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REUNIÃO ORDINÁRIA DE 10 DE NOVEMBRO DE 2022 

 

 

INICIADA A REUNIÃO ÀS ________ HORAS 

 

PRESENÇAS: 

 

 

 

 

 

 

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

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

1. Da seguinte informação da Divisão de Contratação Pública e Gestão de 

Financiamento: “Encargo em 2023/Compromissos Plurianuais - Aquisição de serviços 

de transporte escolar de alunos do 1.º CEB - Concurso Público n.º 8/22 - Requisição 

interna n.º 15264/22 — Divisão de Educação - O encargo do presente procedimento 

enquadra-se na alínea a), n.º 1 do 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: --- 

Classificação 
Económica Plano 

Compromissos Plurianuais 

Ano de 2022 Ano de 2023 

020210 2.1.2.57 
 

€456.000,00 

Aos valores acima indicados acresce IVA à taxa legal em vigor (6%) 

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 
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€456.000,00, acrescido de IVA à taxa legal em vigor (6%). Proposta de cabimento n.º 

5230/22, de 26/10/2022. À consideração superior.” ------------------------------------------------ 

2. Do ofício de Cruz Amaral & Associados, SROC, Lda. remetendo, para conhecimento, 

informação sobre a situação económica e financeira do Município reportada a 30 de 

junho de 2022 (Anexo 1) ------------------------------------------------------------------------------------ 

3. Da seguinte informação dos serviços da Divisão de Mobilidade e Transportes: “Estudo 

de apoio à decisão para a interconetividade de Guimarães com a rede ferroviária de 

alta velocidade - O Conselho de Ministros, através da resolução n.º 107/2019, aprovou o 

“Roteiro para a Neutralidade Carbónica” – Decreto-Lei nº 85/2019, de 1 de julho, 

estabelecendo entre os principais vetores de descarbonização e linhas de atuação para 

uma sociedade neutra em carbono, “Dinamizar a participação das cidades e das 

administrações locais na descarbonização, estimulando uma abordagem integrada aos 

seus diferentes vetores, em particular mobilidade, edifícios, serviços e gestão de 

resíduos, e potenciando o papel que têm vindo a desempenhar na mitigação das 

alterações climáticas”. O Município de Guimarães tem perseguido no âmbito da 

mobilidade uma clara estratégia de aposta no transporte público, promovendo para o 

efeito estudos diferenciados para o seu planeamento. A possibilidade dos municípios 

constituírem-se como Autoridade de Transportes, conferida pelo “novo” regime jurídico, 

permitiu à Câmara Municipal de Guimarães a assunção desta competência no Concelho, 

processo que conduziu à implementação de um serviço público de transportes de 

passageiros de âmbito municipal, em 1 de janeiro último, com um horizonte temporal 

de 10 anos. Contudo, importa igualmente consignar uma vertente supramunicipal para o 

transporte público, associada à futura linha de alta velocidade e estação ferroviária 

associada do Minho. Este processo é particularmente pertinente atenta a inscrição de 

verbas no Plano Nacional de Investimentos 2020/2030 / Plano de Recuperação e 

Resiliência para sistemas de transporte coletivo de passageiros de alta capacidade e 

eficiência, pelo que importa garantir os estudos necessários de apoio à decisão. Para o 

efeito, o Município de Guimarães, através de procedimento – Ajuste Direto n.º55/22, 

promoveu uma aquisição de serviços, visando a avaliação preliminar da viabilidade de 
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uma ligação entre a cidade de Guimarães e a futura estação ferroviária de alta 

velocidade do Minho, através de sistema de transporte público em via dedicada, na 

perspetiva de apoio à tomada de decisão pela Câmara Municipal, enquanto Autoridade 

de Transporte, e do Governo da República, na tutela da rede ferroviária e dos 

mecanismos de financiamento nacional e europeu. O adjudicatário, José Gomes 

Mendes, enquanto Professor Catedrático e antigo Secretário de Estado, nas áreas da 

mobilidade e transportes, do ambiente e da sustentabilidade, procedeu no último dia 3 

à apresentação do Relatório Preliminar do “Estudo de apoio à decisão para a 

interconetividade de Guimarães com a rede ferroviária de alta velocidade”, que se 

remete em anexo.” (Anexo 2) ----------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

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

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

REALIZADA EM 27 DE OUTUBRO DE 2022. 

DELIBERADO 

 

 

5. OBRAS PÚBLICAS – REABILITAÇÃO ENERGÉTICA DE EDIFÍCIOS DE HABITAÇÃO 

SOCIAL- LOTE3 -HABITAÇÃO SOCIAL DE URGEZES - CONTA FINAL – Presente a seguinte 

informação dos serviços do Departamento de Obras Municipais: “1. Por deliberação da 

Câmara Municipal de Guimarães, datada de 23/04/2021, foi a empreitada em título 

adjudicada ao consórcio COSTEIRA – ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, S.A e N.V.E. 

ENGENHARIAS, S.A. pelo valor de €475.000,00 + IVA. 2. Por deliberação foram 

aprovados os Trabalhos Complementares, de harmonia com a informação técnica 

prestada em 13 de maio de 2022, no montante de €38.629,18 + IVA. 3. O valor final dos 

trabalhos é de €537.096,13 + IVA. 4. Assim, fica à consideração superior a aprovação 

desta conta final no valor de €537.096,13 + IVA e dos Autos finais no valor de €50,00 + 
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IVA, referente aos trabalhos contratuais e de €4.116,24 + IVA, referente aos trabalhos 

complementares. 5. Todos os preços dos vários trabalhos que compõem a presente 

empreitada estão contratualizados. 6. O adjudicatário requereu, ao abrigo do 

D.L.36/2022, uma revisão de preços extraordinária, tendo sido aprovada uma 

contraproposta elaborada pelo município. Se for caso disso, poderão estes montantes 

ser objeto de revisão, nos termos do art.º 1º do DL nº6/2004, de 6 de janeiro, logo que 

se encontrem publicados no Diário da República os respetivos índices definitivos de 

revisão de preços. 7. Neste momento não se pode efetuar a Revisão de Preços 

definitiva, pois ainda não foram publicados os índices definitivos. O valor da Revisão de 

Preços com índices provisórios é de €23.466,95 + IVA. 8. Para cumprimento do disposto 

no artigo 399º do CCP foi elaborada a Conta Final dentro do prazo nele estabelecido. 9. 

De acordo com o nº 1 do artigo 401º do mesmo diploma, será enviada a Conta Final ao 

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

fundamentada.” 

DELIBERADO 

 

 

6. OBRAS PÚBLICAS – REPERFILAMENTO DA RUA PADRE ANTÓNIO CALDAS – MINUTA 

DE CONTRATO DE TRABALHOS COMPLEMENTARES – RATIFICAÇÃO – Presente, para 

ratificação, o despacho do Presidente da Câmara datado de 7 de novembro de 2022, 

que com concordou com a seguinte informação do Departamento de Obras Municipais: 

“Por deliberação da Câmara Municipal de 7 de setembro de 2020, foi adjudicada à 

empresa “Alberto Couto Alves, S.A.”, mediante procedimento por concurso público, a 

empreitada designada por “Reperfilamento da Rua Padre António Caldas”, pelo preço 

contratual de €2.878.044,00, acrescido do IVA, cujo contrato foi outorgado no dia 28 de 

setembro de 2020 e obteve o visto do Tribunal de Contas em 15 de fevereiro de 2021, a 

que corresponde o processo n.º 3021/2020. Em 15 de setembro de 2022, a Câmara 

Municipal deliberou autorizar os trabalhos complementares da referida empreitada, 

pelo preço de €195.535,32, acrescido do IVA, bem como a prorrogação do prazo da obra 
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por mais noventa dias, nos termos da informação técnica do Departamento de Obras 

Municipais de 29 de julho de 2022. Nos termos do art.º 375º do Código dos Contrato 

Públicos, o Serviço de Contratos Públicos lavrou a minuta de contrato de trabalhos 

complementares, notificando o adjudicatário, no dia 27 de setembro de 2022, para 

sobre ela se pronunciar. No seguimento da notificação, veio o adjudicatário pronunciar-

se, a 28 de setembro de 2022, sobre o conteúdo da minuta nos seguintes termos: - Que 

aceita a prorrogação do prazo da obra por mais noventa dias, mas reserva o eventual 

exercício dos seus direitos relativamente ao valor dos trabalhos complementares para 

suprimento de erros e omissões aceites pela primeira outorgante – €168.437,11 + IVA, e 

à não-aceitação de alguns dos trabalhos complementares reclamados pela segunda 

outorgante, designadamente: a) Aplicação de lancis em curva (Maior Valia a cada 

metro), no valor de €26.180,00; b) Estudo da rasante e compatibilização de projeto com 

terreno existente (para o prazo contratual em vigor, incluindo levantamento topográfico 

exaustivo, no valor de €192.000,00). - Que reserva ainda o eventual exercício dos seus 

direitos relativamente à diferença entre o valor do sobrecusto de estaleiro reconhecido 

pela primeira outorgante em razão das prorrogações de prazo concedidas (€27.098,21) 

e o valor reclamado pela segunda outorgante e esse título (€86.637,18). - Que, sem 

prejuízo das reservas acima formuladas, aceita celebrar o presente contrato pelo valor 

de €195.535,32, acrescido de Imposto sobre o Valor Acrescentado. Após posterior 

análise da proposta de redação apresentada pelo adjudicatário e de acordo com 

orientação jurídica, não se vê inconveniente em aceitar a alteração da minuta nos 

termos propostos. No entanto, não obstante, concordar com as alterações substanciais 

propostas pelo adjudicatário, entende-se que a respetiva minuta deve ser aprovada pelo 

órgão competente, a Câmara Municipal, mantendo o anteriormente decidido quanto à 

aceitação dos trabalhos complementares, isto é, apenas se aceita o valor de 

€195.535,32, acrescido do IVA. Considerando a urgência na realização da obra, a 

necessidade de lhe ser dada sequência imediata e a diligência da remessa do processo 

para fiscalização concomitante do Tribunal de Contas, propõe-se que a minuta do 

contrato de trabalhos complementares da obra seja aprovada por despacho do Senhor 
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Presidente, sendo posteriormente ratificada pela Câmara Municipal, atribuindo-se os 

efeitos à data desse despacho, nos termos do n.º 3, do art.º 35º da Lei n.º 75/2013, de 

12 de setembro, e dos n.ºs 3 e 5, do art.º 164º do Código do Procedimento 

Administrativo. À consideração superior.” (Anexo 3) 

DELIBERADO 

 

7. FREGUESIAS – FREGUESIA DE AZURÉM – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO E DELEGAÇÃO DE 

COMPETÊNCIAS – DELIBERAÇÃO DE 21 DE ABRIL DE 2022 – CORREÇÃO DOS 

DOCUMENTOS DE CABIMENTO – Presente a seguinte proposta: “A Assembleia 

Municipal de Guimarães, em sessão realizada em 3 de maio de 2022, sancionou as 

deliberações da Câmara Municipal de Guimarães datadas de 21 de abril de 2022, que 

aprovaram a Delegação de Competências na freguesia de Azurém para a execução da 

obra na rua de Cesil e na rua 24 de Junho, com uma verba no valor de €42.236,44, bem 

como a atribuição de um Subsídio à mesma freguesia, para execução de obra na 

Travessa de Cesil, com uma verba de €863,52. Por lapso, aquelas propostas foram 

instruídas com os documentos de cabimentos emitidos com valores errados. Assim, 

tendo em vista a regularização do processo, submete-se à consideração do executivo 

camarário, para posterior aprovação pelo órgão deliberativo, a revogação das 

deliberações acima identificadas, e a aprovação da Delegação de Competências na 

freguesia de Azurém da execução da obra na rua de Cesil e na rua 24 de Junho, com 

uma verba no valor de €42.236,44, 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, 

bem como a aprovação de um apoio à mesma Freguesia, mediante a atribuição de um 

subsídio no valor de €863,52, destinado a comparticipar a execução da obra na Travessa 

de Cesil, ao abrigo do disposto na alínea j) do nº 1 do art.º 25.º 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, considerando-se elegíveis as faturas emitidas a partir de janeiro de 2022.” 

DELIBERADO 
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8. FREGUESIAS – FREGUESIA DE LORDELO - DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS E 

ATRIBUIÇÃO DE APOIO - ANO DE 2022 – ALTERAÇÃO DO MAPA ANEXO ÀS 

DELIBERAÇÕES DE 21 DE ABRIL DE 2022 – Presente a seguinte proposta: “A Assembleia 

Municipal de Guimarães, em sessão realizada em 3 de maio de 2022, sancionou a 

deliberação da Câmara Municipal de Guimarães, datada de 21 de abril de 2022, que 

aprovou a celebração de um Contrato de Delegação de Competências na freguesia de 

Lordelo, para a pavimentação e alargamento da rua da Lama, o alargamento e 

construção de muro na Calçada do Beco, desvio de águas e pavimentação da rua Costa, 

repavimentação e construção de Praceta na rua Carvalha e rua Egas Moniz, com uma 

verba de €27.214,40. Na sequência da identificação pela Junta de Freguesia das ruas a 

requalificar, verificou-se que as ruas não são municipais, pelo que este apoio configura 

uma atribuição de subsídio e não uma delegação de competências. Assim, submete-se à 

consideração do executivo camarário, para posterior aprovação pelo órgão deliberativo, 

a aprovação da alteração do mapa anexo às deliberações acima identificadas, no que 

respeita à Freguesia de Lordelo, bem como a aprovação de um apoio à Freguesia de 

Lordelo, mediante a atribuição de um subsídio no valor de €27.214,40, destinado a 

comparticipar a obra de pavimentação e alargamento da rua da Lama, alargamento e 

construção de muro na Calçada do Beco, desvio de águas e pavimentação da rua Costa, 

repavimentação e construção de Praceta na rua Carvalha e na rua Egas Moniz, até ao 

final do ano de 2022, ao abrigo do disposto na alínea j) do nº 1 do art.º 25.º 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, considerando-se elegíveis as faturas emitidas a 

partir de janeiro de 2022.” 

DELIBERADO 

 

 

9. URBANISMO – KIWI GREENSUN – CONSERVAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE FRUTA, 

LDA – PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXAS – PROCESSO DE OBRAS N.º 
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2594/21 - Presente a seguinte informação do Departamento de Desenvolvimento do 

Território: “É objeto do presente pedido requerer isenção de pagamento do valor das 

taxas relativas a operação urbanística subjacente ao processo de obras supra. O pedido 

encontra suporte legal no Regulamento do Reconhecimento de Isenção de Taxas 

Urbanísticas no âmbito do Desenvolvimento da Atividade Agrícola e Pecuária e 

encontra-se devidamente instruído, preenchendo os requisitos definidos no teor do seu 

art.º 6.º do elencado normativo. Da análise efetuada, conclui-se que a pretensão reúne 

condições para ser acolhida, devendo ser submetido à decisão da Câmara Municipal. O 

valor sobre o qual incidirá a referida isenção, decorre do somatório das taxas de licença 

e de urbanização (€12.344,45 + €10.903,20 = €23.247,65). Sobre a compensação, não 

sendo uma taxa, não se aplica qualquer redução ou isenção. À consideração superior.” 

DELIBERADO 

 

 

10. PRESTAÇÃO/AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS – AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS – CERTIFICAÇÃO 

LEGAL DE CONTAS – ANOS 2023/2024 E 2025 - CONSULTA PRÉVIA N.º 71/22 - Presente, 

para aprovação pela Câmara Municipal e ulterior aprovação pela Assembleia Municipal, 

a informação de análise respeitante à consulta prévia n.º 71/22 propondo a adjudicação 

da aquisição de serviços ao concorrente “Cruz, Amaral & Associados – SROC, Lda.”, pelo 

preço contratual de €39.960,00, acrescido de IVA (23%), bem como a correspondente 

minuta do contrato. (Anexo 4) 

DELIBERADO 

 

11. PATRIMÓNIO – DESAFETAÇÃO DO DOMÍNIO PÚBLICO DE DUAS PARCELAS DE 

TERRENO SITUADAS NA RUA DE CABO VERDE, DA FREGUESIA DE CREIXOMIL – 

Presente a seguinte informação dos serviços da Divisão de Património Municipal: “Em 

sessão ordinária realizada a 3 de maio de 2022, a Assembleia Municipal deliberou, sob 

proposta da Câmara Municipal aprovada em sua reunião realizada no dia 24 de fevereiro 

2022, sancionar a desafetação do domínio público para o domínio privado do Município, 
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de uma parcela de terreno, designada por Parcela A, melhor identificada em planta 

anexa, com a área de 112m², situada na Rua de Cabo Verde, freguesia de Creixomil. A 

referida parcela era parte da zona verde e da área destinada à circulação de peões, 

cedida no âmbito do Alvará de Loteamento 17/72. Porém, verifica-se que o referido 

alvará é constituído por 102 lotes e que, nos dias de hoje, a realidade existente e que se 

arrasta desde há largos anos, diverge substancialmente daquela consagrada no 

loteamento, não se adequando ao nível de desenho do espaço público, áreas, usos e 

outros. Assim, numa perspetiva de continuidade do loteamento e mediante proposta de 

decisão favorável da Divisão de Gestão Urbanística de 22.01.2022, o Município 

promoveu uma alteração ao loteamento através do processo nº 1223/21, onde se 

pretende a desafetação do domínio público, e a sua integração no domínio privado do 

Município, quanto às parcelas B e C, sendo que a parcela A já havia sido desafetada do 

domínio público, como anteriormente mencionado, para posterior alienação. Face ao 

exposto, e de forma a dar sequência ao processo, deverá proceder-se à desafetação de 

duas parcelas de terreno de domínio público, Parcela B com a área de 26m² e Parcela C 

com a área de 165m², 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 de 

duas parcelas de terreno, assinaladas na planta anexa e a seguir melhor identificadas: 

Parcela B com a área de 26m², situada na Rua de Cabo Verde, da Freguesia de Creixomil, 

a confrontar do norte com Rua de Cabo Verde, do sul Vítor Manuel Neves Pinheiro, do 

nascente acesso público e do poente terreno domínio privado do Município. Parcela C 

com a área de 165m², situada na Rua de Cabo Verde, da Freguesia de Creixomil, a 

confrontar do norte com Rua de Cabo Verde, do sul Lote 8A, do nascente terreno 

domínio privado do Município e do poente Alberto Jorge Laranjeiro Pita da Costa. À 

consideração superior.” (Anexo 5) 

DELIBERADO 
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12. PATRIMÓNIO – DESAFETAÇÃO DO DOMÍNIO PÚBLICO DE DUAS PARCELAS DE 

TERRENO SITUADAS NA URBANIZAÇÃO DA CARVALHEIRA, FREGUESIA DE BRITO – 

Presente a seguinte informação dos serviços da Divisão de Património Municipal: “No 

âmbito do Alvará de Loteamento nº 57/88 foi cedida ao domínio público do Município 

uma parcela de terreno com a área de 613,00m², situada na Urbanização da Carvalheira, 

da freguesia de Brito, destinada a fossa sética e poço sumidouro. Em 1998, após a 

instalação da rede pública de saneamento no local, a Câmara Municipal autorizou, que a 

Freguesia de Brito procedesse ao ajardinamento do local e ali instalasse um parque 

infantil, a título precário. Em tempos, a Sra. Olívia Cardoso de Freitas solicitou 

informação sobre a possibilidade de aquisição daquele terreno para construção de um 

prédio destinado a habitação, alegando que o parque infantil se encontrava em estado 

de degradação e abandono, e que a sua proximidade com o parque de lazer de Brito não 

justificaria a manutenção daquele equipamento. Consultada a Freguesia de Brito, esta 

confirmou que o local está praticamente ao abandono e que o parque infantil se acha 

deteriorado e sem condições de segurança, podendo tornar-se num lugar perigoso e 

incentivador à prática de delinquência. A Vimágua, também informou que o terreno em 

questão já não tinha interesse para a empresa. Consultada a Divisão de Planeamento 

Urbanístico (DPU), é referido o seguinte: “Verificando-se que o terreno em causa já não 

revela interesse para o fim inicialmente previsto e que a sua função (parque infantil) a 

título precário, não demonstra reflexo na população local, do ponto de vista urbanístico 

julga-se que: 1. O terreno em causa apresenta uma localização marginal a arruamentos 

públicos, possuindo boa visibilidade, alguma centralidade local e uma forma muito 

condicionada; 2. Embora não previsto com tal intenção, este terreno poderá funcionar 

como “descompressão urbanística”, configurando área verde/de lazer de utilização 

coletiva; 3. Todavia, tal utilização não se revela materializada, não sendo este mesmo 

terreno tratado e utilizado (não sendo de descurar as empenas edificadas nos terrenos 

contíguos), não contribuindo (o mesmo terreno) para a criação de um melhor ambiente 

urbano local; 4. A construção de um edifício habitacional poderá configurar uma solução 

urbanística distinta para o local assumindo um caráter de colmatação e encerramento 
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de frente de construção, reforço funcional e tratamento superficial do terreno (e relação 

com as construções contíguas). Assim, do ponto de vista urbanístico julga-se poder 

admitir a edificação no terreno em causa (tendo em vista a criação de uma habitação), 

entendendo-se contudo que, em função da forma condicionada do terreno, a decisão a 

tomar deveria ser precedida da apresentação (por parte do interessado) de um estudo 

urbanístico que demonstre a adequação da pretensão (edificação) ao plano diretor 

municipal (PDM), do acerto da solução urbanística (implantação, altura do edifício, 

alinhamentos,…) e do tratamento do logradouro e benefício infraestrutural do 

arruamento de suporte (ou seja, demonstrativo do contributo da solução para a criação 

de um melhor ambiente urbano no local).” Notificada a requerente da informação 

técnica da DPU, a mesma apresentou estudo urbanístico para a parcela pretendida, 

tendo merecido parecer favorável da DPU com o seguinte teor: “Em função do estudo 

urbanístico apresentado, verificando-se que o terreno em causa já não revela interesse 

para o fim inicialmente previsto e que a sua função (parque infantil), a título precário, 

não demonstra reflexo na população local (ofício da Junta de freguesia), entende-se que 

a solução preconizada se ajusta à realidade do local, pressupondo altura de fachada, 

função, alinhamentos e volumetria compatível com a envolvente. Assim, e na sequência 

do último parecer técnico “…urbanisticamente, julga-se poder encarar favoravelmente a 

pretensão formulada, carecendo, caso se verifique a concretização da alienação do 

terreno) da desafetação do domínio público (terreno em causa) e alteração ao alvará de 

loteamento 57/88.” Entretanto, no decurso deste processo, apurou-se o Sr. José da 

Costa Esteves, morador na rua da Sapeira, nº 114, da freguesia de Brito, ocupou, há mais 

de 10 anos, a área de 62,70m², integrante da referida parcela com 613,00m². Notificado 

pela Divisão de Fiscalização a pronunciar-se sobre o assunto, o munícipe diz que obteve 

autorização da Junta de Freguesia para utilizar essa pequena parcela para alinhamento 

do o seu prédio, estando, contudo, na disposição de regularizar a situação, adquirindo o 

terreno pelo valor fixado pelo Município. Enquanto isso, o Município promoveu à 

alteração ao referido loteamento através do processo nº 1292/19, que consistiu na 

criação de duas parcelas de terreno, com as áreas de 491,00m² e de 62,70m², a integrar 
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no domínio privado do Município, e uma outra, com a área de 59,30m², para passeios de 

domínio público. Entretanto, no passado dia 27 de julho, o Sr. Henrique João Marques 

Martins, veio, também, mostrar interesse na aquisição da mesma parcela de terreno, 

pretendida em tempos pela Sra. Olívia Cardoso de Freitas. Assim, e de forma a dar 

sequência ao processo, será necessário proceder-se à desafetação do domínio público 

das duas parcelas de terreno com as áreas de 491,00m² e de 62,70m², 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, poderá a Câmara apresentar proposta à Assembleia Municipal no sentido de 

aprovação da desafetação do domínio público das parcelas de terreno a seguir 

identificadas: 1. Parcela de terreno com a área de 491,00m², situada na rua da 

Carvalheira, da freguesia de Brito, a confrontar do norte e do poente com arruamento 

público, do sul com lotes 1 e 2 do Alvará de Loteamento nº 7/95 e do nascente com 

terreno do domínio público; 2. Parcela de terreno com a área de 62,70m², situada na rua 

da Carvalheira, da freguesia de Brito, a confrontar do norte com lote 10 do Alvará de 

Loteamento nº 57/88, do sul com lote 3 do Alvará de Loteamento nº 7/95, do nascente 

em ponta aguda com lote 3 do Alvará de Loteamento nº 7/95 e do poente com terreno 

do domínio público. À consideração superior.” (Anexo 6) 

DELIBERADO 

 

 

13. RECURSOS HUMANOS – PROCEDIMENTO DISCIPLINAR Nº 2/2021 – Presente a 

seguinte proposta: “Na sequência da instauração do procedimento disciplinar acima 

referido, por despacho de 16 de julho de 2021, a sanção disciplinar a aplicar nos termos 

propostos pela instrutora é a sanção disciplinar de suspensão, por um período de 30 

(trinta) dias. Nos termos do nº 4 do artigo 197º da Lei Geral do Trabalho em Funções 

Públicas, anexa à Lei nº 35/2014, de 20 de junho, a aplicação das sanções disciplinares é 
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da competência do órgão executivo do Município. Assim, solicito a V/Exa. que submeta 

a presente proposta à próxima reunião da Câmara Municipal.” (Anexo 7) 

DELIBERADO 

 

 

14. TRANSPORTES – PROPOSTA PARA ATRIBUIÇÃO DE PASSE MENSAL GRATUITO NA 

UTILIZAÇÃO DE TRANSPORTES PÚBLICOS PARA MENORES DE 25 ANOS E MAIORES DE 

65 ANOS, COM RESIDÊNCIA FISCAL EM GUIMARÃES – Presente a seguinte proposta 

apresentada pelos Vereadores Bruno Fernandes, Ricardo Araújo, Vânia Dias da Silva e 

Hugo Ribeiro: “Considerando que: A) O desenvolvimento de cidades cada vez mais 

sustentáveis do ponto de vista económico e ambiental é hoje uma prioridade a nível 

mundial, sendo que a promoção de uma mobilidade sustentável é fundamental para a 

prossecução desse objetivo, atento o enorme impacto que os transportes têm na 

qualidade de vida e ambiental das cidades; B) A mobilidade eficiente, económica e 

ambientalmente sustentável, é de importância crucial para garantir a qualidade de vida 

dos munícipes e de todos aqueles que diariamente laboram na cidade, bem como para o 

desenvolvimento e para a sustentabilidade económica do tecido empresarial do 

concelho de Guimarães; C) O alargamento do "Passe Social" a todos os operadores, 

todas as carreiras, da CIM do AVE, com uma importante redução do seu preço, garantida 

a partir do Programa de Apoio à Redução Tarifária (PART), inscrito no Orçamento de 

Estado, constituiu o mais relevante avanço, em décadas, no domínio dos transportes 

públicos; D) Importa consolidar e aprofundar os avanços alcançados nos últimos anos, 

nomeadamente por via do PART, mantendo a integridade do "Passe Social" único e 

favorecendo a mobilidade na comunidade intermunicipal; E) Se pretende fomentar o 

recurso ao transporte público de forma generalizada, sendo para isso necessário 

incentivar e promover ativamente o seu uso em segmentos chave da população como as 

novas gerações, com vista à promoção de uma cidade futuramente mais sustentável 

ambiental e economicamente; F) O acesso gratuito facultado aos munícipes maiores de 

65 anos permitirá a estes residentes, que sofrem de maiores limitações ao nível da 
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mobilidade, a utilização efetiva dos transportes públicos da cidade, garantindo-se, desta 

forma, um acesso mais universal ao transporte e à efetivação do direito à mobilidade; G) 

O aumento significativo da inflação, em particular o aumento significativo e generalizado 

dos preços do cabaz de bens alimentares essenciais, assim como o aumento dos custos 

com energia e combustíveis, tem representado um aumento muito elevado do custo de 

vida das famílias; H) O facto do concurso da concessão para transportes públicos em 

Guimarães ter sido ganho por metade do preço a que a Câmara Municipal de Guimarães 

se propunha, permite redirecionar essa verba investindo na promoção da utilização do 

transporte público; Propomos que a Câmara Municipal de Guimarães delibere: - A 

atribuição de um passe mensal totalmente gratuito, sem limitações de horários, a todos 

os munícipes com idade superior a 65 anos inclusive e aos jovens munícipes até aos 25 

anos inclusive, com residência fiscal em Guimarães; Consideramos que com esta 

iniciativa a Câmara Municipal de Guimarães estará por um lado a contribuir para a 

sustentabilidade ambiental da nossa cidade, fomentando o uso do transporte público 

coletivo nas gerações mais jovens, e por outro, a contribuir com um apoio social 

adicional às famílias e a um segmento da população mais vulnerável (acima dos 65 

anos), numa altura de continua subida dos custos de vida e redução do rendimento 

disponível.” 

DELIBERADO 

 

 

15. TRANSPORTES – GRUPO DESPORTIVO OLIVEIRA DO CASTELO - CEDÊNCIA DE 

AUTOCARRO – Presente a seguinte proposta: “O Grupo Desportivo Oliveira do Castelo 

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

o transporte da equipa de veteranos no dia 3 de dezembro, a Murça. Considerando que 

se trata de uma deslocação que visa a participação da equipa num jogo/convívio a 

realizar com uma equipa local e não havendo inconveniente para os serviços a 

disponibilização da viatura em causa, por despacho datado de 20 de outubro de 2022, 

foi proposto deferir o pedido. Sendo uma competência da Câmara Municipal de 
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Guimarães a atribuição deste tipo de apoios, submete-se à aprovação do Executivo 

Camarário o transporte solicitado.” 

DELIBERADO 

 

 

16. TRANSPORTES – PARÓQUIA DE SANTA CRISTINA DE SERZEDELO - CEDÊNCIA DE 

AUTOCARRO – Presente a seguinte informação: “A Paróquia de Santa Cristina de 

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

para efetuar o transporte de um grupo de jovens, no dia 8 de dezembro, 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 havendo inconveniente para os serviços a 

disponibilização do autocarro em causa, por meu despacho datado de 7 de novembro 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 

 

17. TRANSPORTES – CERCIGUI – COOPERATIVA DE EDUCAÇÃO E REABILITAÇÃO - 

CEDÊNCIA DE AUTOCARRO – Presente a seguinte proposta: “A CERCIGUI – Cooperativa 

de Educação e Reabilitação solicitou a colaboração do Município através da cedência de 

um autocarro, para efetuar o transporte de utentes e monitores, no dia 12 de 

dezembro, a Santa Maria da Feira. Considerando que se trata de uma deslocação no 

âmbito da celebração da quadra natalícia e não havendo inconveniente para os serviços 

a disponibilização da viatura em causa, por despacho datado de 7 de novembro 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 ao 

motorista.” 

DELIBERADO 
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18. ATIVIDADES ECONÓMICAS – MERCADO MUNICIPAL - HASTA PÚBLICA PARA 

CONCESSÃO DO DIREITO DE OCUPAÇÃO DO BAR DE APOIO AO MERCADO – Presente a 

seguinte informação: “Na sequência da desistência da concessionária, a 1 de novembro 

de 2022, do direito de ocupação de do Bar de Apoio do Mercado Municipal, submete-se 

à consideração superior a abertura de um novo procedimento de adjudicação do direito 

de ocupação do referido espaço comercial, através da realização de uma hasta pública, 

cujo programa será idêntico ao das anteriores e que se junta em anexo com as 

necessárias adaptações. Submete-se ainda à consideração superior a aprovação da 

Comissão que irá acompanhar a realização da Hasta Pública, da qual farão parte os 

seguintes elementos: Presidente da Comissão: Miguel de Sousa Pires de Almeida Frazão 

- Diretor do Departamento de Serviços Urbanos e Ambiente; 1.º Vogal – Dalila 

Sepúlveda Mesquita de Freitas – Chefe da Divisão de Serviços Urbanos; 2.º Vogal – Elsa 

Maria Ferreira Cordeiro de Almeida – Chefe da Divisão Jurídica (em regime de 

substituição); Vogal suplente – Paula Patrícia Ribeiro Alves – Assistente técnica. Em caso 

de impedimento do Presidente da Comissão, este será substituído pelo primeiro vogal.” 

(Anexo 8) 

DELIBERADO 

 

 

19. EDUCAÇÃO – ATRIBUIÇÃO DE APOIOS NO ÂMBITO DA AÇÃO SOCIAL ESCOLAR AOS 

ALUNOS DO 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO PARA PARTICIPAÇÃO EM VISITAS DE 

ESTUDO – ANO LETIVO 2021/2022 – RETIFICAÇÃO DA DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 29 

DE JULHO DE 2021 – Presente a seguinte proposta: “Como é de conhecimento superior, 

por deliberação de Câmara de 29 de julho de 2021, foi aprovada a atribuição de apoios 

aos alunos do 1º ciclo do ensino básico abrangidos pela ação social escolar para 

participação nas visitas de estudo, programadas no âmbito das atividades curriculares, a 

realizar no ano letivo 2021/2022. A atribuição daqueles apoios, no valor global de 

€18.990, concretizou-se mediante transferência para os agrupamentos de escolas, 

estando sujeita a acertos financeiros em função dos comprovativos de despesa 
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apresentados. Nessa conformidade, haverá lugar a restituição do montante não 

despendido pelos agrupamentos de escolas no valor de €16.569,90, conforme 

discriminado na tabela em anexo. Assim, propõe-se que se submeta o assunto a reunião 

de Câmara para aprovação e retificação da deliberação supramencionada. À 

consideração superior.” (Anexo 9) 

DELIBERADO 

 

 

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

ARRENDAMENTO – APROVAÇÃO DE 8 CANDIDATURAS - Presente um ofício da CASFIG, 

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

de aprovação de 8 candidaturas ao Subsídio Municipal ao Arrendamento, aprovada pelo 

respetivo Conselho de Gestão em sua reunião ordinária de 27 de outubro de 2022. 

(Anexo 10) 

DELIBERADO 

 

 

21. AÇÃO SOCIAL – SUBSÍDIO A ATRIBUIR AO CENTRO DE CULTURA E DESPORTO DOS 

TRABALHADORES DO MUNICÍPIO DE GUIMARÃES – Presente a seguinte informação dos 

serviços da Divisão de Ação Social: “O Centro de Cultura e Desporto (CCD) dos 

Trabalhadores do Município de Guimarães apresentou a esta Câmara Municipal um 

pedido excecional de atribuição de subsídio, para a concretização da Festa de Natal 

deste ano, considerando o aumento do número dos seus trabalhadores associados. O 

CCD desenvolve um trabalho de suma importância, mormente em matéria de 

conciliação da vida pessoal e profissional dos trabalhadores deste Município, que se 

concretiza em apoios ao nível da saúde, de atividades lúdicas e desportivas, e na 

disponibilização de uma cantina e de um ATL. Para além disto, organiza ainda, 

anualmente, uma Festa de Natal, assegurando também a oferta de uma prenda a todos 

os descendentes dos trabalhadores associados com idades até aos 11 anos. O Centro de 
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Cultura e Desporto dos Trabalhadores do Município de Guimarães apresenta os 

requisitos expressos no artigo 6º do Regulamento de Apoio às Instituições de 

Solidariedade Social (n.º 607/2010 de 15 de julho) pelo que, em reconhecimento da 

pertinência do trabalho que desenvolve, que concorre para a equidade e para a 

inclusão, coadjuvando os desígnios municipais em matéria de facilitação da conciliação 

da vida pessoal e profissional, e considerando que o Município nutre o dever de criar as 

condições e os meios necessários às instituições de solidariedade social para o 

desenvolvimento das suas atividades, submete-se para aprovação a presente proposta 

de atribuição de um subsídio, ao abrigo do n.º 6º do artigo 9.º do referido Regulamento, 

no valor de €5.000,00 euros (cinco mil euros).” 

DELIBERADO 

 

 

22. AÇÃO SOCIAL – REVOGAÇÃO DO SUBSÍDIO ATRIBUÍDO À ASSOCIAÇÃO DE 

SOLIDARIEDADE SOCIAL DOS MORADORES DA EMBOLADOURA - Presente a seguinte 

informação dos serviços da Divisão de Ação Social: “Por deliberação da câmara 

municipal de 30 de maio de 2019, e posteriores aditamentos aprovados nas reuniões de 

câmara de 20 janeiro de 2020, 8 fevereiro de 2021 e 27 de janeiro de 2022, foi aprovada 

a atribuição de um subsídio à Associação de Solidariedade Social dos Moradores da 

Emboladoura, ao abrigo do Regulamento de Apoio às Instituições de Solidariedade 

Social (Reg. Nº 607/2010), no valor de €8.000,00 (oito mil euros), destinado à realização 

de obras. Contudo, no passado dia 13 de setembro, a presidente desta instituição, 

Elisabete Marisa Cristelo Dourado, informou esta Câmara Municipal de que vários 

fatores impediram a realização das obras, pelo que entendem abdicar deste apoio. 

Assim, submete-se à consideração do executivo camarário, a revogação das 

deliberações em cima mencionadas.” 

DELIBERADO 
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23. AÇÃO SOCIAL – SUBSÍDIOS PARA A AQUISIÇÃO DE SEIS ELETRODOMÉSTICOS – Presente a 

seguinte informação dos serviços da Divisão de Ação Social: “Foram rececionadas na 

Divisão de Ação Social cinco candidaturas para apoio na aquisição de seis 

eletrodomésticos, quatro máquinas de lavar e dois frigoríficos. 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 

265732590/22 Creixomil RPN €250,00 

208971130/22 Oliveira €87,11 €255,00 

241239427/22 Ponte €205,81 €259,00 

180157698/22 Candoso S. Martinho €141,24 €259,00 

157416755/22 Fermentões €215,61 €680,00 

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 €1.703,00 (mil setecentos e 

três 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 

 

 

24. AÇÃO SOCIAL – DOAÇÃO DE TELA AO ARCIPRESTADO DE GUIMARÃES E VIZELA -

EUCARISTIA SÉNIOR 2022 – Presente a seguinte informação dos serviços da Divisão de 

Ação Social: “No passado dia 6 de outubro decorreu, no Multiusos de Guimarães, a 

habitual Eucaristia Sénior, integrada nas Comemorações Municipais do Dia Internacional 

do Idoso, decorando-se o altar com uma tela, que representa a imagem do Ano Pastoral, 

da autoria da Diocese de Braga. A execução da referida tela implicou para a Câmara um 
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custo de €30,00 (trinta euros), tendo um reconhecido valor simbólico para o 

Arciprestado de Guimarães e Vizela, que a pode utilizar nas suas diversas atividades 

religiosas, pelo que submeto, para aprovação, a doação desta tela a este Arciprestado.” 

DELIBERADO 

 

 

25. CULTURA – PRÉMIO DE HISTÓRIA ALBERTO SAMPAIO – EDIÇÃO DE 2022 – 

TRANSFERÊNCIA DE VERBA – Presente a seguinte proposta: “Em 12 de novembro de 

2015, a Câmara deliberou aprovar um novo protocolo para instituição do Prémio de 

História Alberto Sampaio e submeter à aprovação da Assembleia Municipal o novo 

regulamento do referido prémio, o que veio a suceder em sessão realizada em 18 de 

dezembro de 2015. Nos termos de tal protocolo, as entidades instituidoras do prémio 

passaram a ser os Municípios de Braga, Guimarães e Vila Nova de Famalicão, assim 

como a Sociedade Martins Sarmento, tendo sido atribuída a sua direção científica à 

Academia das Ciências de Lisboa. Posteriormente, na sequência de uma alteração ao 

referido protocolo aprovada em 27 de abril de 2017, à Sociedade Martins Sarmento foi 

confiada a gestão financeira do projeto, recebendo as comparticipações dos municípios 

e liquidando as despesas e prémios resultantes da aplicação do Regulamento. Assim, 

nos termos destas deliberações, proponho que a Câmara delibere transferir para a 

Sociedade Martins Sarmento o montante de €4.000,00, destinado a satisfazer os 

encargos decorrentes das despesas de organização, pagamento dos encargos com os 

membros do Júri e prémios relativos à edição de 2022 do Prémio de História Alberto 

Sampaio, tal como resulta das obrigações assumidas pelo Município no protocolo que 

instituiu o prémio Alberto Sampaio. Nos termos de informação prestada pela Academia 

das Ciências de Lisboa, o júri do Prémio Alberto Sampaio deliberou por unanimidade 

atribuir o Prémio Alberto Sampaio 2022 ao trabalho de Nuno Miguel Ribeiro de 

Medeiros, intitulado “Edição para o Grande Consumo em Portugal: Um século de 

Romano Torres (1885/86-1990)”.” 

DELIBERADO 
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26. CULTURA – GUIMARÃES CIDADE NATAL 2022 - PARCERIA PARA A ANIMAÇÃO 

CULTURAL - ATRIBUIÇÃO DE APOIOS – Presente a seguinte proposta: “Guimarães 

Cidade Natal é um evento que visa assegurar a realização de uma programação 

temática, que conjugue a oferta cultural com animações e decorações que se dirijam a 

públicos muito diversificados, mas partilhando a celebração de uma quadra tão especial 

quanto a quadra natalícia. Procura-se, por outro lado, favorecer a convivialidade e a 

frequência do espaço público, criando ainda as condições que permitam aproximar os 

Munícipes e Visitantes da oferta económica de cariz tradicional. Com iniciativas a 

decorrerem entre os dias 1 e 24 de dezembro de 2022, o programa Guimarães Cidade 

Natal 2022 (em anexo) aposta na animação itinerante de rua – em colaboração com a 

Associação Sol no Miral (Teatro Coelima) – a Casa do Pai Natal (Largo do Toural), 

Paradas Natalícias, Concertos de Natal, performances musicais e teatrais. A parceria 

estabelecida entre o Município e a Sol no Miral – Associação Cultural, entidade que 

manifestou interesse em promover iniciativas de animação de Natal em Guimarães, 

resulta do interesse em conciliar intervenções e integrar as participações de cada 

entidade num programa único, mais atrativo e diversificado e que permitisse ganhos de 

escala em termos de promoção e divulgação. A Sol no Miral, que há anos promove com 

assinalável sucesso a iniciativa Pevidém Vila Encantada, vem manifestando interesse em 

participar na Guimarães Cidade Natal, propondo-se afetar os recursos humanos e 

materiais de que dispõe à conceção, construção e animação da Casa do Pai Natal e das 

restantes iniciativas de animação, necessitando, porém, de apoio financeiro do 

Município para a aquisição de materiais e contratação de recursos específicos para o 

efeito. Termos em que proponho, ao abrigo do disposto nas alíneas o) e ff) 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, que a 

Câmara Municipal delibere atribuir os seguintes apoios: - Atribuição de um subsídio de 

€72.000,00 à Sol no Miral – Associação Cultural, para comparticipar na conceção, 

construção e animação da Casa do Pai Natal a instalar no Largo do Toural e no 

pagamento das animações constantes do programa anexo, dos quais €50.000,00 a pagar 

ainda em 2022 e os restantes €22.000,00 no início de 2023; - Alimentação elétrica, 
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sistema de som, apoio da Polícia Municipal e licenciamento de ocupação do espaço 

público; A prestação destes apoios pode implicar a prestação de trabalho extraordinário 

por funcionários municipais.” (Anexo 10) 

DELIBERADO 

 

 

27. CULTURA – CASA DO POVO DE FERMENTÕES - ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO ÀS 

ATIVIDADES DO MUSEU DE AGRICULTURA EM 2022 – Presente a seguinte proposta: “A 

Casa do Povo de Fermentões mantém há diversos anos em funcionamento o seu Museu 

de Agricultura, promovendo diversas iniciativas regulares de animação do Museu que, 

pelo interesse público de que se revestem, enquanto instrumentos de divulgação e 

vivificação das tradições agrícolas regionais, merecem ser apoiadas. Em face das 

dificuldades manifestadas pela Casa do Povo em continuar a custear isoladamente a sua 

realização, e em razão do citado 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, à Casa do Povo de Fermentões, de um subsídio de €3.000,00, 

destinado a comparticipar nos custos de realização das atividades citadas, realizadas no 

decurso do ano de 2022.” 

DELIBERADO 

 

 

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

DE CONCESSÃO DE DIREITOS E BENEFÍCIOS AOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DO 

CONCELHO DE GUIMARÃES – Presente a seguinte informação dos serviços da Divisão de 

Património Municipal: “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 
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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, vem o Sr. Vero Lopes de Melo, 

na qualidade de Bombeiro Voluntário na Associação Humanitária dos Bombeiros 

Voluntários de Guimarães, solicitar o reembolso de 20% do IMI que pagou no ano de 

2022, atinente ao prédio onde reside, inscrito na matriz predial urbana da Freguesia de 

Serzedo e Calvos sob o artigo 852, fração “A”. De acordo com a prévia análise efetuada 

pelo Serviço Municipal de Proteção Civil, o bombeiro em causa reuniu as condições para 

a atribuição Cartão Municipal de Identificação do Bombeiro. Analisado o processo, e 

conforme documentos apresentados, verifica-se que o domicílio fiscal do requerente 

corresponde à morada do prédio inscrito sob o artigo urbano 852, fração “A”, da 

Freguesia de Serzedo e Calvos, comprovando-se que no ano de 2022 foi pago o valor 

total de €320,17 relativo ao IMI de 2021. Assim, nos termos da alínea b), n.º 1, do artigo 

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

Voluntários do Concelho de Guimarães, o requerente tem direito ao reembolso de 20% 

do Imposto Municipal sobre Imóveis do prédio destinado à sua habitação própria e 

permanente, a que corresponde ao valor de €64,03. Em face do exposto, deverá 

submeter-se a deliberação do órgão executivo autorização para o reembolso de €64,03 

(sessenta e quatro euros e três cêntimos) ao bombeiro voluntário Vero Lopes de Melo. 

A presente despesa encontra-se cabimentada sob a proposta de cabimento nº 

5209/2022, com o compromisso nº 6072/2022. À consideração superior.” 

DELIBERADO 
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29. APROVAÇÃO DA ATA EM MINUTA 

DELIBERADO 

 

 

A REUNIÃO TERMINOU ÀS ________ HORAS 
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