/ Capita Subsídio a atribuir 

161026192/22 Costa €185,46 €400,00 

164525661/22 Pencelo €125,81 €225,00 

Assim, submete-se para aprovação, ao abrigo da alínea a) do artigo 2º do Regulamento 

Municipal para Atribuição de Apoios a Pessoas em Situação de Vulnerabilidade, a 

concessão destes subsídios aos requerentes, no valor de €625,00 (seiscentos e vinte e 

cinco euros). Por forma a garantir que os subsídios atribuídos são efetivamente 

utilizados na aquisição dos bens em cima identificados, deve o pagamento ser efetuado 

diretamente pela Câmara Municipal ao fornecedor dos mesmos, mediante a 

apresentação da respetiva fatura comprovativa.” 

DELIBERADO 

 

 

22. AÇÃO SOCIAL – SUBSÍDIO PARA COMPARTICIPAÇÃO EM OBRAS DE MELHORIA DAS 

CONDIÇÕES DE HABITABILIDADE – Presente a seguinte proposta: “Foi entregue na 

Divisão de Ação Social uma candidatura para apoio na realização de obras de melhoria 

das condições de habitabilidade, nomeadamente para substituição de janelas e portas, 
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resolução de problemas de infiltrações e substituição de telhado. Após análise desta 

candidatura e consequente estudo efetuado pelos nossos serviços, apresentam-se de 

seguida os dados da caracterização socioeconómica do agregado familiar, bem como o 

valor da comparticipação a atribuir para as obras requeridas: ------------------------------------ 

Processo Freguesia Rend. (€) 
P/Capita 

Nº Elem. 
Agregado 

Situação p/ 
emprego 

Subsídio a 
Atribuir 

166590126/22 Azurém 420,42 2 Pensionista €14.946,00 
Tendo sido comprovada a precariedade económica do agregado familiar, bem como as 

restantes condições previstas no Regulamento Municipal para Atribuição de Apoios a 

Pessoas em Situação de Vulnerabilidade, submete-se para aprovação a atribuição de um 

subsídio ao requerente, no valor de €14.946,00 (catorze mil novecentos e quarenta e 

seis euros), ao abrigo da alínea g) do art.º 2º do referido Regulamento. Por forma a 

garantir que o subsídio atribuído é efetivamente utilizado na realização da obra em cima 

identificada, deve o pagamento ser efetuado diretamente pela Câmara Municipal ao 

empreiteiro, mediante a apresentação da respetiva fatura comprovativa.” 

DELIBERADO 

 

 

23. AÇÃO SOCIAL – APOIO CONVERTIDO EM FÉRIAS DESPORTIVAS PARA CRIANÇAS E 

JOVENS – Presente a seguinte proposta: “Com vista à elaboração do programa habitual 

de “Férias Desportivas” da Divisão de Ação Social, este ano foram identificadas 26 

crianças provenientes de agregados familiares em situação de vulnerabilidade, 

sinalizadas no âmbito da nossa colaboração com algumas entidades e instituições do 

concelho, para as quais se propõe a integração neste plano de atividades, que inclui 

visitas de estudo, atividade física acompanhada e piscina. Face ao exposto, podendo ser 

concedido a estas crianças e jovens um apoio financeiro ao abrigo da alínea v) do nº 1 

do artigo 33 do Anexo I da lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, com o devido 

enquadramento na alínea d) do art.º 2º do Regulamento Municipal para Atribuição de 

Apoios a Pessoas em Situação de Vulnerabilidade, e considerando os desígnios 

estratégicos patentes à adesão do Município ao Programa “Cidade Amiga das Crianças” 
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(UNICEF), submete-se para aprovação superior a concessão de um apoio aos 26 

agregados familiares identificados, convertido num programa de “Férias Desportivas”, 

para um período de 10 dias, que se estima num valor global de €2.900,00 (dois mil e 

novecentos euros), ao que acresce a taxa legal de IVA em vigor.” 

DELIBERADO 

 

 

24. AÇÃO SOCIAL – APOIO À ORGANIZAÇÃO DO 5.º ENCONTRO DA ASSOCIAÇÃO 

NACIONAL DE DISPLASIAS ÓSSEAS – RATIFICAÇÃO – Presente a seguinte proposta: “A 

Associação Nacional de Displasias Ósseas (ANDO) foi criada em 2015, com o objetivo de 

informar a sociedade sobre displasias ósseas e apoiar pessoas com incapacidade motora 

em consequência deste problema de saúde. Guimarães foi a cidade eleita pelos sócios e 

famílias para a realização do 5º Encontro habitualmente promovido pela ANDO, que 

ocorreu nos passados dias 25 e 26 de junho. Neste contexto, foi remetido a esta Câmara 

Municipal um pedido para apoio à organização deste encontro, nomeadamente pela 

disponibilização de entradas gratuitas no Paço dos Duques de Bragança, pela oferta de 

Kits turísticos e de kits para oferecer às crianças e jovens participantes, pela 

disponibilização das instalações da Escola Secundária Francisco de Holanda e do 

auditório da Universidade do Minho, e respetivo suporte por um sonoplasta da 

autarquia, bem como pela divulgação do evento. Considerando os desígnios estratégicos 

deste Município no âmbito do seu Fórum Municipal das Pessoas com Deficiência, 

considerou-se pertinente assegurar os apoios requeridos, o que foi deferido através de 

despacho do Sr. Presidente de 10 de maio de 2022, nos termos previstos no n.º 3 do 

art.º 35.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, despacho que agora deve ser 

submetido a ratificação na próxima reunião da Câmara Municipal.” 

DELIBERADO 
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25. CULTURA – FESTAS DE INTERESSE CONCELHIO – APOIOS FINANCEIROS PARA AS 

FESTAS QUE SE REALIZAM NO TERCEIRO QUADRIMESTRE DE 2022 – Presente a 

seguinte proposta: “As festas populares são tempo e espaço de encontro, de convívio, 

de recriações de manifestações sociais e culturais marcantes da nossa tradição e cultura 

que contribuem sobremaneira para a preservação da nossa identidade e memória 

coletivas. Dadas as restrições a que estiveram e continuam a estar sujeitas no quadro 

das medidas de combate à pandemia de COVID-19, muitas das festas apoiadas 

normalmente viram a sua realização suspensa durante os dois anos transatos. Por outro 

lado, a realização das respetivas edições de 2022 reveste-se, ainda, de alguma incerteza. 

Deste modo, e com o propósito de evitar a cativação de recursos financeiros que podem 

vir a não ser utilizados, optou-se por propor a atribuição quadrimestral de apoios 

financeiros às festas que tenham expressamente confirmado a sua realização no 

quadrimestre correspondente, em resposta à comunicação por escrito solicitando 

informação sobre a dita realização. Esta decisão não prejudica a atribuição de apoios às 

festas que vinham sendo apoiadas, designadamente aquelas que foram objeto de apoios 

financeiros em 2020. Assim, pela sua inestimável relevância cultural e turística proponho 

a atribuição dos seguintes subsídios às Festas que confirmaram expressamente a sua 

realização de setembro a dezembro de 2022, totalizando €34.800,00: ------------------------- 

FESTAS INTERESSE CONCELHIO 3º QUADRIMESTRE DE 2022 

 

FESTA ENTIDADE MONTANTE 
PROPOSTO 

MÊS DE 
REALIZAÇÃO 

 

Festa da Senhora das Candeias (Fábrica da Igreja Paroquial de S. Faustino) 1 € 600,00 FEVEREIRO  

Festa de Nossa Senhora do Rosário da Vila de Ponte (Irmandade Nª. Srª. Do 
Rosário) 1 € 600,00 MAIO  

Festas do Santíssimo Sacramento (Fábrica da Igreja Paroquial de São Torcato) 1 € 600,00 MAIO  

Festas das Taipas - S. Pedro (Comissão de Festas "Dar Vida À Vila) 1 € 7 500,00 JUNHO  

Romaria Grande - S. Torcato (Irmandade S. Torcato) 1 € 7 500,00 JUNHO  
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Festas de S. João (Covas) (ARCOV - Ass. Rec. Cultural e Desportiva) 1 € 2 000,00 JUNHO  

Linhal da Corredoura de S. Torcato (Grupo Folclórico da Corredoura) 1 € 600,00 JUNHO  

Festa de São João Batista de Brito (Freguesia de Brito) 1 € 600,00 JUNHO  

Festas de S. João Baptista de Gondar (Freguesia de Gondar) 1 € 600,00 JUNHO  

Festa Divino Salvador de Pinheiro (Conselho Económico e Paroquial da Freguesia 
de Pinheiro) 1 € 600,00 JULHO  

Festas de S. Tiago de Lordelo (Freguesia de Lordelo) 1 € 600,00 JULHO  

Festas de S. Cristóvão (Associação dos Motoristas de S. Cristóvão da Penha) 1 € 600,00 JULHO  

Festas de S. Miguel-o-Anjo - União Freguesia Airão Vermil € 600,00 SETEMBRO  

Festa da Freguesia (Freguesia de Sande S. Martinho) € 600,00 SETEMBRO  

Romaria de São Mateus (Junta Freguesia de Gonça) € 600,00 SETEMBRO  

Festa em Honra de Santa Helena (Freguesia Brito) € 600,00 SETEMBRO  

Festas de N. S. do Rosário (Fábrica da Igreja Paroquial de Silvares) € 600,00 OUTUBRO  

Festa Senhora do Rosário (Junta Freguesia de Gonça) € 600,00 OUTUBRO  

Festa de S. Martinho de Candoso (Fábrica da igreja Paroquial S. Martinho de 
Candoso) € 600,00 OUTUBRO  

Festa Nossa Senhora do Rosário de Gandarela (Fábrica da Igreja Paroquial do 
Divino Salvador de Gandarela € 600,00 OUTUBRO  

Festas Nicolinas (Comissão de Festas Nicolinas) 2 € 2 500,00 NOVEMBRO  

Danças de S. Nicolau (Associação doa Antigos Estudantes do Liceu de 
Guimarães) € 1 500,00 NOVEMBRO  

Festas de S. Martinho do Conde (Comissão Festas S. Martinho Conde) € 600,00 NOVEMBRO  

Festas de Santo Estevão (Freguesia de Urgeses) € 600,00 DEZEMBRO  
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Festa da Senhora do Ó (Fábrica da Igreja Paroquial de Santa Maria de Gémeos) € 600,00 DEZEMBRO  

Festas da Freguesia (Freguesia de Guardizela) € 600,00 DEZEMBRO  

Festas do Senhor do Padrão (Fabrica da Igreja Paroquial do Divino Salvador de 
Gandarela) € 600,00 DEZEMBRO  

Festa Santa Luzia Airão Santa Maria (União de Freguesias Airão Vermil) € 600,00 DEZEMBRO  

TOTAL € 34 800,00    

1 Festas comprovadamente realizadas nos quadrimestres anteriores, mas cuja 

confirmação escrita de realização foi rececionada após agendamento da respetiva 

proposta. 2 Subsídio a pagar à Associação de Antigos Estudantes do Liceu de Guimarães, 

em razão da natureza ad-hoc da Comissão de Festas Nicolinas. Os subsídios deliberados 

serão processados após requerimento das entidades interessadas. Os pagamentos só 

serão efetuados após prova documental, por parte das entidades beneficiárias, da 

respetiva constituição pública (escritura notarial, estatutos e publicações obrigatórias), 

bem como de evidências de realização da Festa. Os subsídios atribuídos a Freguesias 

ficam condicionados à sua aprovação pela Assembleia Municipal. As entidades devem 

ainda apresentar certidão de situação regularizada perante a Segurança Social e as 

Finanças, sem as quais o pagamento não poderá ser efetuado. Em todos os casos, o 

apoio concedido deverá ser publicamente divulgado, designadamente pela inclusão do 

logótipo do Município de Guimarães em cartazes e outros suportes promocionais e a 

menção “Com o apoio do Município de Guimarães.” 

DELIBERADO 

 

 

26. CULTURA – INICIATIVAS CULTURAIS DE RELEVO (2022) - ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS 

– Presente a seguinte proposta: “O calendário cultural, turístico e de eventos de 

Guimarães conta com iniciativas consolidadas e promovidas por diversas entidades 

associativas que, em razão da sua qualidade artística e capacidade de atração de 
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visitantes, têm manifesto interesse público, o que justifica que, ano a ano, o Município 

estabeleça parcerias de coorganização que lhes asseguram os indispensáveis apoios 

financeiros, técnicos e logísticos. Assim, em razão da sua qualidade e interesse público, 

proponho, nos termos da alínea u) do n.º 1 do art.º 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, 

de 12 de setembro, na sua atual redação a atribuição dos seguintes apoios financeiros e 

logísticos: APOIOS FINANCEIROS ------------------------------------------------------------------------- 

ENTIDADE ATIVIDADE A REALIZAR EM 2022 MONTANTE 

CAAA - Centro para os Assuntos da Arte e da Arquitetura Atividade Anual 15 000,00 € 

Associação Artística Vimaranense Festival de Canto Lírico (1) 4 000,00 € 

Associação para o Desenvolvimento das Comunidades Locais Feira da Terra 11 000,00 € 

Associação Vimaranense de Hotelaria Sunset Praça 15 500,00 € 

Cineclube de Guimarães Cinema em Noites de Verão + As 
Canções e os Filmes  

12 750,00 € 

Grupo Folclórico Corredoura Fest in Folk  6 000,00 € 

Elephant Musik L'Agosto 25 000,00 € 

Through Universe – Associação  Vai m'a Banda 20 000,00 € 

Ideias Emergentes – Produção Cultural, CRL Contextile 40 000,00 € 

Ideias Emergentes – Produção Cultural, CRL 
Contextile - Prémio de Aquisição 10º 
aniversário (extraordinário) 6 000,00 € 

Convívio - Associação Cultural  Suave Fest 8 000,00 € 

Associação Artística Vimaranense Comemorações do 5 de Outubro 1 750,00 € 

Through Universe – Associação  Mucho Flow 25 000,00 € 

Grupo Cultural e Recreativo da Cruz de Pedra O Verão é na Penha 5 000,00 € 

GCR Os Vinte Arautos de D. Afonso Henriques Comemorações do 1º de Dezembro  1 750,00 € 

TOTAL   196 750,00 € 

Festival de Canto Lírico (1) – ao apoio financeiro mencionado acresce a cedência de um 

concerto pela Orquestra do Norte, com um custo de €7.400,00. APOIOS LOGÍSTICOS - 
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Em razão da sua relevância no calendário cultural de Guimarães, as Unidades Orgânicas 

a seguir elencadas ficam autorizadas a prestar às organizações das iniciativas apoiadas, 

os apoios logísticos que lhes vierem a ser solicitados, desde que disponíveis, 

designadamente: Divisão de Cultura: Cedência, instalação e recolha de equipamento de 

som e luz, palcos, cadeiras, estrados de rosco, tela de projeção e outros equipamentos; 

Cedência de estruturas de comunicação portáteis; Disponibilização de alojamento na 

Pousada da Juventude, desde que disponível e incluído no contrato anual. Divisão de 

Obras Municipais: Instalação de baixadas elétricas; Trabalhos especializados. Divisão de 

Património: Cedência temporária de instalações de apoio. Divisão de Serviços Urbanos: 

Autorização para a realização das atividades em espaço público; Cedência de caixotes de 

lixo; Apoio na limpeza dos locais; Apoio na emissão de licenças e isenção do respetivo 

pagamento. Proteção Civil: Apoio na elaboração de planos de emergência e cedência de 

extintores. Divisão de Espaços Verdes: Cedência de grades de proteção. Divisão de 

Transportes e Mobilidade: Permissão de acesso aos locais de realização dos eventos ou 

necessários à sua montagem; Emissão de editais associados a alterações de trânsito, 

sem prejuízo da respetiva instrução do processo. Divisão Operacional de Polícia 

Municipal: Apoio na vigilância e acessos. Divisão de Sistemas Inteligentes e de 

Informação: Disponibilização de projetores multimédia e outros suportes de difusão; 

Disponibilização de acessos wifi. Divisão de Turismo: Oferta de material promocional 

turístico. Gabinetes de Relações Públicas e de Comunicação: Apoio à realização e difusão 

de Press Releases; Disponibilização dos outdoors e Muppis; Oferta de materiais 

promocionais. Genérico: - todas as cedências de equipamento e material ficam 

condicionadas à sua disponibilidade e de recursos humanos para montagens e 

desmontagens, nas datas de realização dos eventos; - a instalação de baixadas elétricas 

importa, cada uma, num custo estimado de €300,00, podendo implicar a presença de 

um eletricista para operação do quadro elétrico e, eventualmente, a realização de 

trabalho extraordinário; - a disponibilização dos restantes apoios logísticos pode obrigar 

igualmente à realização de trabalho extraordinário, que fica autorizado com a aprovação 

da presente proposta, sem prejuízo dos limites legais; - admite-se a possibilidade de 
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disponibilização de outros apoios não previsíveis na presente data, desde que não 

impliquem a realização de despesa com aquisições de bens ou serviços. EFETIVAÇÃO 

DOS APOIOS - A efetivação dos apoios financeiros e logísticos atrás identificados, fica 

dependente do envio, à Divisão de Cultura, do programa detalhado e orçamento das 

iniciativas apoiadas. DESCRIÇÃO DOS PROJETOS Em anexo.” (Anexo 7) 

DELIBERADO 

 

 

27. CULTURA – SUBSÍDIOS NO ÂMBITO DO IMPACTA - 2º SEMESTRE DE 2022 – 

Presente, para aprovação, uma proposta relativa aos subsídios a atribuir no âmbito do 

IMPACTA, destinados a atividades a realizar no 2º semestre de 2022, que se anexa. 

(Anexo 8) 

DELIBERADO 

 

 

28. CULTURA – GRÃ ORDEM AFONSINA - II JORNADAS DE PATRIMÓNIO CULTURAL 

INTANGÍVEL DE GUIMARÃES - ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO – Presente a seguinte 

proposta: “Colocar o património imaterial como paradigma do desenvolvimento 

económico e social, à semelhança do que fez no passado recente com o património 

físico monumental classificado de Património da Humanidade, é a intenção de base com 

que a Grã Ordem Afonsina se abalançou na organização das primeiras Jornadas de 

Património Cultural Intangível de Guimarães, iniciativa a que pretendem dar sequência, 

em 2022, no próximo dia 25 de julho, com a realização da segunda edição. Assim, em 

razão da qualidade e interesse público da iniciativa, proponho, nos termos da alínea u) 

do n.º 1 do art.º 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual 

redação a atribuição, à Grã Ordem Afonsina, de um subsídio de €4.400,00 e da cedência 

gratuita do Teatro Jordão para realização das II Jornadas de Património Cultural 

Intangível de Guimarães, agendadas para o próximo dia 25 de julho.” 

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

CONCESSÃO DE DIREITOS E BENEFÍCIOS AOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DO 

CONCELHO DE GUIMARÃES – Presente a seguinte informação: “O Regulamento 

Municipal de Concessão de Direitos e Benefícios aos Bombeiros Voluntários do Concelho 

de Guimarães, publicado no Diário da República, 2ª Série – n.º 121, em 26/06/2017, em 

vigor desde 27/06/2017, tem como objeto, de acordo com o estabelecido no seu artigo 

2º, “…estabelecer os direitos e benefícios sociais a conceder pelo Município de 

Guimarães aos bombeiros voluntários das corporações existentes no concelho”, 

definindo ainda o seu artigo 3º que “para efeitos de aplicação do presente Regulamento, 

consideram-se bombeiros os indivíduos que, integrados de forma voluntária no corpo de 

bombeiros das associações legalmente constituídas – atualmente a Associação 

Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Guimarães e a Associação Humanitária dos 

Bombeiros Voluntários das Caldas das Taipas…”. Conforme disposto no artigo 6º deste 

Regulamento, os bombeiros têm direito ao reembolso de 20% do Imposto Municipal 

sobre Imóveis – IMI, referente aos prédios urbanos localizados na área do concelho de 

Guimarães, destinados à sua habitação própria e permanente. Ao abrigo desta 

disposição legal, um bombeiro pertencente à Corporação de Bombeiros de Guimarães e 

três bombeiros pertencentes à Corporação de Bombeiros das Taipas apresentaram o 

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

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

para a atribuição do Cartão Municipal de Identificação do Bombeiro. Examinados os 

respetivos processos, e conforme documentos apresentados pelos interessados, 

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

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

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

Bombeiros Voluntários do Concelho de Guimarães, têm direito ao reembolso de 20% do 
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IMI do prédio destinado à sua habitação própria e permanente, os bombeiros abaixo 

identificados. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nome Artigo 
matricial Freguesia 

Valor de 
Imposto 

pago 
2018 

Valor de 
Imposto 

pago 
2019 

Valor de 
Imposto 

pago 
2020 

Valor de 
Imposto 

pago 
2021 

Valor do 
reembolso 

Cabimento/ 
Compromisso 

Hugo Filipe 
da Cunha 
Fernandes 

U-1886 Fermentões 

_______ _______ _______ €458,95  

€91,79 3153/ 
3722 

António José 
Machado 
Magalhães 

U-850 - H Sande S. 
Martinho 

______ _______ _______ €182,30  
€28,46 3197/ 

3746 

João 
Marques da 
Silva 

U – 723- AL Caldelas 
€191,30  €191,30 €180,37  €180,37 

€148,66 3197/ 
3747 

Ernesto 
Manuel 
Figueiredo 
Soares 

U – 938- AA Sande S. 
Martinho 

_______ _______ _______
_ 

€182,75  

€36,55 3197/ 
3748 

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

do valor total de €305,46 (trezentos e cinco euros e quarenta e seis cêntimos) aos 

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

disposto no supramencionado Regulamento. À consideração superior.” 

DELIBERADO 

 

30. APROVAÇÃO DA ATA EM MINUTA 

DELIBERADO 

 

A REUNIÃO TERMINOU ÀS ________ HORAS 

 

ASSINATURAS: 

PRESIDENTE: 

______________________________ 

 

SECRETÁRIA: 

_______________________________ 


