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REUNIÃO ORDINÁRIA DE 29 DE NOVEMBRO DE 2022 

 

 

INICIADA A REUNIÃO ÀS ________ HORAS 

 

PRESENÇAS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

1. Do ofício de G. Castro, R. Silva, A. Dias & F. Amorim, SROC, Lda remetendo, para 

conhecimento, informação sobre a situação económica e financeira da Cooperativa 

Taipas Turitermas, relativa ao primeiro semestre de 2022, que se anexa (Anexo 1) -------- 

2. Do despacho da Vereadora Sofia Ferreira, datado de 21 de novembro de 2022, que 

concordou com a arrematação definitiva de 11 (onze) veículos abandonados na via 

pública, 4 (quatro) viaturas municipais e metais ferrosos e alumínio, de acordo com ata, 

em anexo (Anexo 2) ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

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

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

MUNICIPAL, REALIZADA EM 10 DE NOVEMBRO DE 2022. 

DELIBERADO 
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4. CÂMARA – TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE 

GUIMARÃES NO DOMÍNIO DA AÇÃO SOCIAL - APROVAÇÃO DO REGULAMENTO 

MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL INTEGRADA, DO REGULAMENTO MUNICIPAL PARA A 

ATRIBUIÇÃO DE APOIOS A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NO ÂMBITO 

DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO SOCIAL INTEGRADO DE 

GUIMARÃES E DAS MINUTAS DOS PROTOCOLOS A CELEBRAR – Presente a seguinte 

proposta: “A transferência de competências no domínio da ação social, prevista na Lei 

nº 50/2018, de 16 de agosto, no Decreto-Lei nº 55/2020, de 12 de agosto, na Portaria 

nº 63/2021, de 17 de março, na Portaria nº 65/2021, de 17 de março, na Portaria n.º 

188/2014, de 18 de setembro, na Portaria 137/2015, de 19 de maio, na Lei nº 13/2003, 

de 21 de maio e na Portaria nº 257/2012, de 27 de agosto, prevê a assunção, por parte 

desta Câmara Municipal, a partir de 2 de janeiro de 2023, do Serviço de Atendimento e 

Acompanhamento Social, do Rendimento Social de Inserção e da Emergência Social, até 

aqui assegurados pela Segurança Social. Em Guimarães, a aposta numa melhoria 

contínua dos recursos do território, o investimento em práticas inovadoras e também o 

desenvolvimento de um trabalho de proximidade com os agentes estratégicos locais, 

tem-se traduzido num trabalho de rede coeso, dinâmico e verdadeiramente 

concertado, e tem concorrido para uma evolução muito positiva da intervenção social 

local, permitindo uma avaliação mais rigorosa, quer das potencialidades, quer das 

fragilidades do nosso território. Efetivamente, continua a verificar-se alguma 

fragmentação no processo de intervenção e até mesmo alguma sobreposição na 

disponibilização das respostas e recursos sociais, do que resulta a necessidade de 

garantir a articulação de respostas céleres e de proximidade, para uma ação social 

verdadeiramente integrada. Neste contexto, a Câmara Municipal de Guimarães, ciente 

do impacto desta transferência de competências, está empenhada em assumi-las, com 

sustentabilidade, procurando fazer desta mudança uma oportunidade para elevar a um 

patamar superior o trabalho que tem vindo a ser realizado localmente nesta matéria, 

procurando-se uma melhoria da qualidade dos serviços prestados às pessoas, numa 
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lógica de maior respeito pela sua autonomia e dignidade e com base nos princípios da 

subsidiariedade, da eficiência e da modernização. Optou-se, pelo já exposto, pela 

implementação de um novo modelo de intervenção social, designado por Modelo da 

Ação Social Integrada de Guimarães. A Ação Social Integrada (ASI) do Município de 

Guimarães, tem na sua missão construir um território de dignidade, justiça social e 

oportunidades de inclusão, com foco nos valores da Dignidade, Humanização, 

Capacitação, Empoderamento e Acesso Universal ao bem-estar social e ao exercício dos 

direitos fundamentais de cidadania. No concelho de Guimarães, estão atualmente em 

vigor um conjunto de Protocolos de Cooperação firmados entre a Segurança Social e 

Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS), para a execução do Serviço de 

Atendimento e de Acompanhamento Social (SAAS) e do Rendimento Social de Inserção 

(RSI). À data, existem cinco protocolos relativos ao RSI, mais concretamente, com a 

Fraterna, com a Casa do Povo de Fermentões, com o Centro Social da Paróquia de 

Polvoreira, com o Centro Social e Paroquial de Ronfe e com o Centro Social Padre 

Manuel Joaquim de Sousa. Existem também dois SAAS, um assegurado pela Associação 

para o Desenvolvimento das Comunidades Locais, e outro garantido pelo Centro Social 

D. Manuel Monteiro de Castro. Refira-se que, pese embora as instituições acima 

identificadas tenham vindo a reportar à Segurança Social a necessidade de reforçar a 

verba que atualmente lhes é transferida neste contexto, não se viu refletido qualquer 

aumento no valor a transferir ao Município, conforme se pode consultar no mapa com 

os encargos anuais com as competências descentralizadas no âmbito da ação social 

publicado no Despacho nº 98176-A, de 8 de outubro de 2021. Efetivamente, a verba a 

ser transferida para o Município de Guimarães para assegurar o SAAS e o RSI é de 

€605.675,00, ao que acrescem €75.608,00 para a atribuição de subsídios eventuais e 

€26.929,00 para recursos humanos de apoio à coordenação municipal deste processo. 

Consciente do conhecimento adquirido por estas instituições, das relações construídas 

com os munícipes e com a Rede Social, da necessidade de assegurar respostas de 

proximidade aos cidadãos, da premência de integrar as respostas, recursos e medidas 
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sociais existentes e de potenciar as dinâmicas de desenvolvimento que decorrem da 

vitalidade da Rede Social, o Município reafirma a sua confiança no trabalho por elas 

desenvolvido, convidando-as a incorporar nas suas práticas sociais o novo Modelo de 

ASI de Guimarães. Na convicção de que a implementação da ASI em Guimarães aportará 

à intervenção qualidade e inovação, para garantir que estas instituições terão as devidas 

condições e recursos para a boa prossecução dos princípios deste modelo, e em defesa 

do bem-estar e da dignidade dos cidadãos que recorram ao SAAS, a Câmara Municipal 

de Guimarães, não obstante não ter sido reforçada a verba que lhe será transferida, 

entendeu investir, em complemento aos €605.675,00, mais €300.000,00, o que totaliza 

um montante de €905.675,00, a transferir para as instituições para a operacionalização 

deste serviço, bem como também assume um investimento adicional no âmbito da 

verba para a atribuição de subsídios eventuais, que passa a totalizar um fundo de 

maneio de €150.000,00 (por contraponto aos €75.608,00 destinados pela Segurança 

Social para este fim). Cada uma das entidades assegura uma determinada área 

territorial de Guimarães, e a sua atuação deve privilegiar o território das Comissões 

Sociais Interfreguesias e abrange o SAAS, o RSI e a Emergência Social, para garantir, 

conforme já foi referido, a concertação necessária das intervenções e o bom 

cumprimento dos princípios da ASI de Guimarães. Para o efeito, foram realizadas 

inúmeras reuniões com os responsáveis por cada entidade, sendo apresentada a 

proposta financeira e também os princípios e obrigações decorrentes do novo modelo 

de intervenção. As sete entidades manifestaram interesse em renovar os protocolos em 

questão, com efeitos a partir de janeiro de 2023. O processo de colaboração do 

Município com cada uma destas instituições será formalizado por via da assinatura de 

um Protocolo de Colaboração, nos termos constantes da minuta que se anexa, 

excetuando-se a Cooperativa de Interesse Público Fraterna - Centro Comunitário de 

Solidariedade Social, C.I.P.R.L. - em que estas novas competências acrescem ao contrato 

programa a celebrar. A transferência das verbas foi calculada em função da previsão do 
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número de processos a acompanhar, por cada entidade, em 2023, em cada uma das 

áreas de atuação, em conformidade com os dados constantes da seguinte tabela: -------- 

ENTIDADE ÁREA TERRITORIAL/CSIF VERBA A 

TRANSFERIR 

Associação para o 

Desenvolvimento das 

Comunidades Locais 

Castreja, Montanha da Penha, Sul 

Nascente, Vale de S. Torcato e Vale 

do Selho 

249 316,67€ 

 

Casa do Povo de 

Fermentões 

Comunidade Solidária 154 067,17€ 

Centro Social da Paróquia 

de Polvoreira 

Rumo ao Futuro 80 033,00€ 

Centro Social e Paroquial 

de Ronfe 

Oeste 96 127,38€ 

Centro Social Manuel 

Monteiro de Castro 

Ave 65 401,73€ 

Centro Social Pe. Manuel 

Joaquim de Sousa 

Solid’Ave 121 585,77€ 

Fraterna Couros 139 143,28€ 

  TOTAL: 

905.675,00€ 

Constituindo a ASI um importante vetor no combate à exclusão social, importa regular o 

funcionamento e organização do SAAS, do RSI e da Emergência Social, por forma a 

garantir uma uniformização de procedimentos ao nível dos princípios e das regras 

orientadoras deste novo modelo de intervenção que se pretende desenvolver em 

Guimarães, pelo que se criou o Regulamento Municipal da Ação Social Integrada, cujo 

projeto segue também em anexo à presente informação. Acresce referir que a Câmara 

Municipal de Guimarães, atenta aos novos processos de exclusão social e ao aumento 

das desigualdades sociais, tem vindo a apostar numa política social ativa e eficaz, 

promovendo medidas de âmbito social direcionadas para as populações em situação de 

maior carência e vulnerabilidade social, bem como respostas sociais de cariz inovador e 

sustentável, regendo-se, para o efeito, pelo Regulamento Municipal para Atribuição de 

Apoios a Pessoas em Situação de Vulnerabilidade. No panorama atual de assunção das 

novas competências e da implementação da ASI, importa agora conformar este 
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Regulamento, que orienta e disciplina a atribuição de apoios de carácter pontual, ao 

novo modelo, agregando, num único instrumento regulador, todos os apoios sociais 

eventuais a conceder aos agregados que estejam em situação de comprovada 

vulnerabilidade, garantindo-se que a intervenção desenvolvida é efetivamente 

integradora e potenciadora da autonomia e da dignidade, e que coloca em primeiro 

plano a aposta em projetos de vida, onde a pessoa a apoiar é envolvida e é o centro da 

decisão, em detrimento de uma intervenção meramente assistencialista. Efetivamente, 

torna-se necessário agregar em torno de uma mesma lógica de avaliação e de 

intervenção, o processo de atribuição dos apoios sociais aos munícipes que deles 

necessitem, que passa a ser operacionalizado pelas equipas de SAAS. Estes apoios 

passam a integrar, para além das prestações pecuniárias de caráter eventual, que 

decorrem da transferência de competências, outros apoios também com caráter de 

exceção, como sendo, a comparticipação em despesas respeitantes a ligações de ramais 

de água e saneamento, despesas que visem a promoção da saúde, da atividade física ou 

desportiva e de atividades ocupacionais, despesas com transportes de bens e 

higienizações, e também despesas com a execução de obras. Excetua-se apenas a 

atribuição de Bolsas de Estudo a alunos do Ensino Superior, uma vez que estas 

candidaturas são submetidas por recurso a uma Plataforma Digital Municipal concebida 

para este propósito, para o que se conceberá, oportunamente, regulamento específico 

para este propósito. Urge, assim, regulamentar a atribuição destes apoios sociais - 

Apoios Sociais de Carácter Eventual -, que resultam dos processos de acompanhamento 

social efetuados no âmbito da atividade do SAAS, do RSI e da Emergência Social, em 

conformidade com o estabelecido na Portaria n.º 188/2014, de 18 de setembro, na 

Portaria 137/2015, de 19 de maio, na Lei nº 13/2003, de 21 de maio e na Portaria nº 

257/2012, de 27 de agosto, bem como com o disposto no Regulamento Municipal da 

Ação Social Integrada de Guimarães. Considerando o exposto, justifica-se que se 

proceda à aprovação de um novo Regulamento, revogando-se o anterior, e altera-se 

igualmente a sua designação, passando este a chamar-se Regulamento Municipal para a 
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Atribuição de Apoios a Pessoas em Situação de Vulnerabilidade no âmbito do Serviço de 

Atendimento e Acompanhamento Social Integrado de Guimarães. Assim, no uso do 

poder regulamentar conferido às autarquias locais pelo artigo 241.º da Constituição da 

República Portuguesa, nos termos do disposto nas alíneas k) e v) do n.º 1 do art.º 33.º 

do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e tendo em vista o estabelecido na 

alínea h) do n.º 2 do art.º 23.º do mesmo diploma legal, submete-se à aprovação da 

Câmara Municipal, para posterior aprovação pela Assembleia Municipal de Guimarães, 

nos termos e para os efeitos constantes da al. g) do n.º 1 do art.º 25.º do mesmo 

diploma legal: O projeto do Regulamento Municipal da Ação Social Integrada; O projeto 

do Regulamento Municipal para a Atribuição de Apoios a Pessoas em Situação de 

Vulnerabilidade no âmbito do Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social 

Integrado de Guimarães; Mais se propõe a aprovação da Minuta do Protocolo a 

Celebrar com as entidades que vão operacionalizar o Serviço de Atendimento e 

Acompanhamento Social Integrado de Guimarães.” (Anexo 3) 

DELIBERADO 

 

 

5. OBRAS PÚBLICAS – REABILITAÇÃO ENERGÉTICA DE EDIFÍCIOS DE HABITAÇÃO 

SOCIAL - LOTE 1 - HABITAÇÃO SOCIAL DE AZURÉM - CONTA FINAL - Presente a seguinte 

informação: “1. Por deliberação da Câmara Municipal de Guimarães, datado de 23 de 

abril de 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 €420.000,00 + 

IVA. 2. Por deliberação de 6 de junho de 2022 foram aprovados os Trabalhos 

Complementares, de harmonia com a informação técnica prestada em 13 de maio de 

2022, no montante de €37.124,01 + IVA. 3. O valor final dos trabalhos é de €493.522,52 

+ IVA. 4. Assim, fica à consideração superior a aprovação desta conta final no valor de 

€493.522,52 + IVA e dos Autos finais no valor de €3.324,34 + IVA, referente aos 

trabalhos contratuais, de €6.074,75 + IVA, referente aos trabalhos complementares e de 
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€23.056,76 + IVA, referente à revisão de preços extraordinária provisória. 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 1.º do DL n.º 6/2004, de 6 de janeiro, logo que se encontrem publicados 

no Diário da República os respetivos índices definitivos de revisão de preços. 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 €36.398,51 + 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 nº1 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 – 3º 

PEDIDO DE PRORROGAÇÃO PRAZO – RATIFICAÇÃO – Presente, para ratificação, o 

despacho do Presidente da Câmara, datado de 31 de outubro de 2022, que concordou 

com a seguinte informação dos Serviços do Departamento de Obras Municipais: “A 

empreitada Reperfilamento da Rua Padre António Caldas foi adjudicada por deliberação 

de reunião de Câmara de 7 de setembro de 2020 por um valor de €2.878.044,00 + IVA, 

sendo o prazo de execução inicial de 365 dias. Durante a execução do contrato, o Dono 

de Obra concedeu, até à data, 3 prorrogações de prazo, duas das quais devidas a 

eventos condicionantes reconhecidos pelo Dono de Obra (135 dias), e uma associada 

aos trabalhos complementares aprovados para suprimento de erros e omissões (90 

dias). O adjudicatário da empreitada vem agora requerer um novo pedido de 

prorrogação de prazo não inferior a 30 dias, alegando as condições atmosféricas 
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adversas verificadas, responsáveis por uma forte afetação no andamento dos trabalhos 

de pavimentação e trabalhos subsequentes, como o paisagismo e sinalização. 

Analisando o boletim climatológico elaborado pelo IPMA (Instituto Português do Mar e 

da Atmosfera) para o mês de setembro 2022 (em anexo), constata-se que esse foi de 

facto um mês mais chuvoso do que o habitual, salientando-se a seguinte frase citada: 

“(…) Em relação à precipitação, o mês de setembro foi o 4º mais chuvoso desde 2000. O 

total de precipitação neste mês, 66.5 mm, corresponde a cerca de 158 % do valor 

normal. (…)”. No boletim climatológico elaborado pelo IPMA para o mês de outubro 

2022 (em anexo), relativamente à precipitação é referido o seguinte: “O mês de 

outubro 2022 foi classificado como um mês chuvoso (…) correspondendo a 123% do 

valor da normal climatológica 1971-2000.” Para a execução dos trabalhos de 

pavimentação em geral, a precipitação é bastante condicionante, particularmente no 

que respeita à pavimentação em betuminoso, já que impede mesmo a sua realização, 

sob pena de se refletir futuramente na precoce degradação do pavimento. Nesse 

contexto, confirmo que desde o dia 13/09/2022 o adjudicatário da empreitada em 

causa se viu obrigado a adiar os trabalhos de betuminoso diversas vezes devido apenas 

à chuva, e houve pavimentações em cubo e microcubo efetuadas em tempo chuvoso 

que tiveram de ser refeitas porque de facto a humidade excessiva nos terrenos de 

assentamento impediram a obtenção de um trabalho com a qualidade exigível. 

Analisando a influência das condicionantes meteorológicas verificadas desde o dia 

13/09/2022, no Plano de Trabalhos geral, constata-se ser pertinente conceder uma 

prorrogação de prazo de 40 dias com caráter gracioso, por forma a possibilitar e 

garantir a execução dos trabalhos em falta com a qualidade adequada. A concessão 

desta prorrogação não dá direito, ao empreiteiro, de qualquer indemnização ou outra 

forma de compensação. Face ao exposto, a modificação contratual que se propõe, e 

que consiste na prorrogação do prazo graciosa para a execução dos trabalhos da 

empreitada até ao dia 12 de dezembro de 2022, não encerra qualquer obstáculo legal, 

devendo, no entanto, tal acordo entre as partes revestir pelo menos a mesma forma 
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solene que a do contrato, nele contendo todas os circunstancialismos descritos no 

documento remetido pelo adjudicatário e pela fiscalização da empreitada. À 

consideração superior.” (Anexo 4) 

DELIBERADO 

 

 

7. OBRAS PÚBLICAS – REQUALIFICAÇÃO DO TARDOZ DO CENTRO COMERCIAL VILA - 

REPROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E ATUALIZAÇÃO DE REPARTIÇÃO DE ENCARGOS – 

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

de 21 de novembro de 2022, que concordou com a seguinte informação dos serviços do 

Departamento de Obras Municipais: “A empreitada referida em epígrafe foi adjudicada 

por deliberação de Câmara de 13/09/2022 a Camacho, Engenharia, SA, pelo valor de 

€1.437.000,00+ IVA, a que corresponde o compromisso n.º 4842, de 17/09/2022, sendo 

o prazo de execução de 365 dias, prevendo-se o seu término no final de 2022 (Rúbrica 

do PPI – 3.3.1.1.82). De acordo com a mesma deliberação de 13/09/2022, foi aprovada 

a seguinte repartição de encargos, com base no plano de pagamentos da proposta: Ano 

de 2021 = €14.714,82 + IVA = €15.597,71; Ano de 2022 = €1.422.285,18 + IVA = 

€1.507.622,29. Decorridos os trâmites legais subsequentes, verificaram-se alguns 

atrasos na execução da obra, motivados pela situação de escassez de produtos e de 

mão-de-obra, em resultado da situação económica mundial, provocada pela pandemia 

COVID 19 e mais recentemente pela Guerra na Ucrânia. Nesta sequência, prevê-se 

despender no corrente ano o total de €700.000,00 + IVA = €742.000,00, passando o 

remanescente valor, de €722.285,18 + IVA = €765.622,29, para o ano de 2023. Assim, 

decorrente desta reprogramação financeira da obra, verifica-se que o valor do PPI 

aprovado para 2023 é inferior ao que se estima despender nesse ano, pelo que deve ser 

submetido à Assembleia Municipal a aprovação desse novo valor, nos termos do n.º 1, 

do art.º 22º, do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, que importa então em 

€765.622,29, refira-se que no projeto do PPI de 2023, a aprovar pelos órgãos municipais 
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competentes, já foi prevista esta verba. Mais se propõe o estorno de €765.622,29, 

correspondente ao diferencial entre a verba aprovada para 2022 (€1.507.622,29) e a 

que, efetivamente, se vai despender (€742.000,00). Considerando a conveniência de 

utilizar, de imediato, a verba entretanto libertada por esta reprogramação financeira, 

propõe-se que a presente proposta seja aprovada por despacho do Senhor Presidente 

da Câmara, sendo posteriormente ratificada pela Câmara Municipal e pela Assembleia 

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.” 

DELIBERADO 

 

 

8. OBRAS PÚBLICAS – REABILITAÇÃO DA ESCOLA EB 2,3 DE SÃO TORCATO - 

REPARTIÇÃO DE ENCARGOS – RATIFICAÇÃO – Presente a seguinte informação dos 

Serviços do Departamento de Obras Municipais: “Por deliberação de Câmara de 6 de 

junho de 2022 foi aberto procedimento por concurso público para execução da obra 

designada por “Reabilitação da Escola EB2,3 de S. Torcato”, cujo valor base se estimava 

em €4.835.471,10 + IVA. Nessa mesma reunião foi aprovada a repartição de 

encargos/compromissos plurianuais, posteriormente sancionada pela Assembleia 

Municipal em sessão de 30 de junho de 2022, da seguinte forma: Ano de 2022 – 

€190.800,00; Ano de 2023 – €3.703.399,52; Ano de 2024 – €1.231.399,85. Os valores 

acima indicados incluem IVA à taxa legal em vigor (6%). Nesta proposta foi ainda 

solicitada autorização para que, sem ultrapassar o montante global indicado nem o ano 

do termo do contrato, se pudessem fazer ajustamentos aos valores anuais dos 

compromissos plurianuais de acordo com a proposta que viesse a ser adjudicada, até 

um valor máximo de €4.835.471,10 + IVA (6%), acrescido de 20%, nos termos do art.º 

5º do Decreto-Lei n.º 36/2022, de 20 de maio, conjugado com o n.º 6, do art.º 70.º do 

Código dos Contratos Públicos. Refira-se que, de acordo do n.º 6 do artigo 70.º do CCP, 
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foi previsto no ponto 17.2 do respetivo Programa de Procedimento a admissão de 

propostas cujo preço não excedesse 20% do montante do preço base, o que veio a 

suceder, conforme relatório final respetivo de 22 de novembro de 2022, em que a 

proposta que o júri do procedimento propõe para adjudicação é superior ao preço base, 

mas situa-se dentro daquele limite estabelecido no Programa de Procedimento. Assim, 

com vista a adjudicar a mencionada empreitada à empresa “N.V.E – Engenharias, S.A.” 

pelo preço de €5.290.429,29+ IVA, e atento o plano de pagamentos da respetiva 

proposta, sugiro a seguinte repartição de encargos: Ano de 2023 – €3.255.012,93+ 

IVA=€3.450.313,71; Ano de 2024 – €2.035.416,36+ IVA = €2.157.541,34. Considerando 

que o valor previamente aprovado pela Assembleia Municipal para o ano de 2024 não é 

suficiente para suportar os encargos resultantes da proposta a adjudicar, previstos para 

aquele ano, deve a presente repartição de encargos ser novamente submetida a 

aprovação do Órgão Deliberativo, mediante ratificação, reportando os efeitos dessa 

aprovação à data em que a Câmara Municipal aprovar a presente proposta, nos termos 

previstos no art.º 164.º do Código do Procedimento Administrativo, considerando que a 

adjudicação do procedimento será aprovada na mesma reunião do Executivo Municipal. 

Assim, solicita-se o correspondente documento de cabimento.” 

DELIBERADO 

 

 

9. OBRAS PÚBLICAS – REABILITAÇÃO DA ESCOLA EB 2,3 DE SÃO TORCATO - 

RELATÓRIO FINAL - ADJUDICAÇÃO E APROVAÇÃO DA MINUTA DO CONTRATO – 

Presente, para aprovação, o Relatório Final, em anexo, propondo a adjudicação da 

empreitada em epígrafe ao concorrente “N.V.E. Engenharias, S.A.”, pelo valor de 

€5.290.429,29 + IVA, para um prazo de execução de 547 dias. Propõe-se, ainda, a 

aprovação da minuta do contrato, em anexo. (Anexo 5) 

DELIBERADO 
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10. FREGUESIAS - REORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO TERRITÓRIO DAS 

FREGUESIAS – FREGUESIA DE TABUADELO E SÃO FAUSTINO - EMISSÃO DE PARECER 

SOBRE PROPOSTA DE DESAGREGAÇÃO – RATIFICAÇÃO - Presente a seguinte 

informação: “O Presidente da Assembleia Municipal de Guimarães, através de ofício 

datado de 24 de outubro de 2022, solicita, para cumprimento do n.º 3, do art.º 12.º da 

Lei n.º 39/2021, de 24 de junho, parecer da Câmara Municipal relativamente à proposta 

que lhe foi apresentada pela Freguesia de Tabuadelo e São Faustino de criação da 

Freguesia de Tabuadelo e da Freguesia de São Faustino, por desagregação da atual 

freguesia, nos termos dos artigos 3º e 25º deste diploma legal. Em face do solicitado, e 

após análise da mencionada proposta da Freguesia de Tabuadelo e São Faustino, anexa 

ao aludido ofício, informamos: A Lei n.º 39/2021, de 24 de junho, na sua redação atual, 

define o regime jurídico de criação, modificação e extinção de freguesias e revoga a Lei 

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

território das freguesias. O aludido diploma entrou em vigor passados 180 dias – 6 

meses – após a sua publicação, isto é, em 21 de dezembro de 2021. Antes desse 

momento não podia ser desencadeado o procedimento especial, simplificado e 

transitório previsto no seu art.º 25.º. Após a sua entrada em vigor, o início desse 

procedimento deve ocorrer dentro do prazo de um ano, ou seja, até 21 de dezembro de 

2022. O pressuposto para o desencadeamento deste procedimento é o de ter ocorrido, 

nos termos do n.º 1, do art.º 25.º, um “erro manifesto e excecional que cause prejuízo 

às populações”. Embora designado de simplificado, o procedimento obriga a percorrer 

todo o caminho previsto na Lei para a criação de uma nova freguesia: a) A apresentação 

de uma proposta de criação de freguesia, nos termos do art.º 10.º; b) Apreciação pela 

Assembleia de Freguesia, nos termos do art.º 11.º; c) Apreciação pela Assembleia 

Municipal, no termos do art.º 12.º; d) Apreciação e aprovação pela Assembleia da 

República, nos termos do art.º 13.º. Note-se que, para que este procedimento dito de 

correção possa ser desencadeado, é necessário que as freguesias que daí decorrem 

cumpram os requisitos previstos na aludida Lei de criação de freguesias. Assim, dispõe o 

https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/373798/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/373798/details/normal?l=1
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n.º 1 do art.º 2.º da referida Lei que “A criação de freguesias só pode concretizar-se se o 

respetivo procedimento revelar a viabilidade de todas as freguesias envolvidas no 

processo”. Neste art.º 2º estabelece-se um pressuposto base obrigatório de criação de 

freguesias, que é a sua viabilidade, conceito definido, para esse efeito, no n.º 2 e que 

depende da ponderação dos critérios de apreciação, desde que aprovados pelos órgãos 

do município cuja circunscrição territorial é afetada, descritos no art.º 4.º, a saber: “a) 

prestação de serviços à população, b) eficácia e eficiência da gestão pública; população 

e território; c) história e identidade cultural; e) vontade política da população, 

manifestada pelos respetivos órgãos representativos”. Esta fixação de elementos está 

relacionada ao próprio conceito constitucional de autarquia local, ínsito no n.º 2, do 

art.º 235.º da Constituição da República Portuguesa, que refere que “As autarquias 

locais são pessoas coletivas territoriais dotadas de órgãos representativos, que visam a 

prossecução de interesses próprios das populações respetivas”. Assim, a criação de 

freguesias depende, genericamente, de cinco critérios obrigatórios, cumulativos e 

vinculativos, densificados nos artigos 5.º a 9.º do referido diploma legal: a) Quanto à 

prestação de serviços à população (art.º 5.º), está em causa, sobretudo, a existência de 

infraestruturas e equipamentos, devendo verificar-se pelo menos quatro dos requisitos 

apresentados no n.º 2, quer para as novas freguesias, quer para as freguesias que lhes 

dão origem. Ainda, nos termos da alínea a), do n.º 1 é exigido que a nova freguesia 

venha a ter pelo menos “um trabalhador com vínculo de emprego público” e nos termos 

da alínea b), do n.º 1 “a existência de edifício adequado à instalação da sede da 

freguesia”; b) Quanto à eficácia e eficiência da gestão pública (art.º 6.º), está em causa 

a viabilidade económico-financeira e racionalidade económica da nova autarquia, a 

demonstrar em relatório financeiro; c) Quanto à população e território (art.º 7.º), trata-

se dos dois elementos essenciais de qualquer autarquia local, tendo em conta o seu 

conceito constitucional. Decorre da alínea a), do n.º 1 que “o número de eleitores não 

pode ser inferior a 750 eleitores por freguesia”; d) Quanto à história e identidade 

cultural (art.º 8.º), destaca-se como elemento fundamental um sentimento de pertença 
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comum, que revela uma individualidade e especificidade que justifica a respetiva 

individualização face a outros territórios; e) Quanto à vontade política da população 

(art.º 9.º), nos termos constitucionais, a soberania reside no povo, sendo aferida através 

dos órgãos representativos da população, democraticamente eleitos, cuja vontade é 

manifestada através do procedimento definido nos artigos 10.º a 13.º. In casu, cingindo-

nos a uma análise meramente formal da proposta, cumprindo averiguar a observância 

ou não dos requisitos objetivos que a referida Lei n.º 39/2021 obriga, a pretensão de 

desagregação da atual Freguesia de Tabuadelo e São Faustino com vista à criação de 

duas freguesias - a Freguesia de Tabuadelo e a Freguesia de São Faustino - cumpre 

objetivamente os critérios previstos na referida Lei, conforme exposto no quadro infra: - 

Critérios de apreciação 
Cumprimento dos critérios 

Tabuadelo São Faustino 

P
R

ES
TA

Ç
Ã

O
 D

E 
SE

R
V

IÇ
O

S 
À

 P
O

P
U

LA
Ç

Ã
O

 A garantia de vir a ter o mínimo de um trabalhador com vínculo de 

emprego público 
Cumpre Cumpre 

A existência de edifício adequado à instalação da sede da freguesia Cumpre Cumpre 

A existência de equipamento desportivo Cumpre Cumpre 

A existência de um equipamento cultural Cumpre Cumpre 

A existência de um parque ou jardim público com equipamento lúdico 

ou de lazer infantojuvenil 
Cumpre Cumpre 

A existência de um serviço associativo de proteção social dos cidadãos 

seniores ou apoio a cidadãs portadores de deficiência, desde que tenha 

âmbito territorial do município 

Cumpre Cumpre 

A existência de uma coletividade que desenvolva atividades recreativas, 

culturais, desportivos ou sociais 
Cumpre Cumpre 

EF
IC

Á
C

IA
 E

 

EF
IC

IÊ
N

C
IA

 

D
A

 G
ES

TÃ
O

 

P
Ú

B
LI

C
A

 

O critério da eficácia e eficiência da gestão pública deve ter em conta a 

viabilidade económico-financeira das freguesias, a demonstrar em 

relatório financeiro resultante da aplicação prospetiva da Lei n.º 

73/2013, de 3 de setembro, que estabelece o regime financeiro das 

autarquias locais e das entidades intermunicipais. 

Cumpre Cumpre 

P
O

P
U

LA
Ç

Ã
O

 

E 
TE

R
R

IT
Ó

R
IO

 

O número de eleitores não pode ser inferior a 750 eleitores por 

freguesia 
Cumpre Cumpre 

HISTÓRIA E IDENTIDADE CULTURAL Cumpre Cumpre 

VONTADE POLÍTICA DA POPULAÇÃO Cumpre Cumpre 

Deste modo, atento o anteriormente exposto, encontram-se reunidas as condições 

legais para a criação da Freguesia de Tabuadelo e da Freguesia de São Faustino, por 
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desagregação da atual Freguesia de Tabuadelo e São Faustino, cabendo à Câmara 

Municipal emitir parecer sobre a proposta. Considerando que a Câmara Municipal 

dispõe de um prazo de 15 dias úteis para proferir parecer, nos termos do n.º 4 do art.º 

12.º da Lei n.º 39/2021, terminando, portanto, em 17 de novembro de 2022, submete-

se à consideração superior que o parecer seja aprovado por despacho do Senhor 

Presidente, sendo posteriormente ratificado 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.” (Anexo 6) 

DELIBERADO 

 

 

12. FREGUESIAS – REORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO TERRITÓRIO DAS 

FREGUESIAS – FREGUESIA DE CONDE E GANDARELA - EMISSÃO DE PARECER SOBRE 

PROPOSTA DE DESAGREGAÇÃO – RATIFICAÇÃO – Presente a seguinte informação: “O 

Presidente da Assembleia Municipal de Guimarães, através de ofício datado de 31 de 

outubro de 2022, solicita, para cumprimento do n.º 3, do art.º 12.º da Lei n.º 39/2021, 

de 24 de junho, parecer da Câmara Municipal relativamente à proposta que lhe foi 

apresentada pela Freguesia de Conde e Gandarela de criação da Freguesia de Conde e 

da Freguesia de Gandarela, por desagregação da atual freguesia, nos termos dos artigos 

3º e 25º deste diploma legal. Em face do solicitado, e após análise da mencionada 

proposta da Freguesia de Conde e Gandarela, anexa ao aludido ofício, informamos: A 

Lei n.º 39/2021, de 24 de junho, na sua redação atual, define o regime jurídico de 

criação, modificação e extinção de freguesias e revoga a Lei n.º 11-A/2013, de 28 de 

janeiro, que procede à reorganização administrativa do território das freguesias. O 

aludido diploma entrou em vigor passados 180 dias – 6 meses – após a sua publicação, 

isto é, em 21 de dezembro de 2021. Antes desse momento não podia ser desencadeado 

o procedimento especial, simplificado e transitório previsto no seu art.º 25.º. Após a sua 

https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/373798/details/normal?l=1
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entrada em vigor, o início desse procedimento deve ocorrer dentro do prazo de um 

ano, ou seja, até 21 de dezembro de 2022. O pressuposto para o desencadeamento 

deste procedimento é o de ter ocorrido, nos termos do n.º 1, do art.º 25.º, um “erro 

manifesto e excecional que cause prejuízo às populações”. Embora designado de 

simplificado, o procedimento obriga a percorrer todo o caminho previsto na Lei para a 

criação de uma nova freguesia: a) A apresentação de uma proposta de criação de 

freguesia, nos termos do art.º 10.º; b) Apreciação pela Assembleia de Freguesia, nos 

termos do art.º 11.º; c) Apreciação pela Assembleia Municipal, no termos do art.º 12.º; 

d) Apreciação e aprovação pela Assembleia da República, nos termos do art.º 13.º. 

Note-se que, para que este procedimento dito de correção possa ser desencadeado, é 

necessário que as freguesias que daí decorrem cumpram os requisitos previstos na 

aludida Lei de criação de freguesias. Assim, dispõe o n.º 1 do art.º 2.º da referida Lei que 

“A criação de freguesias só pode concretizar-se se o respetivo procedimento revelar a 

viabilidade de todas as freguesias envolvidas no processo”. Neste art.º 2º estabelece-se 

um pressuposto base obrigatório de criação de freguesias, que é a sua viabilidade, 

conceito definido, para esse efeito, no n.º 2 e que depende da ponderação dos critérios 

de apreciação, desde que aprovados pelos órgãos do município cuja circunscrição 

territorial é afetada, descritos no art.º 4.º, a saber: “a) prestação de serviços à 

população, b) eficácia e eficiência da gestão pública; população e território; c) história e 

identidade cultural; e) vontade política da população, manifestada pelos respetivos 

órgãos representativos”. Esta fixação de elementos está relacionada ao próprio conceito 

constitucional de autarquia local, ínsito no n.º 2, do art.º 235.º da Constituição da 

República Portuguesa, que refere que “As autarquias locais são pessoas coletivas 

territoriais dotadas de órgãos representativos, que visam a prossecução de interesses 

próprios das populações respetivas”. Assim, a criação de freguesias depende, 

genericamente, de cinco critérios obrigatórios, cumulativos e vinculativos, densificados 

nos artigos 5.º a 9.º do referido diploma legal: a) Quanto à prestação de serviços à 

população (art.º 5.º), está em causa, sobretudo, a existência de infraestruturas e 
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equipamentos, devendo verificar-se pelo menos quatro dos requisitos apresentados no 

n.º 2, quer para as novas freguesias, quer para as freguesias que lhes dão origem. Ainda, 

nos termos da alínea a), do n.º 1 é exigido que a nova freguesia venha a ter pelo menos 

“um trabalhador com vínculo de emprego público” e nos termos da alínea b), do n.º 1 “a 

existência de edifício adequado à instalação da sede da freguesia”; b) Quanto à eficácia 

e eficiência da gestão pública (art.º 6.º), está em causa a viabilidade económico-

financeira e racionalidade económica da nova autarquia, a demonstrar em relatório 

financeiro; c) Quanto à população e território (art.º 7.º), trata-se dos dois elementos 

essenciais de qualquer autarquia local, tendo em conta o seu conceito constitucional. 

Decorre da alínea a), do n.º 1 que “o número de eleitores não pode ser inferior a 750 

eleitores por freguesia”; d) Quanto à história e identidade cultural (art.º 8.º), destaca-

se como elemento fundamental um sentimento de pertença comum, que revela uma 

individualidade e especificidade que justifica a respetiva individualização face a outros 

territórios; e) Quanto à vontade política da população (art.º 9.º), nos termos 

constitucionais, a soberania reside no povo, sendo aferida através dos órgãos 

representativos da população, democraticamente eleitos, cuja vontade é manifestada 

através do procedimento definido nos artigos 10.º a 13.º. In casu, cingindo-nos a uma 

análise meramente formal da proposta, cumprindo averiguar a observância ou não dos 

requisitos objetivos que a referida Lei n.º 39/2021 obriga, a pretensão de desagregação 

da atual Freguesia de Conde e Gandarela com vista à criação de duas freguesias - a 

Freguesia de Conde e a Freguesia de Gandarela - cumpre objetivamente os critérios 

previstos na referida Lei, conforme exposto no quadro infra: ------------------------------------ 

Critérios de apreciação 

Cumprimento dos critérios 

Conde Gandarela 

P
R

ES
TA

Ç
Ã

O
 D

E 

SE
R

V
IÇ

O
S 

À
 

P
O

P
U
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Ç

Ã
O

 

A garantia de vir a ter o mínimo de um trabalhador com vínculo de 

emprego público 
Cumpre Cumpre 

A existência de edifício adequado à instalação da sede da freguesia Cumpre Cumpre 

A existência de equipamento desportivo Cumpre Cumpre 
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A existência de um equipamento cultural Cumpre Cumpre 

A existência de um parque ou jardim público com equipamento 

lúdico ou de lazer infantojuvenil 
Cumpre Cumpre 

A existência de um serviço associativo de proteção social dos 

cidadãos seniores ou apoio a cidadãs portadores de deficiência, 

desde que tenha âmbito territorial do município 

Cumpre Cumpre 

A existência de uma coletividade que desenvolva atividades 

recreativas, culturais, desportivos ou sociais 
Cumpre Cumpre 

EF
IC

Á
C

IA
 E

 

EF
IC

IÊ
N

C
IA

 D
A

 

G
ES

TÃ
O

 P
Ú

B
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C
A

 O critério da eficácia e eficiência da gestão pública deve ter em 

conta a viabilidade económico-financeira das freguesias, a 

demonstrar em relatório financeiro resultante da aplicação 

prospetiva da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, que estabelece o 

regime financeiro das autarquias locais e das entidades 

intermunicipais. 

Cumpre Cumpre 

P
O

P
U

LA
Ç

Ã
O

 

E 
TE

R
R

IT
Ó

R
IO

 

O número de eleitores não pode ser inferior a 750 eleitores por 

freguesia 
Cumpre Cumpre 

HISTÓRIA E IDENTIDADE CULTURAL Cumpre Cumpre 

VONTADE POLÍTICA DA POPULAÇÃO Cumpre Cumpre 

Deste modo, atento o anteriormente exposto, encontram-se reunidas as condições 

legais para a criação da Freguesia de Conde e da Freguesia de Gandarela, por 

desagregação da atual Freguesia de Conde e Gandarela, cabendo à Câmara Municipal 

emitir parecer sobre a proposta. Considerando que a Câmara Municipal dispõe de um 

prazo de 15 dias úteis para proferir parecer, nos termos do n.º 4 do art.º 12.º da Lei n.º 

39/2021, terminando, portanto, em 23 de novembro de 2022, submete-se à 

consideração superior que o parecer seja aprovado por despacho do Senhor Presidente, 

sendo posteriormente ratificado 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.” 

(Anexo 7) 

DELIBERADO 
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13. FREGUESIAS – REORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO TERRITÓRIO DAS 

FREGUESIAS – FREGUESIA DE SERZEDO E CALVOS - EMISSÃO DE PARECER SOBRE 

PROPOSTA DE DESAGREGAÇÃO – RATIFICAÇÃO – Presente a seguinte informação: “O 

Presidente da Assembleia Municipal de Guimarães, através de ofício datado de 31 de 

outubro de 2022, solicita, para cumprimento do n.º 3, do art.º 12.º da Lei n.º 39/2021, 

de 24 de junho, parecer da Câmara Municipal relativamente à proposta que lhe foi 

apresentada pela Freguesia de Serzedo e Calvos de criação da Freguesia de Serzedo e 

da Freguesia de Calvos, por desagregação da atual freguesia, nos termos dos artigos 3º 

e 25º deste diploma legal. Em face do solicitado, e após análise da mencionada 

proposta da Freguesia de Serzedo e Calvos, anexa ao aludido ofício, informamos: A Lei 

n.º 39/2021, de 24 de junho, na sua redação atual, define o regime jurídico de criação, 

modificação e extinção de freguesias e revoga a Lei n.º 11-A/2013, de 28 de janeiro, que 

procede à reorganização administrativa do território das freguesias. O aludido diploma 

entrou em vigor passados 180 dias – 6 meses – após a sua publicação, isto é, em 21 de 

dezembro de 2021. Antes desse momento não podia ser desencadeado o procedimento 

especial, simplificado e transitório previsto no seu art.º 25.º. Após a sua entrada em 

vigor, o início desse procedimento deve ocorrer dentro do prazo de um ano, ou seja, até 

21 de dezembro de 2022. O pressuposto para o desencadeamento deste procedimento 

é o de ter ocorrido, nos termos do n.º 1, do art.º 25.º, um “erro manifesto e excecional 

que cause prejuízo às populações”. Embora designado de simplificado, o procedimento 

obriga a percorrer todo o caminho previsto na Lei para a criação de uma nova freguesia: 

a) A apresentação de uma proposta de criação de freguesia, nos termos do art.º 10.º; b) 

Apreciação pela Assembleia de Freguesia, nos termos do art.º 11.º; c) Apreciação pela 

Assembleia Municipal, no termos do art.º 12.º; d) Apreciação e aprovação pela 

Assembleia da República, nos termos do art.º 13.º. Note-se que, para que este 

procedimento dito de correção possa ser desencadeado, é necessário que as freguesias 

que daí decorrem cumpram os requisitos previstos na aludida Lei de criação de 

freguesias. Assim, dispõe o n.º 1 do art.º 2.º da referida Lei que “A criação de freguesias 
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só pode concretizar-se se o respetivo procedimento revelar a viabilidade de todas as 

freguesias envolvidas no processo”. Neste art.º 2º estabelece-se um pressuposto base 

obrigatório de criação de freguesias, que é a sua viabilidade, conceito definido, para 

esse efeito, no n.º 2 e que depende da ponderação dos critérios de apreciação, desde 

que aprovados pelos órgãos do município cuja circunscrição territorial é afetada, 

descritos no art.º 4.º, a saber: “a) prestação de serviços à população, b) eficácia e 

eficiência da gestão pública; população e território; c) história e identidade cultural; e) 

vontade política da população, manifestada pelos respetivos órgãos representativos”. 

Esta fixação de elementos está relacionada ao próprio conceito constitucional de 

autarquia local, ínsito no n.º 2, do art.º 235.º da Constituição da República Portuguesa, 

que refere que “As autarquias locais são pessoas coletivas territoriais dotadas de órgãos 

representativos, que visam a prossecução de interesses próprios das populações 

respetivas”. Assim, a criação de freguesias depende, genericamente, de cinco critérios 

obrigatórios, cumulativos e vinculativos, densificados nos artigos 5.º a 9.º do referido 

diploma legal: a) Quanto à prestação de serviços à população (art.º 5.º), está em causa, 

sobretudo, a existência de infraestruturas e equipamentos, devendo verificar-se pelo 

menos quatro dos requisitos apresentados no n.º 2, quer para as novas freguesias, quer 

para as freguesias que lhes dão origem. Ainda, nos termos da alínea a), do n.º 1 é 

exigido que a nova freguesia venha a ter pelo menos “um trabalhador com vínculo de 

emprego público” e nos termos da alínea b), do n.º 1 “a existência de edifício adequado 

à instalação da sede da freguesia”; b) Quanto à eficácia e eficiência da gestão pública 

(art.º 6.º), está em causa a viabilidade económico-financeira e racionalidade económica 

da nova autarquia, a demonstrar em relatório financeiro; c) Quanto à população e 

território (art.º 7.º), trata-se dos dois elementos essenciais de qualquer autarquia local, 

tendo em conta o seu conceito constitucional. Decorre da alínea a), do n.º 1 que “o 

número de eleitores não pode ser inferior a 750 eleitores por freguesia”; d) Quanto à 

história e identidade cultural (art.º 8.º), destaca-se como elemento fundamental um 

sentimento de pertença comum, que revela uma individualidade e especificidade que 
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justifica a respetiva individualização face a outros territórios; e) Quanto à vontade 

política da população (art.º 9.º), nos termos constitucionais, a soberania reside no 

povo, sendo aferida através dos órgãos representativos da população, 

democraticamente eleitos, cuja vontade é manifestada através do procedimento 

definido nos artigos 10.º a 13.º. In casu, cingindo-nos a uma análise meramente formal 

da proposta, cumprindo averiguar a observância ou não dos requisitos objetivos que a 

referida Lei n.º 39/2021 obriga, a pretensão de desagregação da atual Freguesia de 

Serzedo e Calvos com vista à criação de duas freguesias - a Freguesia de Serzedo e a 

Freguesia de Calvos - cumpre objetivamente os critérios previstos na referida Lei, 

conforme exposto no quadro infra: ---------------------------------------------------------------------- 

Critérios de apreciação 
Cumprimento dos critérios 

Serzedo Calvos 

P
R

ES
TA

Ç
Ã

O
 D

E 
SE

R
V

IÇ
O

S 
À

 P
O

P
U

LA
Ç

Ã
O

 A garantia de vir a ter o mínimo de um trabalhador com vínculo de emprego 

público 
Cumpre Cumpre 

A existência de edifício adequado à instalação da sede da freguesia Cumpre Cumpre 

A existência de equipamento desportivo Cumpre Cumpre 

A existência de um equipamento cultural Cumpre Cumpre 

A existência de um parque ou jardim público com equipamento lúdico ou 

de lazer infantojuvenil 
Cumpre Cumpre 

A existência de um serviço associativo de proteção social dos cidadãos 

seniores ou apoio a cidadãs portadores de deficiência, desde que tenha 

âmbito territorial do município 

Cumpre Cumpre 

A existência de uma coletividade que desenvolva atividades recreativas, 

culturais, desportivos ou sociais 
Cumpre Cumpre 

EF
IC

Á
C

IA
 E

 

EF
IC

IÊ
N

C
IA

 

D
A

 G
ES

TÃ
O

 

P
Ú

B
LI

C
A

 

O critério da eficácia e eficiência da gestão pública deve ter em conta a 

viabilidade económico-financeira das freguesias, a demonstrar em relatório 

financeiro resultante da aplicação prospetiva da Lei n.º 73/2013, de 3 de 

setembro, que estabelece o regime financeiro das autarquias locais e das 

entidades intermunicipais. 

Cumpre Cumpre 

P
O

P
U

LA
Ç

Ã
O

 

E 
TE

R
R

IT
Ó

R
IO

 

O número de eleitores não pode ser inferior a 750 eleitores por freguesia Cumpre Cumpre 

HISTÓRIA E IDENTIDADE CULTURAL Cumpre Cumpre 

VONTADE POLÍTICA DA POPULAÇÃO Cumpre Cumpre 

Deste modo, atento o anteriormente exposto, encontram-se reunidas as condições 

legais para a criação da Freguesia de Serzedo e da Freguesia de Calvos, por 
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desagregação da atual Freguesia de Serzedo e Calvos, cabendo à Câmara Municipal 

emitir parecer sobre a proposta. Considerando que a Câmara Municipal dispõe de um 

prazo de 15 dias úteis para proferir parecer, nos termos do n.º 4 do art.º 12.º da Lei n.º 

39/2021, terminando, portanto, em 23 de novembro de 2022, submete-se à 

consideração superior que o parecer seja aprovado por despacho do Senhor Presidente, 

sendo posteriormente ratificado 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.” 

(Anexo 8) 

DELIBERADO 

 

 

14. FREGUESIAS – REORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO TERRITÓRIO DAS 

FREGUESIAS – FREGUESIA DE PRAZINS SANTO TIRSO E CORVITE - EMISSÃO DE 

PARECER SOBRE PROPOSTA DE DESAGREGAÇÃO – RATIFICAÇÃO – Presente a seguinte 

informação: “O Presidente da Assembleia Municipal de Guimarães, através de ofício 

datado de 4 de novembro de 2022, solicita, para cumprimento do n.º 3, do art.º 12.º da 

Lei n.º 39/2021, de 24 de junho, parecer da Câmara Municipal relativamente à proposta 

que lhe foi apresentada pela Freguesia de Prazins Santo Tirso e Corvite de criação da 

Freguesia de Prazins Santo Tirso e da Freguesia de Corvite, por desagregação da atual 

freguesia, nos termos dos artigos 3º e 25º deste diploma legal. Em face do solicitado, e 

após análise da mencionada proposta da Freguesia de Prazins Santo Tirso e Corvite, 

anexa ao aludido ofício, informamos: A Lei n.º 39/2021, de 24 de junho, na sua redação 

atual, define o regime jurídico de criação, modificação e extinção de freguesias e revoga 

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

território das freguesias. O aludido diploma entrou em vigor passados 180 dias – 6 

meses – após a sua publicação, isto é, em 21 de dezembro de 2021. Antes desse 

momento não podia ser desencadeado o procedimento especial, simplificado e 
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transitório previsto no seu art.º 25.º. Após a sua entrada em vigor, o início desse 

procedimento deve ocorrer dentro do prazo de um ano, ou seja, até 21 de dezembro de 

2022. O pressuposto para o desencadeamento deste procedimento é o de ter ocorrido, 

nos termos do n.º 1, do art.º 25.º, um “erro manifesto e excecional que cause prejuízo 

às populações”. Embora designado de simplificado, o procedimento obriga a percorrer 

todo o caminho previsto na Lei para a criação de uma nova freguesia: a) A apresentação 

de uma proposta de criação de freguesia, nos termos do art.º 10.º; b) Apreciação pela 

Assembleia de Freguesia, nos termos do art.º 11.º; c) Apreciação pela Assembleia 

Municipal, no termos do art.º 12.º; d) Apreciação e aprovação pela Assembleia da 

República, nos termos do art.º 13.º. Note-se que, para que este procedimento dito de 

correção possa ser desencadeado, é necessário que as freguesias que daí decorrem 

cumpram os requisitos previstos na aludida Lei de criação de freguesias. Assim, dispõe o 

n.º 1 do art.º 2.º da referida Lei que “A criação de freguesias só pode concretizar-se se o 

respetivo procedimento revelar a viabilidade de todas as freguesias envolvidas no 

processo”. Neste art.º 2º estabelece-se um pressuposto base obrigatório de criação de 

freguesias, que é a sua viabilidade, conceito definido, para esse efeito, no n.º 2 e que 

depende da ponderação dos critérios de apreciação, desde que aprovados pelos órgãos 

do município cuja circunscrição territorial é afetada, descritos no art.º 4.º, a saber: “a) 

prestação de serviços à população, b) eficácia e eficiência da gestão pública; população 

e território; c) história e identidade cultural; e) vontade política da população, 

manifestada pelos respetivos órgãos representativos”. Esta fixação de elementos está 

relacionada ao próprio conceito constitucional de autarquia local, ínsito no n.º 2, do 

art.º 235.º da Constituição da República Portuguesa, que refere que “As autarquias 

locais são pessoas coletivas territoriais dotadas de órgãos representativos, que visam a 

prossecução de interesses próprios das populações respetivas”. Assim, a criação de 

freguesias depende, genericamente, de cinco critérios obrigatórios, cumulativos e 

vinculativos, densificados nos artigos 5.º a 9.º do referido diploma legal: a) Quanto à 

prestação de serviços à população (art.º 5.º), está em causa, sobretudo, a existência de 
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infraestruturas e equipamentos, devendo verificar-se pelo menos quatro dos requisitos 

apresentados no n.º 2, quer para as novas freguesias, quer para as freguesias que lhes 

dão origem. Ainda, nos termos da alínea a), do n.º 1 é exigido que a nova freguesia 

venha a ter pelo menos “um trabalhador com vínculo de emprego público” e nos termos 

da alínea b), do n.º 1 “a existência de edifício adequado à instalação da sede da 

freguesia”; b) Quanto à eficácia e eficiência da gestão pública (art.º 6.º), está em causa 

a viabilidade económico-financeira e racionalidade económica da nova autarquia, a 

demonstrar em relatório financeiro; c) Quanto à população e território (art.º 7.º), trata-

se dos dois elementos essenciais de qualquer autarquia local, tendo em conta o seu 

conceito constitucional. Decorre da alínea a), do n.º 1 que “o número de eleitores não 

pode ser inferior a 750 eleitores por freguesia”; d) Quanto à história e identidade 

cultural (art.º 8.º), destaca-se como elemento fundamental um sentimento de pertença 

comum, que revela uma individualidade e especificidade que justifica a respetiva 

individualização face a outros territórios; e) Quanto à vontade política da população 

(art.º 9.º), nos termos constitucionais, a soberania reside no povo, sendo aferida através 

dos órgãos representativos da população, democraticamente eleitos, cuja vontade é 

manifestada através do procedimento definido nos artigos 10.º a 13.º. In casu, cingindo-

nos a uma análise meramente formal da proposta, cumprindo averiguar a observância 

ou não dos requisitos objetivos que a referida Lei n.º 39/2021 obriga, a pretensão de 

desagregação da atual Freguesia de Prazins Santo Tirso e Corvite com vista à criação de 

duas freguesias - a Freguesia de Prazins Santo Tirso e a Freguesia de Corvite - cumpre 

objetivamente os critérios previstos na referida Lei, conforme exposto no quadro infra: - 

Critérios de apreciação 

Cumprimento dos critérios 

Prazins Santo 

Tirso 
Corvite 

P
R

ES
TA

Ç
Ã

O
 

D
E 

SE
R

V
IÇ

O
S 

À
 

P
O

P
U

LA
Ç

Ã
O

 

A garantia de vir a ter o mínimo de um trabalhador com 

vínculo de emprego público 
Cumpre Cumpre 

A existência de edifício adequado à instalação da sede da 

freguesia 
Cumpre Cumpre 
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A existência de equipamento desportivo Cumpre Cumpre 

A existência de um equipamento cultural Cumpre Cumpre 

A existência de um parque ou jardim público com 

equipamento lúdico ou de lazer infantojuvenil 
Cumpre Cumpre 

A existência de um serviço associativo de proteção social dos 

cidadãos seniores ou apoio a cidadãs portadores de 

deficiência, desde que tenha âmbito territorial do município 

Cumpre Cumpre 

A existência de uma coletividade que desenvolva atividades 

recreativas, culturais, desportivos ou sociais 
Cumpre Cumpre 

EF
IC

Á
C

IA
 E

 

EF
IC

IÊ
N

C
IA

 D
A

 

G
ES

TÃ
O

 P
Ú

B
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C
A

 O critério da eficácia e eficiência da gestão pública deve ter 

em conta a viabilidade económico-financeira das freguesias, a 

demonstrar em relatório financeiro resultante da aplicação 

prospetiva da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, que 

estabelece o regime financeiro das autarquias locais e das 

entidades intermunicipais. 

Cumpre Cumpre 

P
O

P
U

LA
Ç

Ã
O

 

E 
TE

R
R

IT
Ó

R
IO

 

O número de eleitores não pode ser inferior a 750 eleitores 

por freguesia 
Cumpre Cumpre 

HISTÓRIA E IDENTIDADE CULTURAL Cumpre Cumpre 

VONTADE POLÍTICA DA POPULAÇÃO Cumpre Cumpre 

Deste modo, atento o anteriormente exposto, encontram-se reunidas as condições 

legais para a criação da Freguesia de Prazins Santo Tirso e da Freguesia de Corvite, por 

desagregação da atual Freguesia de Prazins Santo Tirso e Corvite, cabendo à Câmara 

Municipal emitir parecer sobre a proposta. Considerando que a Câmara Municipal 

dispõe de um prazo de 15 dias úteis para proferir parecer, nos termos do n.º 4 do art.º 

12.º da Lei n.º 39/2021, terminando, portanto, em 24 de novembro de 2022, submete-

se à consideração superior que o parecer seja aprovado por despacho do Senhor 

Presidente, sendo posteriormente ratificado 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.” (Anexo 9) 

DELIBERADO 
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15. FREGUESIAS – REORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO TERRITÓRIO DAS 

FREGUESIAS – FREGUESIA DE SANDE VILA NOVA E SANDE SÃO CLEMENTE - EMISSÃO 

DE PARECER SOBRE PROPOSTA DE DESAGREGAÇÃO – Presente a seguinte informação: 

“O Presidente da Assembleia Municipal de Guimarães, através de ofício datado de 22 de 

novembro de 2022, solicita, para cumprimento do n.º 3, do art.º 12.º da Lei n.º 

39/2021, de 24 de junho, parecer da Câmara Municipal relativamente à proposta que 

lhe foi apresentada pela Freguesia de Sande Vila Nova e Sande São Clemente de criação 

da Freguesia de Sande Vila Nova e da Freguesia de Sande São Clemente, por 

desagregação da atual freguesia, nos termos dos artigos 3º e 25º deste diploma legal. 

Em face do solicitado, e após análise da mencionada proposta da Freguesia de Sande 

Vila Nova e Sande São Clemente, anexa ao aludido ofício, informamos: A Lei n.º 

39/2021, de 24 de junho, na sua redação atual, define o regime jurídico de criação, 

modificação e extinção de freguesias e revoga a Lei n.º 11-A/2013, de 28 de janeiro, que 

procede à reorganização administrativa do território das freguesias. O aludido diploma 

entrou em vigor passados 180 dias – 6 meses – após a sua publicação, isto é, em 21 de 

dezembro de 2021. Antes desse momento não podia ser desencadeado o procedimento 

especial, simplificado e transitório previsto no seu art.º 25.º. Após a sua entrada em 

vigor, o início desse procedimento deve ocorrer dentro do prazo de um ano, ou seja, até 

21 de dezembro de 2022. O pressuposto para o desencadeamento deste procedimento 

é o de ter ocorrido, nos termos do n.º 1, do art.º 25.º, um “erro manifesto e excecional 

que cause prejuízo às populações”. Embora designado de simplificado, o procedimento 

obriga a percorrer todo o caminho previsto na Lei para a criação de uma nova freguesia: 

a) A apresentação de uma proposta de criação de freguesia, nos termos do art.º 10.º; b) 

Apreciação pela Assembleia de Freguesia, nos termos do art.º 11.º; c) Apreciação pela 

Assembleia Municipal, no termos do art.º 12.º; d) Apreciação e aprovação pela 

Assembleia da República, nos termos do art.º 13.º. Note-se que, para que este 

procedimento dito de correção possa ser desencadeado, é necessário que as freguesias 

que daí decorrem cumpram os requisitos previstos na aludida Lei de criação de 
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freguesias. Assim, dispõe o n.º 1 do art.º 2.º da referida Lei que “A criação de freguesias 

só pode concretizar-se se o respetivo procedimento revelar a viabilidade de todas as 

freguesias envolvidas no processo”. Neste art.º 2º estabelece-se um pressuposto base 

obrigatório de criação de freguesias, que é a sua viabilidade, conceito definido, para 

esse efeito, no n.º 2 e que depende da ponderação dos critérios de apreciação, desde 

que aprovados pelos órgãos do município cuja circunscrição territorial é afetada, 

descritos no art.º 4.º, a saber: “a) prestação de serviços à população, b) eficácia e 

eficiência da gestão pública; população e território; c) história e identidade cultural; e) 

vontade política da população, manifestada pelos respetivos órgãos representativos”. 

Esta fixação de elementos está relacionada ao próprio conceito constitucional de 

autarquia local, ínsito no n.º 2, do art.º 235.º da Constituição da República Portuguesa, 

que refere que “As autarquias locais são pessoas coletivas territoriais dotadas de órgãos 

representativos, que visam a prossecução de interesses próprios das populações 

respetivas”. Assim, a criação de freguesias depende, genericamente, de cinco critérios 

obrigatórios, cumulativos e vinculativos, densificados nos artigos 5.º a 9.º do referido 

diploma legal: a) Quanto à prestação de serviços à população (art.º 5.º), está em causa, 

sobretudo, a existência de infraestruturas e equipamentos, devendo verificar-se pelo 

menos quatro dos requisitos apresentados no n.º 2, quer para as novas freguesias, quer 

para as freguesias que lhes dão origem. Ainda, nos termos da alínea a), do n.º 1 é 

exigido que a nova freguesia venha a ter pelo menos “um trabalhador com vínculo de 

emprego público” e nos termos da alínea b), do n.º 1 “a existência de edifício adequado 

à instalação da sede da freguesia”. b) Quanto à eficácia e eficiência da gestão pública 

(art.º 6.º), está em causa a viabilidade económico-financeira e racionalidade económica 

da nova autarquia, a demonstrar em relatório financeiro; c) Quanto à população e 

território (art.º 7.º), trata-se dos dois elementos essenciais de qualquer autarquia local, 

tendo em conta o seu conceito constitucional. Decorre da alínea a), do n.º 1 que “o 

número de eleitores não pode ser inferior a 750 eleitores por freguesia”; d) Quanto à 

história e identidade cultural (art.º 8.º), destaca-se como elemento fundamental um 
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sentimento de pertença comum, que revela uma individualidade e especificidade que 

justifica a respetiva individualização face a outros territórios; e) Quanto à vontade 

política da população (art.º 9.º), nos termos constitucionais, a soberania reside no 

povo, sendo aferida através dos órgãos representativos da população, 

democraticamente eleitos, cuja vontade é manifestada através do procedimento 

definido nos artigos 10.º a 13.º. In casu, cingindo-nos a uma análise meramente formal 

da proposta, cumprindo averiguar a observância ou não dos requisitos objetivos que a 

referida Lei n.º 39/2021 obriga, a pretensão de desagregação da atual Freguesia de 

Sande Vila Nova e Sande São Clemente com vista à criação de duas freguesias - a 

Freguesia de Sande Vila Nova e a Freguesia de Sande São Clemente - cumpre 

objetivamente os critérios previstos na referida Lei, conforme exposto no quadro infra: - 

Critérios de apreciação 

Cumprimento dos 

critérios 

Sande Vila 

Nova 

Sande São 

Clemente 

P
R

ES
TA

Ç
Ã

O
 D

E 
SE

R
V

IÇ
O

S 
À

 P
O

P
U

LA
Ç

Ã
O

 

A garantia de vir a ter o mínimo de um trabalhador com vínculo de 

emprego público 
Cumpre Cumpre 

A existência de edifício adequado à instalação da sede da freguesia Cumpre Cumpre 

A existência de equipamento desportivo Cumpre Cumpre 

A existência de um equipamento cultural Cumpre Cumpre 

A existência de um parque ou jardim público com equipamento 

lúdico ou de lazer infantojuvenil 
Cumpre Cumpre 

A existência de um serviço associativo de proteção social dos 

cidadãos seniores ou apoio a cidadãs portadores de deficiência, 

desde que tenha âmbito territorial do município 

Cumpre Cumpre 

A existência de uma coletividade que desenvolva atividades 

recreativas, culturais, desportivos ou sociais 
Cumpre Cumpre 

EF
IC

Á
C

IA
 E

 

EF
IC

IÊ
N

C
IA

 D
A

 

G
ES

TÃ
O

 P
Ú

B
LI

C
A

 O critério da eficácia e eficiência da gestão pública deve ter em 

conta a viabilidade económico-financeira das freguesias, a 

demonstrar em relatório financeiro resultante da aplicação 

prospetiva da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, que estabelece o 

regime financeiro das autarquias locais e das entidades 

intermunicipais. 

Cumpre Cumpre 
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P
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O

 

E 
TE

R
R
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Ó

R
IO

 

O número de eleitores não pode ser inferior a 750 eleitores por 

freguesia 
Cumpre Cumpre 

HISTÓRIA E IDENTIDADE CULTURAL Cumpre Cumpre 

VONTADE POLÍTICA DA POPULAÇÃO Cumpre Cumpre 

Deste modo, atento o anteriormente exposto, encontram-se reunidas as condições 

legais para a criação da Freguesia de Sande Vila Nova e da Freguesia de Sande São 

Clemente, por desagregação da atual Freguesia de Sande Vila Nova e Sande São 

Clemente, cabendo à Câmara Municipal emitir parecer sobre a proposta. À 

consideração superior.” (Anexo 10) 

DELIBERADO 

 

 

16. FREGUESIAS – CANDIDATURA AO PROGRAMA DA ABAE ECO-FREGUESIA XXI – 

EDIÇÃO 2022/2023 – APOIO TÉCNICO E FINANCEIRO – Presente a seguinte proposta: 

“O Município de Guimarães tem vindo a apostar numa estratégia de educação 

ambiental, assente no propósito da visão de desenvolvimento sustentável para o 

território, manifestada na Estrutura de Missão Guimarães 2030, um modelo integrador, 

multidisciplinar e participativo capaz de aglutinar o setor público, o setor privado, a 

academia e os cidadãos, aliando o conhecimento à gestão do território, e promovendo 

a cooperação e colaboração entre os mais diversos setores. Neste contexto, o Município 

de Guimarães tem promovido a adesão das Juntas de Freguesia, ao Programa Eco-

Freguesias XXI da ABAE - no sentido do desenvolvimento de eco-comunidades ou 

comunidades sustentáveis. O Eco-Freguesias XXI procura responder aos novos desafios 

estabelecidos pela estratégia “UE 2020”, enquadrando-se nas opções estratégicas que 

consolidam o desígnio europeu de promoção de uma economia social mais inteligente e 

mais verde, ou seja, uma economia baseada no conhecimento, onde a educação e a 

formação ao longo da vida assumem o papel primordial para capacitar e potenciar a 
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base económica local; a capacitação das pessoas em sociedades inclusivas, fomentando 

a criatividade, a inovação, a cooperação e o empreendedorismo, como motor de 

desenvolvimento das comunidades locais; uma economia competitiva e mais verde, 

através da redução e otimização do consumo de recursos e energias não renováveis; e a 

adoção de processos alternativos que conduzam a uma mudança de paradigma, 

tornando assim mais competitivas as economias locais e, concomitantemente, 

preservando e valorizando os recursos naturais endógenos. O projeto assenta, assim, no 

pressuposto de que as freguesias e outras instituições de proximidade desempenham 

um papel crescente na concretização de grandes desígnios globais, como os ODS - 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ONU, Agenda 2030), trazendo-os para o 

quotidiano das pessoas e das organizações. Alinhado diretamente com os três eixos da 

Estratégia Nacional de Educação Ambiental (APA, 2017) - Descarbonizar a Sociedade, 

Tornar a Economia Circular e Valorizar o Território, trata-se de um projeto elaborado 

pelas pessoas e para as pessoas, que visa conduzir a uma efetiva alteração de 

comportamentos orientada para a prossecução dos três pilares da política ambiental, 

bem como reconhecer o trabalho já efetuado ao nível local - num contexto de escassez 

de recursos humanos e financeiros -, em prol de territórios e comunidades mais 

sustentáveis (ODS 11). Em 2022 são objetivos do Programa Eco-Freguesias XXI: Motivar 

os atores locais e em especial os dirigentes das Juntas de Freguesias para a importância 

do seu papel como agentes do desenvolvimento sustentável à escala local; Envolver as 

freguesias no apoio à implementação de programas de Educação para o 

Desenvolvimento Sustentável; Reconhecer as iniciativas/práticas/políticas em 

desenvolvimento na freguesia em prol do ambiente/desenvolvimento sustentável; 

Possibilitar aos autarcas a utilização de uma “ferramenta” de monitorização e apoio à 

decisão para a gestão da sua freguesia; Difundir os conceitos Eco-Freguesia; Eco-Bairro; 

Eco-Escola e Eco-Família; Valorizar e incentivar os processos de cidadania participativa; 

Contribuir para a definição de estratégias que permitam a aplicação do princípio da 

subsidiariedade; Contribuir para a criação de comunidades mais sustentáveis 
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envolvendo as freguesias na implementação de todos os ODS (Agenda 2030), em 

particular o nº 11; Contribuir para a elaboração de indicadores de sustentabilidade local. 

Neste contexto, e considerando a importância deste programa, foi proposto às 

Freguesias do Concelho que aderissem a este projeto, inscrevendo-se e participando no 

Prémio Eco-Freguesia XXI 2022/2023, disponibilizando-se o Município de Guimarães a 

comparticipar o valor da respetiva inscrição, como forma de incentivo. Atendendo à 

imprevisibilidade do número de freguesias interessadas, só após a inscrição foi possível 

calcular o valor final a atribuir, considerando ainda que os valores de inscrição variam 

em função do número de eleitores. Com base no exposto, manifestaram interesse e já 

se inscreveram as seguintes freguesias, em número de 32, tendo a ABAE já validado as 

inscrições: ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Freguesia Valor 

1 AIRÃO SANTA MARIA, AIRÃO SÃO JOÃO E VERMIL € 405,00 

2 ABAÇÃO E GÉMEOS € 315,00 

3 ALDÃO € 225,00 

4 BARCO € 315,00 

5 BRITEIROS SANTO ESTEVÃO E DONIM € 315,00 

6 
BRITEIROS SÃO SALVADOR E BRITEIROS SANTA 
LEOCÁDIA 

€ 50,00 

7 BRITO € 405,00 

8 CALDELAS € 495,00 

9 CONDE E GANDARELA € 315,00 

10 COSTA € 495,00 

11 CREIXOMIL € 495,00 

12 FERMENTÕES € 405,00 

13 GONDAR € 315,00 

14 GUARDIZELA € 315,00 

15 LEITÕES, OLEIROS E FIGUEIREDO € 315,00 

16 LONGOS € 315,00 
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 Freguesia Valor 

17 MESÃO FRIO € 450,00 

18 NESPEREIRA € 315,00 

19 OLIVEIRA, SÃO PAIO E SÃO SEBASTIÃO € 495,00 

20 PENCELO € 225,00 

21 POLVOREIRA € 405,00 

22 PONTE € 495,00 

23 PRAZINS SANTO TIRSO E CORVITE € 315,00 

24 RONFE € 405,00 

25 SANDE - S. MARTINHO € 315,00 

26 SANDE VILA NOVA E SANDE S. CLEMENTE € 405,00 

27 SÃO TORCATO € 405,00 

28 SELHO (SÃO JORGE) € 495,00 

29 SERZEDELO € 405,00 

30 SILVARES € 315,00 

31 
SOUTO SANTA MARIA, SOUTO SÃO SALVADOR E 
GONDOMAR 

€ 315,00 

32 URGEZES € 405,00 

 TOTAL € 11.960,00 

Assim, nos termos da ccc) do n.º 1 do art.º 33.º, conjugada com a al. j) do n.º 1 do art.º 

25.º, todos do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, 

submete-se à consideração superior que a Câmara Municipal delibere submeter à 

Assembleia Municipal a atribuição deste apoio às Freguesias do Concelho que aderiram 

ao projeto Eco-Freguesia XXI, que efetuaram a inscrição até outubro de 2022, num 

total de €11.960,00, nos termos e condições constantes da minuta do contrato de 

atribuição de apoio em anexo (Doc.1). Mais informo que o pagamento será efetuado 

diretamente à ABAE, no total das freguesias.” (Anexo 11) 

DELIBERADO 
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17. FREGUESIAS – APOIO ÀS FREGUESIAS PARA GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS 

PARQUES INFANTIS PÚBLICOS – Presente a seguinte proposta: “No elenco das 

competências materiais das Juntas de Freguesia previsto no regime que vigorou até 29 

de setembro de 2013, aprovado pela Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, (n.º 4 do art.º 

34.º) competia à junta de freguesia, no âmbito dos equipamentos integrados no 

respetivo património, entre outros, gerir e manter parques infantis públicos, enquanto 

equipamentos que integravam o património da Freguesia. O Regime jurídico da 

Reorganização Administrativa Territorial Autárquica, aprovado pela Lei n.º 22/2012, de 

30 de maio, fixou os objetivos da reorganização administrativa territorial autárquica, 

dos quais se destaca o alargamento das atribuições e competências das freguesias e dos 

correspondentes recursos. Este objetivo foi concretizado pelo reforço das atribuições e 

competências materiais dos órgãos executivos das freguesias, designadamente a 

prevista na alínea bb) n.º 1 do artigo 16.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, passando a constituir competência material da freguesia a gestão e 

manutenção de todos os parques infantis públicos e equipamentos desportivos de 

âmbito local; Contudo, considera-se necessário que o Município apoie as freguesias no 

exercício destas competências através do reforço de recursos financeiros, humanos e 

materiais que permitem a sua concretização de forma eficaz. Para este efeito, propõe-

se que a Câmara Municipal delibere submeter à aprovação da Assembleia Municipal, ao 

abrigo da alínea ccc) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, e para efeitos da alínea j) do n.º 1 do artigo 25.º do mesmo diploma, as 

seguintes formas de apoio às competências materiais das juntas de freguesia, de 1 de 

janeiro a 31 de dezembro de 2023: Disponibilização de serviços de gestão e 

manutenção dos parques infantis públicos. Assunção das despesas com seguros de 

responsabilidade civil dos parques infantis públicos, bem como com a água consumida 

nos bebedouros que integram aqueles parques. Os valores estimados para cada um dos 

apoios constam do anexo à presente proposta (Anexo 1), ascendendo a um valor total 
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de €97.830,00 (noventa e sete mil oitocentos e trinta euros), acrescido de IVA à taxa 

legal em vigor.” (Anexo 12) 

DELIBERADO 

 

 

18. FREGUESIAS – GESTÃO DE ESPAÇOS VERDES - DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NAS 

FREGUESIAS PARA EXECUÇÃO DO PLANO DE MANUTENÇÃO MUNICIPAL – Presente a 

seguinte proposta: “No âmbito da Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto, e do subsequente 

diploma setorial, a Lei n.º 57/2019, de 30 de abril, que transferiu para as freguesias um 

conjunto de competências, a Assembleia Municipal, em sessão de 3 de maio de 2021, 

sob proposta da Câmara Municipal aprovada em sua reunião de 19 abril de 2021, 

aprovou manter no âmbito de intervenção do Município, entre outras, a competência 

em matéria de gestão e manutenção de espaços verdes por a considerar de natureza 

estruturante no que se refere à política de gestão do espaço público, que deve ser 

coordenada pelo Município. A gestão dos espaços verdes contempla diferentes 

atividades que se agrupam em duas áreas de intervenção: a gestão estrutural e a 

manutenção corrente dos espaços. Entende-se por gestão estrutural a alteração dos 

espaços verdes, ao nível de áreas, caminhos, equipamentos, parque arbóreo e elenco 

florístico, contemplando as seguintes atividades: Definição do plano de manutenção; 

Poda e manutenção de árvores; Substituição, erradicação ou nova plantação de árvores 

e arbustos; Alterações estruturais do parque (percursos, equipamentos, etc.); Grandes 

reparações em equipamentos. Entende-se por manutenção corrente dos espaços as 

operações de limpeza, desinfestação, entre outras, contemplando as atividades 

constantes do plano de manutenção municipal, designadamente: Limpeza geral de 

resíduos depositados nas papeleiras e zonas de maior utilização; Corte de sebes, 

relvados ou prados; Limpeza de fontes/elementos de água; Controlo ou erradicação de 

infestantes, sem aplicação de herbicidas; Garantir a realização da rega, de forma 

moderada e sustentada, nos casos em que se verifique extrema necessidade. Realização 
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de manutenção de caminhos (limpeza de infestantes e recarga de saibro); Pretendendo-

se que a gestão estrutural dos espaços verdes se mantenha no âmbito de intervenção 

do Município, mas considerando a importância de criar sinergias através da criação de 

parcerias com as freguesias, uma vez que estas autarquias representam uma mais-valia 

pela proximidade e conhecimento da afluência da população nos respetivos espaços, 

adaptando a manutenção à efetiva utilização. Proponho que a Câmara Municipal 

delibere submeter à Assembleia Municipal a delegação de competência nas freguesias 

para execução do plano de manutenção municipal dos espaços verdes (Anexo I), nos 

termos do disposto na alínea k), do nº 1, do art.º 25º, na alínea m), do nº 1, do art.º 33º, 

do n.º 2 do artigo 117º conjugado com o artigo 131º, todos do Anexo I da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, no período compreendido entre 

janeiro e dezembro de 2023, transferindo, para o efeito um total de €302.000,00, cujos 

valores se encontram discriminados no Anexo II. A transferência das verbas será 

efetuada em quatro prestações, a primeira após assinatura do contrato e as restantes 

trimestralmente.” (Anexo 13) 

DELIBERADO 

 

 

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

seguinte proposta: “Motivados pela situação de escassez de produtos e de mão-de-

obra, em resultado da situação económica mundial, foram-nos reportados vários 

constrangimentos que comprometeram o cumprimento do prazo de execução de 

apoios atribuídos nos anos de 2020, 2021 e 2022. Neste sentido, de forma a concluírem 

as obras a que se propuseram executar, as freguesias solicitaram novo pedido de apoio, 

justificando a manutenção da necessidade identificada. Face ao exposto, propõe-se que 

a Câmara Municipal delibere submeter à aprovação da Assembleia Municipal, nos 

termos da alínea j) do n.º 1 do artigo 25º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a 

atribuição de apoios às Freguesias para execução de obras no ano de 2022/2023, em 
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conformidade com o Mapa em anexo (Doc. 1), cujo prazo de execução termina em 31 

de dezembro de 2023. A ser aprovada, as verbas em apreço serão pagas mediante a 

validação das faturas apresentadas e elaboração de autos de medição pelo 

Departamento de Obras Municipais.” (Anexo 14) 

DELIBERADO 

 

 

20. FREGUESIAS – FREGUESIA DE BRITEIROS S. SALVADOR E BRITEIROS SANTA 

LEOCÁDIA – CONCESSÃO DE APOIO – ALTERAÇÃO DO MAPA ANEXO À DELIBERAÇÃO 

DE 20 DE JUNHO DE 2022 – Presente a seguinte proposta: “A Assembleia Municipal de 

Guimarães, em sessão realizada em 30 de junho de 2022, sancionou a deliberação da 

Câmara Municipal de Guimarães datada de 20 de junho de 2022, que aprovou a 

atribuição de um apoio à Freguesia de Briteiros S. Salvador e Briteiros Sta. Leocádia, 

para a pavimentação de Sublarguras da rua do Lombo, Tarrujo, Souto Torre e rua de 

Bairros, com uma verba de €10.236,41 Na sequência da apresentação da respetiva 

fatura pela Junta de Freguesia, verificou-se que todos os trabalhos foram executados 

durante o ano de 2021 e que a obra se encontra concluída desde julho de 2021, pelo 

que deverão ser consideradas elegíveis as faturas emitidas a partir de janeiro de 2021. 

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 Briteiros S. Salvador e Briteiros Sta. 

Leocádia, nomeadamente a atribuição de um apoio no valor de €10.236,41 para a 

pavimentação de Sublarguras da rua do Lombo, Tarrujo, Souto Torre e rua de Bairros, 

considerando-se elegíveis as faturas emitidas a partir de janeiro de 2021. A ser 

aprovada, a verba em apreço será paga mediante a validação da(s) fatura(s) 

apresentada(s) e elaboração de auto(s) de medição pelo Departamento de Obras 

Municipais.” 

DELIBERADO 
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21. FREGUESIAS – FREGUESIA DE BRITEIROS SANTO ESTÊVÃO E DONIM  - SUBSÍDIO - 

CEMITÉRIO - ALTERAÇÃO DA DELIBERAÇÃO DE 10 DE FEVEREIRO 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 

10 de fevereiro de 2022, que aprovou uma alteração do prazo de atribuição de um 

subsídio à Freguesia de Briteiros Sto. Estêvão e Donim, para a obra de construção do 

novo Cemitério e requalificação da zona envolvente, em Briteiros Santo Estêvão, 

passando a terminar em 31 de dezembro de 2022, com a transferência da 

remanescente verba de €14.471,17. O Presidente da Junta da Freguesia informou, no 

dia 8 de novembro de 2022, não ser possível concluir a obra no corrente ano, 

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

a concluí-la até ao final de 2023. Assim, submete-se à consideração do executivo 

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

atribuído à Freguesia de Briteiros Sto. Estêvão e Donim, por mais 12 meses, que passa a 

terminar 31 de dezembro de 2023. A verba referida será transferida pelo Município 

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

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

DELIBERADO 

 

 

22. FREGUESIAS – FREGUESIA DE BRITEIROS SANTO ESTÊVÃO E DONIM - SUBSÍDIO - 

ALTERAÇÃO DA DELIBERAÇÃO 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 atribuição de um subsídio à Freguesia de Briteiros Sto. Estêvão e 

Donim, para a construção Parque de Lazer do Moínho; melhoria de escoamento de 

águas pluvias e repavimentação rua da Igreja; reforçar margens do Ribeiro de Sande 

Junto ao Pontilhão; entubar águas na rua dos Paúlos e pavimentar; entubar águas entre 
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a Travessa da Escola e a Rua Nova, com a verba de €20.642,66. O Presidente da Junta da 

Freguesia informou, no dia 7 de novembro de 2022, não ser possível executar as obras 

no corrente ano, solicitando, assim, uma alteração do prazo da atribuição de Subsídio, 

de forma a concluí-las até ao final de 2023. Assim, submete-se à consideração do 

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

subsídio atribuído à Freguesia de Briteiros Sto. Estêvão e Donim, por mais 12 meses, 

que passa a terminar 31 de dezembro de 2023. A verba referida será transferida pelo 

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

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

DELIBERADO 

 

 

23. FREGUESIAS – FREGUESIA DE GUARDIZELA  - SUBSÍDIO - ALTERAÇÃO DA 

DELIBERAÇÃO 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 atribuição de um subsídio à Freguesia de Guardizela, para a requalificação da 

rua Penso de Baixo, com uma verba no valor de €17.283,97. O Presidente da Junta da 

Freguesia informou, no dia 2 de agosto de 2022, não ser possível executar aquela obra, 

solicitando, assim, uma alteração do objeto da atribuição de Subsídio, de forma a 

executar a obra de construção de Miradouro na travessa de Coteães, em substituição da 

requalificação da rua Penso de Baixo. Assim, submete-se à consideração do executivo 

camarário e do órgão deliberativo, a aprovação da alteração do objeto do subsídio 

atribuído à Freguesia de Guardizela, para a execução da obra de construção de 

Miradouro na travessa de Coteães, com uma verba de €17.283,97, ao abrigo do 

disposto na alínea ccc) do nº1 do artigo 33º e da alínea j) do nº 1 do artigo 25º da Lei nº 

75/2013, de 12 de setembro. A verba referida será transferida pelo Município para a 
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Freguesia através da apresentação da(s) respetiva(s) fatura(s) pela Freguesia e auto(s) 

de medição elaborados pelo Departamento de Obras Municipais.” 

DELIBERADO 

 

24. FREGUESIAS – FREGUESIA DE NESPEREIRA – ALTERAÇÃO DA DELIBERAÇÃO DE 10 

DE MARÇO 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 10 de março de 2022, que aprovou uma 

alteração do prazo de atribuição de um subsídio à Freguesia de Nespereira, para a 

realização de obras na rua e travessa da Beira, ruas da Calçada, das Uveiras, do Barreiro, 

da Arrochela e na travessa da Alegria, passando a terminar em 31 de dezembro de 

2022, com a transferência da verba de €18.362,69. O Presidente da Junta da Freguesia 

informou, no dia 11 de novembro de 2022, não pretender executar aquela obra, 

solicitando, assim, a atribuição daquela uma verba para a execução da obra designada 

de “reperfilamento, com construção de muro, de uma parte da rua Visconde do Paço, 

construção de baía de estacionamento, águas pluviais e construção e requalificação de 

passeio”. Assim, considerando que a rua Visconde do Paço é municipal, submete-se à 

consideração do executivo camarário e do órgão deliberativo, a revogação das 

deliberações acima identificadas, bem como a aprovação da celebração de um contrato 

de delegação de competências na Freguesia de Nespereira, para a execução da obra de 

reperfilamento, com construção de muro, de uma parte da rua Visconde do Paço, 

construção de baía de estacionamento, águas pluviais e construção e requalificação de 

passeio, mediante a atribuição de uma verba no valor de €18.362,69, ao abrigo do 

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

da Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro. A verba referida será transferida pelo Município 

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

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

DELIBERADO 
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25. FREGUESIAS – Freguesia de Pencelo – Alteração da Deliberação de 10 de fevereiro 

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 10 de fevereiro de 2022, que aprovou uma alteração do prazo 

de atribuição de um subsídio à Freguesia de Pencelo, para a obra de construção da 

ecovia junto ao rio Selho, passando a terminar em 31 de dezembro de 2022, com a 

transferência da verba de €9.850,53. O Presidente da Junta da Freguesia informou, no 

dia 1 de outubro de 2022, não pretender executar aquela obra, solicitando, assim, uma 

alteração do objeto e do prazo da atribuição de Subsídio, de forma a executar e concluir 

a obra de requalificação da rua Jerónimo de Freitas até ao final de 2023, em 

substituição da obra de construção da ecovia junto ao rio Selho. Assim, submete-se à 

consideração do executivo camarário e do órgão deliberativo, a aprovação da alteração 

do objeto para a execução da obra de requalificação da rua Jerónimo de Freitas, com 

uma verba de €9.850,53 e a prorrogação do prazo de execução do subsídio atribuído à 

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

2023, ao abrigo do disposto na alínea ccc) do nº1 do artigo 33º e da alínea j) do nº 1 do 

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

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

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

DELIBERADO 

 

 

26. FREGUESIAS - FREGUESIA DE PENCELO – ALTERAÇÃO DA DELIBERAÇÃO 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 atribuição de um 

subsídio à Freguesia de Pencelo, para a repavimentação da rua Jerónimo de Freitas (1ª 

fase), com uma verba no valor de €9.833,66. O Presidente da Junta da Freguesia 
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informou, no dia 1 de outubro de 2022, não ser possível executar a obra no corrente 

ano, uma vez que aguarda a execução da obra de reformulação da rede de 

abastecimento de água naquela rua, solicitando, assim, uma alteração do prazo da 

atribuição de Subsídio, de forma a executá-la e concluí-la até ao final de 2023. Assim, 

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

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

mais 12 meses, que passa a terminar 31 de dezembro de 2023. A verba referida será 

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

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

Municipais.” 

DELIBERADO 

 

 

27. FREGUESIAS – FREGUESIA DE PINHEIRO - OFERTA DE BANDEIRA – Presente a 

seguinte proposta: “Vem a Junta de Freguesia de Pinheiro solicitar a oferta de uma 

bandeira de Portugal, destinada ao Agrupamento local do Corpo Nacional de Escutas. 

Existindo nos Serviços bandeiras do Município disponíveis para este efeito, cujo custo 

unitário se cifrou em €19,50 + IVA, proponho a oferta de uma bandeira nacional à 

Freguesia de Pinheiro.” 

DELIBERADO 

 

28. FREGUESIAS – FREGUESIA DE SELHO SÃO CRISTÓVÃO - OFERTA DE BANDEIRAS – 

Presente a seguinte proposta: “Vem a Junta de Freguesia de Selho São Cristóvão 

solicitar a oferta de duas bandeiras de Guimarães, destinadas a figurar na respetiva 

sede. Existindo nos Serviços bandeiras do Município disponíveis para este efeito, cujo 

custo unitário se cifrou em €19,50 + IVA, proponho a oferta de duas bandeiras de 

Guimarães à Freguesia de Selho São Cristóvão.” 

DELIBERADO 
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29. FREGUESIAS - FREGUESIA DE TABUADELO E S. FAUSTINO – ALTERAÇÃO DA 

DELIBERAÇÃO DE 20 DE JUNHO DE 2022 – Presente a seguinte proposta: “A Assembleia 

Municipal de Guimarães, em sessão realizada em 30 de junho de 2022, sancionou a 

deliberação da Câmara Municipal de Guimarães datada de 20 de junho de 2022, que 

aprovou a atribuição de um subsídio à Freguesia de Tabuadelo e S. Faustino, para a 

aquisição de terreno para a centralidade da freguesia de Tabuadelo, com uma verba no 

valor de €24.000,00. O Presidente da Junta da Freguesia informou, no dia 15 de 

novembro de 2022, não ser possível concluir a negociação do terreno com o respetivo 

proprietário, no corrente ano, solicitando, assim, uma alteração do prazo da atribuição 

de Subsídio, de forma a adquirir o terreno até ao final de 2023. Assim, submete-se à 

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

de execução do subsídio atribuído à Freguesia de Tabuadelo e S. Faustino, por mais 12 

meses, que passa a terminar 31 de dezembro de 2023. A verba referida será transferida 

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

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

Municipais.” 

DELIBERADO 

 

 

30. REGULAMENTOS – ALTERAÇÕES AO REGULAMENTO MUNICIPAL DE TAXAS E 

OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS, À TABELA DE TAXAS E OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS 

E À TABELA DE TAXAS E ENCARGOS NAS OPERAÇÕES URBANÍSTICAS – ANO DE 2023 - 

Presente uma informação respeitante às alterações ao Regulamento Municipal de Taxas 

e Outras Receitas Municipais, à Tabela de Taxas e Outras Receitas Municipais e à Tabela 

de Taxas e Encargos nas Operações Urbanísticas, que se anexa. (Anexo 15) 

DELIBERADO 

 

 



CÂMARA MUNICIPAL DE GUIMARÃES 
 

 

 

 

45 

Mod. 229-A/SQ 0 

 

 

 

 

31. REGULAMENTOS – APROVAÇÃO DE REGULAMENTO DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADES 

DE COMÉRCIO A RETALHO E POR GROSSO, E DE RESTAURAÇÃO E BEBIDAS, COM 

CARÁTER NÃO SEDENTÁRIO DO MUNICÍPIO DE GUIMARÃES – Presente a seguinte 

proposta: “O Decreto-Lei n.º 10/2015, de 16 de janeiro, veio estabelecer o Regime 

Jurídico de Acesso e Exercício de Atividades de Comércio, Serviços e Restauração 

(RJACSR), ao qual ficam sujeitas, entre outras atividades, as feiras, a venda ambulante, a 

atividade de restauração ou de bebidas não sedentária e os mercados municipais. O 

novo regime jurídico procedeu a uma sistematização de alguns diplomas referentes a 

atividades de comércio, serviços e restauração da área de economia num único regime 

jurídico, o Regime Jurídico de Acesso e Exercício de Atividades de Comércio, Serviços e 

Restauração (RJACSR). O referido regime constitui, desse modo, um instrumento 

facilitador do enquadramento legal do acesso e exercício de determinadas atividades 

económicas, oferecendo uma maior segurança jurídica aos operadores económicos e 

potenciando um ambiente mais favorável ao acesso e exercício das atividades em 

causa, criando, ao mesmo tempo, condições para um desenvolvimento económico 

sustentado, assente num quadro legislativo consolidado e estável. Pelo exposto, torna-

se necessário a aprovação de um regulamento que, acolhendo o quadro legal atual, 

defina as regras aplicáveis às feiras e aos mercados municipais, à venda ambulante e à 

atividade de restauração ou de bebidas não sedentária do Município de Guimarães, 

funcionando como instrumento de informação e defesa dos direitos e interesses, quer 

dos operadores económicos envolvidos quer dos consumidores. Nos termos do artigo 

99.º do Código de Procedimento Administrativo (CPA), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 

4/2015, de 7 de janeiro, a nota justificativa da proposta de regulamento deve ser 

acompanhada por uma ponderação dos custos e benefícios das medidas projetadas. 

Nesse seguimento, entende-se que uma parte relevante das medidas propostas no 

presente regulamento são uma decorrência lógica das alterações introduzidas pelo 

RJACSR, donde resulta que grande parte do benefício deste regulamento é o de permitir 

concretizar e desenvolver o que se encontra previsto naquele diploma, garantindo, 
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assim, a sua boa aplicação e, simultaneamente os seus objetivos específicos, 

concretamente o da simplificação administrativa e da aproximação da administração 

aos cidadãos e às empresas. Pretende-se, assim, incentivar e dinamizar as atividades 

económicas, fomentando um aumento de receita para o Município. Do ponto de vista 

dos encargos, o presente regulamento não implica despesas acrescidas para o 

Município: não se criam novos procedimentos que envolvam custos acrescidos na 

tramitação e adaptação dos mesmos sendo, ademais, suficientes os recursos humanos 

existentes. A Câmara Municipal de Guimarães deliberou, em sua reunião de 6 de junho 

de 2022, dar início ao procedimento tendente à alteração e elaboração dos 

regulamentos municipais das atividades de comércio a retalho e por grosso, e de 

restauração e bebidas, com caráter não sedentário do Município de Guimarães, nos 

termos do disposto no n.º 1 do artigo 98.º do Código do Procedimento Administrativo 

(CPA). Nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 70.º e do n.º 2 do artigo 79.º do 

Decreto-Lei n.º 10/2015, de 16 de janeiro, procedeu-se à audiência prévia das entidades 

representativas dos interesses em causa, entre elas, a Associação de Feiras e Mercados 

da Região Norte e a Associação de Feirantes do Distrito do Porto, Douro e Minho. Em 

resultado das reuniões havidas no passado dia 2 de agosto cada uma das Associações 

apresentou os seus contributos que foram analisados e ponderados na elaboração do 

presente regulamento. Assim, após a verificação dos contributos, foi acrescentada a 

possibilidade de suspensão do pagamento das taxas de ocupação, por doença do 

feirante quando as faltas se prolonguem por mais de 30 dias, num prazo máximo de 

isenção de 120 dias, foi alterado o prazo mínimo de dois anos da manutenção da 

titularidade do novo, aquando a realização de trocas, e acrescentado que após um lugar 

ser dado como vago a Câmara Municipal tem um ano para realização de novo 

procedimento de seleção público para novos interessados, tendo sido ainda identificado 

os participantes ocasionais. Assim, no uso da competência prevista no n.º 7 do artigo 

112.º e no artigo 241.º, ambos da Constituição da República Portuguesa, e conferido 

pela alínea k), ee) e ff) do n.º 1 artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
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setembro, e em cumprimento do disposto no artigo 79.º do Regime Jurídico de Acesso e 

Exercício de Atividades de Comércio, Serviços e Restauração aprovado pelo Decreto-Lei 

n.º 10/2015 de 16 de janeiro, submete-se à aprovação da Câmara Municipal o projeto 

de REGULAMENTO DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADES DE COMÉRCIO A RETALHO E POR 

GROSSO, E DE RESTAURAÇÃO E BEBIDAS, COM CARÁTER NÃO SEDENTÁRIO DO 

MUNICÍPIO DE GUIMARÃES, para posterior aprovação pela Assembleia Municipal de 

Guimarães, nos termos e para os efeitos constantes da al. g) do n.º 1 do art.º 25.º do 

mesmo diploma legal.” (Anexo 16) 

DELIBERADO 

 

 

32. PRESTAÇÃO/AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA 

AO ABRIGO DO ACORDO-QUADRO DE FORNECIMENTO DE ELETRICIDADE EM REGIME 

DE MERCADO LIVRE, CELEBRADO PELA CENTRAL DE COMPRAS DA COMUNIDADE 

INTERMUNICIPAL DO AVE - LOTE 3 - MT - RELATÓRIO FINAL – ADJUDICAÇÃO E 

APROVAÇÃO DA MINUTA DO CONTRATO – RATIFICAÇÃO – Presente, para ratificação, 

o despacho do Presidente da Câmara, datado de 18 de novembro de 2022, que 

adjudicou o fornecimento em epígrafe ao concorrente “Endesa Energia, S.A. – Sucursal 

Portugal”, pelo valor de €881.079,95 + IVA, sendo o prazo de execução de 1 de janeiro a 

31 de dezembro de 2023, bem como aprovou a correspondente minuta do contrato. 

(Anexo 17) 

DELIBERADO 

 

 

33. PRESTAÇÃO/AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA 

AO ABRIGO DO ACORDO-QUADRO DE FORNECIMENTO DE ELETRICIDADE EM REGIME 

DE MERCADO LIVRE, CELEBRADO PELA CENTRAL DE COMPRAS DA COMUNIDADE 

INTERMUNICIPAL DO AVE - LOTE 2 - BTE – ADJUDICAÇÃO E APROVAÇÃO DA MINUTA 
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DO CONTRATO – RATIFICAÇÃO - Presente, para ratificação, o despacho do Presidente 

da Câmara, datado de 18 de novembro de 2022, que adjudicou o fornecimento em 

epígrafe ao concorrente “Endesa Energia, S.A. – Sucursal Portugal”, pelo valor de 

€1.118.718,94 + IVA, sendo o prazo de execução de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 

2023, bem como aprovou a correspondente minuta do contrato. (Anexo 18) 

DELIBERADO 

 

 

34. DOAÇÕES – DOAÇÃO DE EQUIPAMENTO À AGB - ASSOCIAÇÃO AJUDE A GUINÉ- 

BISSAU – ONGD – Presente a seguinte informação: “A AGB- Associação Ajude a Guiné 

Bissau, associação de direito privado sem fins lucrativos, com sede na rua Heróis de 

Africa, nº 442 4450-687 Matosinhos, vem solicitar a doação de diverso mobiliário 

escolar para o apetrechamento de salas de aula do 1º ciclo ao ensino secundário das 

escolas das povoações dos setores de Canchungo, Cachéu e do Xistole na República da 

Guiné Bissau. A Associação AGB, portadora do NIF 515616958, encontra-se registada 

como Organização Não-Governamental para o Desenvolvimento (ONGD), estando neste 

momento a iniciar a candidatura para efeitos de reconhecimento como Instituição de 

Utilidade Pública. De acordo com informação prestada pela Divisão de Educação existe 

a disponibilidade de cedência de 5 secretárias de professor, 40 mesas duplas, 80 

cadeiras de aluno e 15 quadros em porcelana verde escrita a giz com as dimensões de 

2500mmx1200mm, que foram recolhidos das escolas básicas do 1º ciclo encerradas e 

que, embora se encontrem em razoável estado de conservação, não respondem às 

atuais necessidades dos estabelecimentos de ensino. Desta forma submete-se à 

consideração superior a decisão quanto à doação do equipamento melhor identificado 

na tabela abaixo, à Associação AGB - Associação Ajude a Guiné Bissau ao qual foi 

atribuído o valor total de €2.850,00, devendo, em caso de concordância superior, o 

assunto ser submetido a aprovação da Câmara Municipal ao abrigo do disposto na 

alínea o), nº 1 do artigo 33º do Anexo I da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro. ------------- 
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Descrição Valor Unitário Valor Total 

5 Secretárias de professor €30,00 €150,00 

40 Mesas duplas €20,00 €800,00 

80 Cadeiras de aluno €5,00 €400,00 

15 Quadros em porcelana 

verde, 2500mmx1200mm 

€100,00 €1.500,00 

 Total €2.850,00 

À consideração superior.” 

DELIBERADO 

 

 

35. RECURSOS HUMANOS – ALTERAÇÃO DA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DOS 

SERVIÇOS MUNICIPAIS – Presente a seguinte proposta: “A transferência de 

competências da Administração direta e indireta do Estado para os municípios, operada 

pela Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto e pelos diplomas legais que a concretizaram, 

desenvolvendo os princípios da subsidiariedade, da autonomia das autarquias locais e 

da descentralização democrática da Administração Pública, ampliou de forma 

assinalável o âmbito de intervenção municipal, designadamente em matéria de ação 

social, educação e saúde, exigindo uma adaptação do funcionamento dos serviços 

municipais e das suas atribuições. Impõe-se, paralelamente, uma metodologia de 

gestão do território mais flexível, integrada e de promoção da coesão territorial, que 

permita responder às prioridades estratégicas em termos de habitação, de mobilidade e 

de desenvolvimento económico, em alinhamento com a sustentabilidade ambiental. 

Por outro lado, a promoção da cidadania e de uma gestão participativa impõem a 

constituição de uma equipa especializada que desenvolva formas de comunicação e de 

divulgação mais eficazes, transparentes, adequadas às exigências da sociedade da 

informação e do conhecimento, e orientadas para os cidadãos. A reestruturação dos 

serviços municipais que ora se propõe visa responder a essas exigências, 

correspondendo igualmente a uma visão do desenvolvimento do território em que a 

ciência, a cultura e o conhecimento são os principais motores de transformação dos 

cidadãos, da economia e da sociedade, tendo como prioridade transversal a 
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sustentabilidade ambiental e a neutralidade climática, obedecendo ainda a critérios de 

racionalidade organizacional, de eficiência e de eficácia de funcionamento. É neste 

contexto que se apresenta uma nova proposta de organização dos serviços do 

município, ao abrigo do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro, que 

se traduz, em síntese: Na criação de duas direções municipais, com o objetivo de 

colaborar na definição das políticas municipais para as respetivas áreas de atuação, de 

coordenar um conjunto de unidades sob sua dependência e de garantir uma articulação 

eficaz e eficiente entre estas e as demais unidades orgânicas municipais; Na agregação 

de áreas de atuação afins, com os consequentes ganhos de eficiência e de 

interoperabilidade; Na autonomização de unidades orgânicas cujo âmbito de atuação o 

justifica, nomeadamente em razão de competências técnicas especializadas ou de 

prioridades de atuação estratégica; Na redefinição e reajustamento de unidades 

orgânicas preexistentes. Nos termos previstos no artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 

305/2009, de 23 de outubro, compete à Assembleia Municipal, sob proposta da Câmara 

Municipal: a) Aprovar o modelo de estrutura orgânica (estrutura hierarquizada, 

matricial ou mista); b) Aprovar a estrutura nuclear, definindo as correspondentes 

unidades orgânicas nucleares; c) Definir o número máximo de unidades orgânicas 

flexíveis; d) Definir o número máximo total de subunidades orgânicas; e) Definir o 

número máximo de equipas de projeto. Compete por sua vez à Câmara Municipal, sob 

proposta do Presidente, nos termos previstos no artigo 7.º do referido Decreto-Lei n.º 

305/2009: a) Criar unidades orgânicas flexíveis e definir as respetivas atribuições e 

competências, dentro dos limites fixados pela assembleia municipal; b) Criar equipas de 

projeto, dentro dos limites fixados pela assembleia municipal. Por fim, compete ao 

Presidente da Câmara Municipal, nos termos previstos no artigo 8.º do mesmo diploma: 

a) A conformação da estrutura interna das unidades orgânicas e das equipas de projeto; 

b) A afetação ou reafetação do pessoal do respetivo mapa. Deste modo, e ao abrigo e 

nos termos do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro, conjugado 

com o disposto no n.º 3 do artigo 4.º da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, proponho que 
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a Câmara Municipal delibere: 1. Propor à Assembleia Municipal a aprovação de um 

modelo hierarquizado, com a criação de uma estrutura nuclear composta por duas 

unidades orgânicas nucleares correspondentes a direções municipais, e sete unidades 

correspondentes a departamentos municipais, com as atribuições e competências 

descritas no documento anexo à presente proposta. 2. Propor à Assembleia Municipal a 

aprovação de uma estrutura flexível, composta por: a. Unidades orgânicas flexíveis 

correspondentes a divisões municipais, dirigidas por dirigente intermédio de 2.º grau, 

até ao limite máximo de trinta e uma. b. Unidades orgânicas flexíveis dirigidas por 

dirigente intermédio de 3.º grau, até ao limite máximo de doze. c. Aprovar a definição 

das competências, área, requisitos do recrutamento, e período de experiência 

profissional, bem como da respetiva remuneração, relativamente às unidades chefiadas 

por dirigentes de 3.º grau, nos termos do documento anexo. d. Subunidades orgânicas, 

com o nível de secção, num máximo de dez. e. Equipas de projeto em número não 

superior a duas. 3. Aprovar, sob condição da aprovação das propostas referidas em 1 e 

2 pela Assembleia Municipal, as atribuições e competências das unidades orgânicas 

flexíveis correspondentes a divisões municipais, dirigidas por dirigente intermédio de 

2.º grau, e das unidades orgânicas flexíveis dirigida por dirigente intermédio de 3.º grau, 

nos termos definidos e descritos no mesmo anexo.” (Anexo 19) 

DELIBERADO 

 

 

36. ENTIDADES PARTICIPADAS – CONTRATO PROGRAMA – SERVIÇO PÚBLICO DE 

TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS FLEXÍVEL – VITRUS AMBIENTE, EM, S.A. 

– Presente a seguinte proposta: “A Lei n.º 52/2015, de 9 de junho, aprovou o novo 

Regime Jurídico do Serviço Público de Transportes de Passageiros (RJSPTP), revogando o 

RTA - Regulamento de Transportes em Automóveis (Decreto n.º 37272, de 31 de 

dezembro de 1948). O RJSPTP aplica-se às autoridades de transportes (AT) e aos 

operadores de serviço público que se dedicam à exploração do serviço público de 
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transporte de passageiros em diversos modos, designadamente no rodoviário, 

estabelecendo o regime aplicável ao seu planeamento, organização, operação, 

atribuição, fiscalização, investimento, financiamento, divulgação e desenvolvimento, 

incluindo o regime das obrigações de serviço público e respetiva compensação. Com o 

RJSPTP são descentralizadas competências de gestão do sistema de transportes públicos 

em diversos níveis da administração pública, nomeadamente nos Municípios e nas 

Comunidades Intermunicipais (CIM). Para o efeito, o Município de Guimarães, no 

âmbito do Concurso Público 4/20, assegurou o serviço de transporte público de 

passageiros em regime de exploração regular pelo operador GUIMABUS, ao abrigo de 

contrato de concessão com ele celebrado, o que continuará a suceder nos próximos 

anos seguindo uma lógica de estabilidade. No entanto, a assunção da satisfação dos 

níveis mínimos de serviço público a que está vinculado nos termos do disposto no artigo 

14.º do RJSPTP e que não são alcançados através do transporte regular de passageiros 

por falta de viabilidade económica ou operacional, far-se-ia através da prestação de 

transporte de passageiros flexível, promovendo simultaneamente um aumento da 

oferta nos períodos de baixa procura, verificados para os dias úteis, nos períodos diurno 

e noturno, e para os dias de fim-de-semana e feriados, funcionando assim os dois 

serviços numa lógica de complementaridade. O artigo 17.º do RJSPTP admite a 

possibilidade de o serviço público ser explorado por um operador interno da autoridade 

de transportes, o qual consiste numa entidade em relação à qual a autoridade de 

transportes exerça uma relação de domínio idêntica à que exerce sobre os seus próprios 

serviços. Neste contexto, o Município, enquanto entidade exclusivamente participante, 

identificou a VITRUS AMBIENTE, EM, S.A., com fundamento na Lei n.º 50/2012, de 31 de 

agosto, para a assunção do serviço de transporte de passageiros flexível ao Município 

de Guimarães, encetando o devido procedimento para a manifestação de interessa e 

das condições objetivas e subjetivas para a sua assunção e, em caso afirmativo, realizar 

os trabalhos necessários à sua contratualização. Por deliberação do Conselho de 

Administração de 10 de novembro de 2020, a Vitrus Ambiente, EM, S.A., confirmou o 
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interesse e condições em se constituir como operador interno para o transporte público 

de passageiros em regime flexível, identificando para o efeito a necessidade de alterar 

os estatutos da empresa, por forma a fazer constar a mesma do objeto social. O projeto 

de alteração aos Estatutos da referida empresa municipal foi submetida à Câmara 

Municipal, em sua reunião de 19 de abril, que deliberou submeter à aprovação da 

Assembleia Municipal, ato que ocorreu em sessão de 3 de maio. A VITRUS AMBIENTE, 

sendo uma empresa local, rege-se pelo disposto na Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto, 

que aprovou o regime jurídico da atividade empresarial local e das participações locais 

(«RJAEL»), no Código das Sociedades Comerciais, nos seus Estatutos e, 

subsidiariamente, no regime do sector empresarial do Estado sem prejuízo das normas 

imperativas neste previstas. Sendo o único acionista da VITRUS AMBIENTE, o Município 

de Guimarães é a sua entidade pública participante na aceção do artigo 5.º do RJAEL e 

exerce sobre a empresa uma influência dominante tal como definida no artigo 19.º do 

mesmo diploma, qualificando-se assim como operador interno do Município de 

Guimarães na aceção do artigo 17.º do RJSPTP. O artigo 47.º do RJAEL estatui que a 

figura através do qual as entidades públicas participantes atribuem às respetivas 

empresas locais a gestão de serviços de interesse geral se qualifica como «contrato-

programa», instrumento esse onde se deve definir detalhadamente o fundamento da 

necessidade do estabelecimento da relação contratual, a finalidade desta, os montantes 

dos subsídios à exploração, assim como a eficácia e a eficiência que se pretende atingir 

com a mesma, concretizando um conjunto de indicadores ou referenciais que permitam 

medir a realização dos objetivos sectoriais. O contrato a celebrar entre o Município de 

Guimarães e a VITRUS AMBIENTE, encontra-se, assim, igualmente sujeito ao regime 

legal previsto para os contratos-programa constante do RJAEL. O artigo 23.º dos 

Estatutos da VITRUS AMBIENTE permite a celebração de contratos-programa para o 

exercício de funções relacionadas com o seu objeto, em particular o serviço de 

transporte de passageiros flexível, que o Município lhe pretende incumbir de realizar. 

Face ao exposto, e nos termos da disposição legal atrás invocada, será de submeter a 
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aprovação da Câmara Municipal, e posterior envio para aprovação da Assembleia 

Municipal, ao abrigo do n.º 5 do art.º 47.º da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto, na sua 

redação atual, a minuta do “Contrato de serviço público de transporte de passageiros 

flexível no Município de Guimarães”, com a Vitrus Ambiente, EM, S.A., que se anexa. 

Mais se informa que, considerando o prazo de 10 anos previsto para o presente 

contrato e o valor base associado de €3.550.177,91, o valor dos encargos será repartido 

por aquele período de tempo, de 1/08/2023 a 31/07/2033, da seguinte forma: ------------ 

 

Propõe-se ainda a aprovação do tarifário aplicável, a integrar a Tabela de Taxas e Outras 

Receitas Municipais, conforme inscrito no anexo II. O Município deverá colher 

previamente parecer favorável da entidade reguladora do setor – Autoridade da 

Mobilidade e dos Transportes (AMT), através do envio das peças do procedimento 

concursal, podendo esta, se assim o entender, apresentar sugestões de alteração a 

estes documentos. Mais se propõe que a Assembleia Municipal aprove, desde já, 

autorizar a Câmara Municipal a aprovar as posteriores alterações a estes documentos, 

resultantes da consulta à entidade reguladora, ou propostas pelos serviços e pelas 

entidades consultoras, desde que não alterem substancialmente as condições gerais 

agora aprovadas. A presente proposta é constituída por: ANEXO I – CONTRATO DE 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS 

FLEXÍVEL COM A VITRUS AMBIENTE, EM, S.A., que integra a Minuta do Contrato e 

respetivos anexos, 1 a 6, bem como apêndice ao anexo 1; ANEXO II – TARIFÁRIO 

APLICÁVEL À UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE 

PASSAGEIROS FLEXÍVEL; ANEXO III – RELATÓRIO DO MODELO DE ORGANIZAÇÃO E 

GESTÃO.” (Anexo 20) 

DELIBERADO 
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37. ENTIDADES PARTICIPADAS - CONTRATO PROGRAMA A CELEBRAR COM A 

“LABORATÓRIO DA PAISAGEM DE GUIMARÃES – ASSOCIAÇÃO PARA A PROMOÇÃO 

DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL”, PARA O ANO DE 2023 – Presente a seguinte 

proposta: I. ENQUADRAMENTO PRÉVIO: 1. A O Município de Guimarães, doravante 

MUNICÍPIO, aprovou a constituição da associação sem fins lucrativos de direito privado, 

que adota a denominação “Laboratório da Paisagem de Guimarães – Associação para a 

promoção do desenvolvimento sustentável”, doravante ASSOCIAÇÃO, no âmbito das 

suas atribuições, designadamente as vertidas nas alíneas d) e e) do nº 2, do artigo 23º, 

da Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro. 2. Atribuições essas que se densificam na missão 

da associação “de promover o conhecimento e a inovação, a investigação e a divulgação 

científica, como contributos para uma ação integrada e participada das políticas 

ambientais e do desenvolvimento sustentável, visando um elevado nível de 

consciencialização ambiental, um eficiente metabolismo das cidades, o bem-estar e a 

qualidade de vida dos cidadãos, assim como a proteção dos recursos naturais”. 3. Por 

decisivo para o progresso evolutivo dos trabalhos que integram o Plano de Ação para 

Desenvolvimento Sustentável de Guimarães, assim como para os trabalhos que objetam 

uma nova candidatura a Capital Verde Europeia, o MUNICÍPIO aprovou promover uma 

alteração estatutária da ASSOCIAÇÃO, que lhe conferisse uma influência dominante 

sobre ela, nos termos do artigo 19.º, n.º 1, al. b) da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto, 

(doravante a LAEL) para concretizar, em contrato programa o desenvolvimento de uma 

estratégia assente numa lógica integrada de sustentabilidade, criando novas dinâmicas, 

monitorizando os indicadores ambientais, medindo os impactos das medidas 

implementadas na saúde e bem-estar das pessoas. 4. A ASSOCIAÇÃO desenvolve, no 

espaço onde está sediada, atividades dirigidas a toda a comunidade, através de diversas 

ações integradas das melhores práticas internacionais em políticas do Desenvolvimento 

Sustentável, designadamente nas áreas da Educação e Sensibilização Ambiental, com o 

objetivo de alterar hábitos e comportamentos da sociedade que contribuam para o 

desenvolvimento sustentável; e da Investigação, Desenvolvimento e Inovação. 5. O 
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MUNICÍPIO definiu o eixo de desenvolvimento sustentável e a incrementação de 

projetos, medidas e ações, como prioridade nas políticas públicas municipais, com o 

claro objetivo de melhorar a qualidade de vida dos cidadãos. 6. A ASSOCIAÇÃO tem sido 

um elo imprescindível na missão supra descrita, cumprindo, de forma reconhecida, os 

seguintes objetivos sectoriais: (i) Promover uma eficiente utilização dos recursos 

naturais; (ii) Preservar a biodiversidade e a sustentabilidade dos ecossistemas; (iii) 

Promover campanhas de sensibilização e consciencialização; (iv) Analisar as dinâmicas 

paisagísticas; (v) incentivar o desenvolvimento de projetos inovadores; (vi) promover 

novas fileiras económicas. Considerando que: 1. O MUNICÍPIO, enquanto instituição do 

poder local, reconhece as suas atribuições, designadamente as tocantes à ação social, 

nos termos da alínea d) e e) do nº 2, do artigo 23º, da Lei nº 75/2013, de 12 de 

setembro; 2. É opção do MUNICÍPIO que a atividade desenvolvida pela ASSOCIAÇÃO 

seja por ela continuada, em condições que favoreçam o cumprimento dos objetivos 

estratégicos definidos pelo MUNICÍPIO, designadamente através da celebração de um 

contrato programa; 3. Nos termos da LAEL, que se aplica com as necessárias adaptações 

à ASSOCIAÇÃO, a regulação das relações entre estas entidades, pode fazer-se por via do 

presente instrumento contratual, atento o disposto no artigo 47. º e o artigo 59.º, n.º 3, 

verificado um dos requisitos do artigo 19.º, n.º 1 daquele normativo; 4. O contrato 

programa deve definir detalhadamente o fundamento da necessidade do 

estabelecimento da relação contratual, a finalidade desta, os montantes dos subsídios à 

exploração, assim como a eficácia e a eficiência que se pretende atingir com a mesma, 

concretizando um conjunto de indicadores ou referenciais que permita medir a 

realização dos objetivos setoriais. Consequentemente, porque contido naquele 

contrato-programa: 1. Nos termos da al. b) do n.º 1 do artigo 18.º e do n.º 1 do artigo 

23.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, repristinado pela Resolução n.º 86/2011, 

de 11 de abril, autorizar a despesa do contrato-programa, condicionada à obtenção da 

autorização prévia da Assembleia Municipal, para a assunção de compromissos, no 

valor de €430.000,00 (quatrocentos e trinta mil euros). 2. A execução inicia-se no dia 1 
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de janeiro de 2023 e tem a duração de doze meses seguidos, prevendo-se o seu término 

no dia 31 de dezembro de 2023. 3. Por último, caso a presente proposta seja 

sancionada pelos competentes órgãos municipais, que fique desde já legitimado o 

Presidente da Câmara Municipal de Guimarães a outorgar o aludido contrato-programa. 

Anexam-se: informação financeira, a referida minuta e os anexos que dela fazem parte 

integrante.” (Anexo 21) 

DELIBERADO 

 

 

38. ENTIDADES PARTICIPADAS - CONTRATO PROGRAMA A CELEBRAR COM A 

COOPERATIVA DE INTERESSE PÚBLICO A OFICINA – CENTRO DE ARTES E MESTERES 

TRADICIONAIS DE GUIMARÃES, CIPRL, PARA O ANO DE 2023 – Presente a seguinte 

proposta: “I. ENQUADRAMENTO PRÉVIO: 1. A Oficina – Centro de Artes e Mesteres 

Tradicionais de Guimarães, CIPRL (doravante OFICINA), é uma Cooperativa de Interesse 

Público, constituída no dia 14 de março de 1989, por iniciativa do Município de 

Guimarães (doravante MUNICÍPIO), aprovada em Assembleia Municipal de 19 de 

outubro de 1985, ao abrigo do Decreto-Lei n.º 31/84, de 21 de janeiro; 2. O MUNICÍPIO 

é seu cooperante, e exerce, sobre ela, uma influência dominante, entre outros 

indicadores, por ser detentora da maioria dos seus títulos de capital. 3. Com a 

constituição da OFICINA, e delimitação do seu objeto social, o MUNICÍPIO transferiu a 

sua responsabilidade sobre a gestão de equipamentos e prestação de serviços na área 

da cultura, atividade de interesse geral que a OFICINA tem vindo a desenvolver com 

reconhecido mérito, em benefício do Concelho de Guimarães. 4. O resultado de toda a 

atividade da OFICINA, na área da cultura e programação cultural, tem-se revelado 

determinante para a formação de públicos, numa prestação contínua de serviços 

reconhecidamente de interesse público. 5. As evidências desses resultados têm vindo a 

ser objetivamente demonstráveis pela verificação dos resultados de eficácia que a 

OFICINA tem vindo a alcançar quanto ao cumprimento irrepreensível das orientações 
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estratégicas que o MUNICÍPIO lhe determina, em sede de avaliação de projetos. 6. O 

reajustamento da OFICINA, em resposta às fortes contingências relacionadas com a 

situação epidemiológica do novo vírus Sars-Cov2, revelou-se muito eficaz e eficiente, 

designadamente no reajustamento da sua programação em função das novas regras de 

utilização de espaços e de conduta social, atuando sempre com a diligência possível de 

antecipar cenários e soluções para que todas as equipas, artistas e público vissem 

menorizado o risco na continuidade do seu trabalho e a consequente oferta cultural. 7. 

Para tal concorreu, igualmente, a reabertura de portas do Teatro Jordão e de toda a 

atividade que nele tem vindo a ser desenvolvida e dinamizada, que marcou o regresso 

de um importante espaço cultural, decorrente da aposta municipal num projeto de 

reabilitação e recuperação funcional que se revelou essencial para a consolidação de 

Guimarães como cidade produtora e promotora das Artes e da Cultura. 8. Cujo impacto 

positivo motiva o MUNICÍPIO a dar continuidade à manutenção do interesse público na 

externalização dos serviços de produção que têm vindo a ser assegurados pela OFICINA 

naquele equipamento cultural, e que detém o know-how que se caracteriza por 

indispensável a uma gestão eficaz e eficiente do projeto multidimensional desenhado e 

em curso. 9. Assim, o contrato ora submetido a aprovação assenta no pressuposto da 

continuidade dos serviços de interesse público que têm vindo a ser investidos à 

responsabilidade da OFICINA, e na permanência da abertura dos equipamentos 

entregues à sua gestão. 10. Que não pode deixar de considerar o aumento das 

matérias-primas e bens essenciais, decorrentes do impacto económico do conflito 

militar na Ucrânia, que tem refletido o registo de uma espiral inflacionária nos países 

ocidentais, incluindo Portugal. II. DO CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NA LEI N.º 

50/2012, DE 31 DE AGOSTO: 11. Com a entrada em vigor da Lei n.º 69/2015, de 16 de 

julho, que procedeu à segunda alteração à Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto (doravante, 

a LAEL), e por força da introdução do n.º 3 no seu artigo 58.º, o disposto nos capítulos III 

e VI aplica-se, com as devidas adaptações, às régies cooperativas, ou cooperativas de 

interesse público, em que as entidades públicas participantes possam exercer, de forma 
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direta ou indireta, uma influência dominante em razão da verificação dos requisitos 

constantes do n.º 1 do artigo 19.º, ainda daquele diploma. 12. Por força das recentes 

alterações promovidas às LAEL, pela Lei n.º 71/2018, de 31 de dezembro, o disposto no 

n.º 1 do artigo 62.º, não é aplicável às entidades que exerçam, a título principal, as 

atividades de gestão de equipamentos e prestação de serviços na área da cultura, da 

educação, da ação social, do desporto e da ciência, inovação e tecnologia. 13. Sem 

prejuízo, a OFICINA cumpre as demais exigências legais, designadamente as que 

constam do artigo 47.º da LAEL. Assim, considerando que: 14. Todas as atividades 

promovidas pela OFICINA são atividades de interesse geral na área da cultura, nos 

termos da LAEL, e integram o âmbito das atribuições do MUNICÍPIO, nos termos da 

alínea e) do n.º 2 do artigo 23.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, que aprovou o 

Regime Jurídico das Autarquias Locais. 15. O contrato-programa, doravante o 

CONTRATO, nos termos da LAEL, deve definir detalhadamente o fundamento da 

necessidade do estabelecimento da relação contratual, a finalidade desta, os montantes 

dos subsídios à exploração, assim como a eficácia e a eficiência que se pretende atingir 

com a mesma, concretizando um conjunto de indicadores ou referenciais que permitam 

medir a realização dos objetivos setoriais. 16. A celebração daquele CONTRATO é 

condição legal indispensável ao desenvolvimento da atividade da prestação de serviços 

de interesse geral, nos termos do artigo 47.º da LAEL, e as transferências de verbas do 

MUNICÍPIO para aa OFICINA são fundamentais para que esta possa praticar ou adotar 

preços sociais pela venda dos serviços que presta aos seus utilizadores pela imposição 

do Município que se prende com as suas obrigações de serviço público. III – PROPOSTA 

EM SENTIDO ESTRITO PARA A APROVAÇÃO DE UM CONTRATO-PROGRAMA COM A 

COOPERATIVA DE INTERESSE PÚBLICO A OFICINA – CENTRO DE ARTES E MESTERES 

TRADICIONAIS DE GUIMARÃES, CIPRL, PARA O ANO 2023: 1. Proponho, assente nas 

razões enunciadas nos pontos anteriores, e nos termos do disposto no n.º 5 do artigo 

47º da LAEL, que a Câmara Municipal de Guimarães delibere aprovar a presente 

proposta, concretizada na celebração de um contrato-programa entre o Município de 
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Guimarães e a Cooperativa de Interesse Público A Oficina – Centro de Artes e Mesteres 

Tradicionais de Guimarães, CIPRL, para o ano de 2023. 2. Simultaneamente, aprovar a 

minuta do respetivo contrato-programa e seus anexos, a celebrar entre o Município de 

Guimarães e a Cooperativa de Interesse Público A Oficina – Centro de Artes e Mesteres 

Tradicionais de Guimarães, CIPRL, que, nos termos do n.º 1 e 2 do artigo 47.º da LAEL, 

titula a transferência da “Promoção e gestão de equipamentos coletivos e prestação de 

serviços na área da cultura”, a qual se junta e se dá por integralmente reproduzida, sem 

prejuízo dos ajustamentos de redação que venham a ser tidos por necessários em 

função do projeto aprovado, e que já mereceu parecer prévio favorável do Revisor 

Oficial de Contas, nos termos previstos na alínea c), do nº 6 do artigo 25º do LAEL, bem 

como submeter tais documentos e anexos à apreciação e discussão da Assembleia 

Municipal de Guimarães, com vista à sua aprovação, nos termos do disposto no nº 5 do 

Artigo 47º da LAEL; Consequentemente, porque contido naquele contrato-programa, 

mais proponho: 3. Aprovar que o produto proveniente da sua atividade e gestão, que 

inclui as taxas devidas pela utilização dos serviços e equipamentos, constitui receita da 

Cooperativa de Interesse Público A Oficina – Centro de Artes e Mesteres Tradicionais de 

Guimarães, CIPRL; 4. Nos termos da al. b) do n.º 1 do artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 

197/99, de 8 de junho, repristinado pela Resolução n.º 86/2011, de 11 de abril, 

autorizar a despesa do contrato-programa, no montante de €4.123.750,00 

condicionada à obtenção da autorização prévia da Assembleia Municipal, de acordo 

com a informação financeira anexa. 5. Por último, caso a presente proposta seja 

sancionada pelos competentes órgãos municipais, que fique desde já legitimado o 

Presidente da Câmara Municipal de Guimarães a outorgar o aludido contrato-programa. 

Anexam-se: a referida minuta e os anexos que dele fazem parte integrante.” (Anexo 22) 

DELIBERADO 
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39. ENTIDADES PARTICIPADAS - CONTRATO PROGRAMA A CELEBRAR COM A 

COOPERATIVA DE INTERESSE PÚBLICO TAIPAS-TURITERMAS-COOPERATIVA DE 

INTERESSE PUBLICO RL, PARA O ANO DE 2023 – Presente a seguinte proposta: “I - 

ENQUADRAMENTO: 1. A Taipas-Turitermas, Cooperativa de Interesse Público, RL 

(doravante TURITERMAS), é uma Cooperativa de Interesse Público, constituída no dia 

10 de dezembro de 1985, por iniciativa do Município de Guimarães (doravante 

MUNICÍPIO), aprovada em Assembleia Municipal de 19 de outubro de 1985, ao abrigo 

do Decreto-Lei n.º 31/84, de 21 de janeiro; 2. O Município de Guimarães é seu 

cooperante, exercendo sobre ela uma influência dominante por ser detentora de 

95,65% dos títulos de capital; 3. Os fundamentos que estiveram na origem da sua 

criação recaíram essencialmente sobre a preocupação com a recuperação, reativação e 

gestão dos estabelecimentos termais e dos equipamentos turísticos da Vila das Taipas, 

bem como a captação e exploração das águas minerais e dos estabelecimentos sob a 

sua gestão, assim como a criação ou desenvolvimento de outros equipamentos termais 

e turísticos que se viessem a considerar necessários para o desenvolvimento do seu 

objeto social. 4. Objeto social esse com enquadramento nas atribuições do MUNICÍPIO 

contidas nas alíneas a), e), g) e m) do n.º 2 do artigo 23.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

Setembro, que estabelece, em anexo, o regime jurídico das autarquias locais, preceitos 

que se referem ao “equipamento rural e urbano”, “património, cultura e ciência”, 

“saúde”, e a “promoção do desenvolvimento”. 5. As denominadas Régies Cooperativas, 

encontram o seu regime regulado por diploma autónomo ao Código Cooperativo 

(doravante o COOP) - o Decreto-Lei n.º 31/84, de 21 de janeiro, doravante DECRETO – 

sendo-lhes aquele Código aplicável em tudo o que o que não estiver especialmente 

regulamentado por este. O DECRETO ocupou-se, assim, do regime da constituição das 

Régies Cooperativas ou Cooperativas de Interesse Público, definindo-as, desde logo no 

seu primeiro artigo, como “[…] pessoas coletivas em que, para a prossecução dos seus 

fins, se associam o Estado ou outras pessoas coletivas de direito público e cooperativas 

ou utentes dos bens e serviços produzidos”. 6.Com a entrada em vigor da Lei n.º 
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69/2015, de 16 de julho, que procedeu à segunda alteração à Lei n.º 50/2012, de 31 de 

agosto (doravante a LAEL), o artigo 58.º passou a ter a seguinte redação aditada por um 

terceiro número: “O disposto nos capítulos III e VI aplica -se, com as devidas 

adaptações, às régies cooperativas, ou cooperativas de interesse público, em que as 

entidades públicas participantes possam exercer, de forma direta ou indireta, uma 

influência dominante em razão da verificação dos requisitos constantes do n.º 1 do 

artigo 19.º. 7. Desta sorte, às relações existentes entre o Município de Guimarães e a 

Cooperativa de Interesse Público Taipas Turitermas, aplicam-se, com as necessárias 

adaptações, os Capítulos I, III e IV a VI, da mencionada LAEL, na sua atual redação. 8. 

Conforme suprarreferido, as atividades promovidas pela Taipas Turitermas são 

atividades de interesse geral e integram o âmbito das atribuições do MUNICÍPIO, nos 

termos da alínea a), e), g) e m) do n.º 2 do artigo 23.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, que aprovou o Regime Jurídico das Autarquias Locais. 9. Para manter a 

prática de preços sociais aos utentes/utilizadores dos equipamentos da Cooperativa 

Taipas Turitermas, nas atividades melhor descritas no contrato que se pretende 

aprovar, torna-se necessário regulamentar a atribuição de subsídios à exploração com a 

finalidade cobrir os défices de exploração dessas mesmas atividades, decorrentes da 

prática daqueles preços. 10. Nos termos do artigo 47.º da LAEL, é no contrato programa 

que deve estar vertido detalhadamente o fundamento da necessidade do 

estabelecimento da relação contratual, a finalidade desta, os montantes dos subsídios à 

exploração, assim como a eficácia e a eficiência que se pretende atingir com a mesma, 

concretizando um conjunto de indicadores ou referenciais que permitam medir a 

realização dos objetivos setoriais; 11. De acordo com a LAEL, o legislador pretendeu, 

por princípio, a viabilidade económico-financeira das empresas e consequente 

autossustentabilidade; II. DA VIABILIDADE ECONÓMICA E FINANCEIRA DA 

COOPERATIVA: 12. Com a entrada em vigor da Lei n.º 69/2015, de 16 de julho, que 

procedeu à segunda alteração da LAEL, a Taipas Turitermas está sujeita à verificação 

legal do cumprimento dos rácios a que se refere o artigo 62.º, n.º 1 daquele regime 
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jurídico. 13. Cumprindo todas as demais exigências legais desse artigo e demais, 

designadamente as que constam do artigo 47.º da LAEL, e considerando a 

demonstração dos resultados apurados do último relatório semestral da Taipas 

Turitermas, não se vislumbra razão para concluir que o contrato programa que ora se 

submete a aprovação comprometerá a eficácia dos critérios de avaliação de 

sustentabilidade financeira previstos no referido art.º 62.º, n.º 1. III – PROPOSTA EM 

SENTIDO ESTRITO DO CONTRATO-PROGRAMA COM A COOPERATIVA DE INTERESSE 

PÚBLICO TAIPAS-TURITERMAS - COOPERATIVA DE INTERESSE PUBLICO RL. 1. Assente 

nas razões anteriormente enunciadas, e nos termos do disposto no n.º 5 do artigo 47º 

da LAEL, proponho que a Câmara Municipal de Guimarães delibere aprovar a presente 

proposta, concretizada na celebração de um contrato-programa entre o Município de 

Guimarães e a Cooperativa de Interesse Público Taipas-Turitermas-Cooperativa de 

Interesse Público RL. 2. Simultaneamente, que a Câmara Municipal aprove a minuta do 

respetivo contrato-programa, seu teor e anexos, a celebrar entre o Município de 

Guimarães e a Cooperativa de Interesse Público Taipas-Turitermas-Cooperativa de 

Interesse Público RL, que, nos termos do n.º 1 e 2 do artigo 47.º da LAEL, titula a 

transferência da “Gestão dos estabelecimentos termais e dos equipamentos turísticos e 

de recreio da Vila das Taipas, bem como a captação e exploração das águas minerais e 

dos estabelecimentos que lhe são anexos”, a qual se junta e se dá por integralmente 

reproduzida, sem prejuízo dos ajustamentos de redação que venham a ser tidos por 

necessários em função do projeto aprovado, e que já mereceu parecer prévio favorável 

do Revisor Oficial de Contas, nos termos previstos na alínea c), do nº6 do artigo 25º do 

LAEL, bem como submeter tais documentos, seu teor e anexos à apreciação e discussão 

da Assembleia Municipal de Guimarães, com vista à sua aprovação, nos termos do 

disposto no nº 5 do Artigo 47º da LAEL; Consequentemente, porque contido naquele 

contrato-programa: 3. Aprovar que o produto proveniente da sua atividade constitui 

receita da Cooperativa de Interesse Público Taipas-Turitermas Cooperativa de Interesse 

Público RL; 4. Nos termos da al. b) do n.º 1 do artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 
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8 de junho, repristinado pela Resolução n.º 86/2011, de 11 de abril, autorizar a despesa 

do contrato-programa, no montante de €498.000,00, condicionada à obtenção da 

autorização prévia da Assembleia Municipal, de acordo com a informação financeira 

anexa. 5. Por último, caso a presente proposta seja sancionada pelos competentes 

órgãos municipais, que fique desde já legitimado o Presidente da Câmara Municipal de 

Guimarães a outorgar o aludido contrato-programa. Anexam-se: informação financeira, 

a referida minuta e os anexos que dela fazem parte integrante.” (Anexo 23) 

DELIBERADO 

 

 

40. ENTIDADES PARTICIPADAS - CONTRATO PROGRAMA A CELEBRAR COM A 

TURIPENHA-COOPERATIVA DE TURISMO DE INTERESSE PÚBLICO CRL, PARA O ANO DE 

2023 – Presente a seguinte proposta: “I. ENQUADRAMENTO PRÉVIO: 1. A Turipenha-

Cooperativa de Turismo de Interesse Público CRL (doravante TURIPENHA), é uma 

Cooperativa de Interesse Público, constituída no dia 31 de outubro de 1989, em que o 

Município de Guimarães (doravante MUNICÍPIO) se integra por deliberação aprovada 

em Assembleia Municipal de 22 de setembro de 1989, ao abrigo do Decreto-Lei n.º 

31/84, de 21 de Janeiro (adiante DECRETO); 2. Na motivação da criação da entidade 

TURIPENHA, esteve a aposta de promover a construção de um equipamento de 

mobilidade, o Teleférico, que efetuasse a ligação entre a cidade de Guimarães e a 

“Montanha da Penha”, junto ao Santuário, com vista a facilitar o seu acesso, dinamizar 

o turismo e captar a visita de peregrinos. 3. No ano de 2018, o MUNICÍPIO anunciou a 

revisão do tarifário do Teleférico, concedendo aos utilizadores residentes em todo o 

Concelho de Guimarães, o benefício da sua utilização a preços sociais, densificando e 

renovando o conceito de “mobilidade”, por recurso a equipamentos existentes, 

valorizando-os. 4. Verificou-se que os novos preços definidos, contribuíram, 

ultrapassando as expectativas, que as visitas à “Montanha da Penha” se passassem a 

realizar com menor recurso a transportes individuais. 5. A racionalidade da medida 
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implementada obrigou que a TURIPENHA desenvolvesse a sua atividade a preços sociais 

definidos para os utilizadores beneficiários daquela medida, devidamente compensados 

pelo MUNICÍPIO por via de indemnizações compensatórias, designadas por subsídios à 

exploração. 6. A par da responsabilidade pelo equipamento do Teleférico, a TURIPENHA 

tem vindo a ser responsável pela gestão do Parque de Campismo da Penha, que é um 

dos mais importantes equipamentos municipais de alojamento e um dos mais 

conhecidos parques de montanha de Portugal. 7. Da leitura dos índices de eficácia 

determinados pelo contrato programa atualmente em vigor, resulta claro que, a 

Turipenha, pelo Know-How detido nesta área específica de alojamento natural, 

promoveu o aumento do número de entradas e de dormidas. Considerando que: 8. Os 

municípios dispõem de atribuições, nos termos das alíneas a) e e) do n.º 2 do artigo 23.º 

da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, que aprovou o Regime Jurídico das Autarquias 

Locais, doravante RJAL, nos domínios que respeitam a equipamentos urbanos e 

património. 9. Pelas características singulares daquele equipamento, designadamente 

pela sua localização, a utilização do Teleférico em detrimento do uso de outros meios 

de mobilidade individuais, revelou-se um instrumento essencial para a política de 

mobilidade e ambiental do Concelho de Guimarães. 10. A Turipenha-Cooperativa de 

Turismo de Interesse Público CRL mantém no seu escopo social (de acordo com a alínea 

b) do artigo 3.º dos seus Estatutos) a responsabilidade de “[…] desenvolver outros 

equipamentos Turísticos que tenham interesse para a área do Município de Guimarães 

ou para a Região do Vale do Ave”. 11. Com a entrada em vigor da segunda alteração à 

Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto (que introduziu um novo regime jurídico para a 

atividade empresarial local, doravante a LAEL), conferida pela redação do artigo 2.º da 

Lei n.º 69/2015, de 16 de julho, a regulação entre os Municípios e as Cooperativas a que 

se refere o n.º 3 do artigo 58.º da LAEL, passou a ser regulada através da celebração de 

contratos programa, de acordo com o vertido no seu artigo 47.º via contrato programa. 

12. Contratos esses que devem definir detalhadamente o fundamento da necessidade 

do estabelecimento da relação contratual, a finalidade desta, os montantes dos 
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subsídios à exploração, assim como a eficácia e a eficiência que se pretende atingir com 

a mesma, concretizando um conjunto de indicadores ou referenciais que permitam 

medir a realização dos objetivos setoriais. A acrescer, II. DA VIABILIDADE ECONÓMICA 

E FINANCEIRA DA COOPERATIVA: 13. A Turipenha-Cooperativa de Turismo de Interesse 

Público CRL não se encontra em nenhuma das situações previstas nas alíneas a) a d) do 

n.º 1 do artigo 62.º da LAEL, a cujo cumprimento se obriga por força do seu objeto 

social. 14. A área relacionada com a prossecução de serviços públicos como a 

exploração do Teleférico e do desenvolvimento de um complexo turístico de 

alojamento, requer um know-how que a organização humana do Município não detém, 

em especial, equipas técnicas de reconhecido mérito e qualidade essenciais aos 

objetivos setoriais que se pretendem atingir. 15. A atividade em causa é de interesse 

geral, nos termos da LAEL, e integra o âmbito das atribuições do Município, nos termos 

das alíneas a) e e) do já suprarreferido n.º 2 do artigo 23.º do RJAL, de reconhecida 

importância local. 16. A transferência de subsídios à exploração pelo Município para a 

Cooperativa é fundamental para que esta possa praticar os preços que vão 

determinados no contrato que se pretende aprovar, e dos vertidos no Regulamento de 

Taxas Municipais. 17. Os equipamentos e infraestruturas genericamente denominados 

“Parque de Campismo da Penha” e cuja gestão e exploração é, de acordo com a 

presente proposta, cometida à Turipenha, Cooperativa de Turismo de Interesse Público, 

CRL carecem de uma intervenção de ampla dimensão com vista à respetiva reabilitação 

de modo a corresponderem de forma adequada e digna às exigências do mercado 

turístico a que se destinam. Sendo certo que tais equipamentos e infraestruturas e 

equipamentos são propriedade do Município, a entidade gestora, como resulta do 

exercício atividade que, em cumprimento das atribuições que lhe são entregues, está 

em condições mais propícias a providenciar pela elaboração dos projetos de arquitetura 

e especialidades necessários para o efeito pelo que tal incumbência lhe deverá ser 

deferida. III – PROPOSTA EM SENTIDO ESTRITO DO CONTRATO-PROGRAMA COM A 

TURIPENHA-COOPERATIVA DE TURISMO DE INTERESSE PÚBLICO CRL: 1. A LAEL 
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estipula a celebração de contratos-programa para titular as transferências de verbas dos 

Municípios para as Cooperativas de Interesse Público como contrapartida das 

obrigações assumidas quanto à adoção de preços sociais. 2. Assente nas razões 

anteriormente enunciadas, e nos termos do disposto no n.º 5 do artigo 47º da LAEL, por 

remissão do n.º 2 do seu artigo 50.º, tenho a honra de propor que a Câmara Municipal 

de Guimarães delibere aprovar a presente proposta, concretizada na celebração de um 

contrato-programa entre o Município de Guimarães e a Turipenha-Cooperativa de 

Turismo de Interesse Público CRL. 3. Simultaneamente, aprovar a minuta do contrato-

programa e seus anexos, a celebrar entre o Município de Guimarães e a Turipenha-

Cooperativa de Turismo de Interesse Público CRL que, nos termos da alínea a) n.º 1 do 

artigo 48.º da LAEL, titula a transferência da promoção, manutenção e conservação de 

infraestruturas urbanísticas e gestão urbana, a qual se junta e se dá por integralmente 

reproduzida, sem prejuízo dos ajustamentos de redação que venham a ser tidos por 

necessários em função do projeto aprovado, e que já mereceu parecer prévio favorável 

do Revisor Oficial de Contas (que integra o Anexo III da minuta), nos termos previstos na 

alínea c), do nº 6 do artigo 25º do LAEL, bem como submeter tais documentos e seus 

anexos à apreciação e discussão da Assembleia Municipal de Guimarães, com vista à sua 

aprovação, nos termos do disposto no nº 5 do Artigo 47º da LAEL, por remissão do n.º 2 

do seu artigo 50.º; Consequentemente, porque contido naquele contrato-programa: 4. 

Aprovar que o produto proveniente da sua atividade, que inclui as taxas devidas pela 

utilização do Parque de Campismo da Penha constitui receita da Turipenha-Cooperativa 

de Turismo de Interesse Público CRL; 5. Nos termos da al. b) do n.º 1 do artigo 18.º e do 

n.º 1 do artigo 23.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, repristinado pela 

Resolução n.º 86/2011, de 11 de abril, autorizar a despesa do contrato-programa, 

condicionada à obtenção da autorização prévia da Assembleia Municipal, para a 

assunção de compromissos, no valor de €79.723,25. 6. Por último, caso a presente 

proposta seja sancionada pelos competentes órgãos municipais, que fique desde já 

legitimado o Presidente da Câmara Municipal de Guimarães a outorgar o aludido 
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contrato-programa. Anexam-se: a referida minuta, e os anexos que dele fazem parte 

integrante.” (Anexo 24) 

DELIBERADO 

 

 

41. ENTIDADES PARTICIPADAS – CONTRATO PROGRAMA A CELEBRAR COM A 

COOPERATIVA DE INTERESSE PÚBLICO A TEMPO LIVRE FISICAL – CENTRO 

COMUNITÁRIO DE DESPORTO E TEMPOS LIVRES, CIPRL – Presente a seguinte proposta: 

“I - ENQUADRAMENTO: 1. A Tempo Livre Fisical – Centro Comunitário de Desporto e 

Tempos Livres, CIPRL (doravante TEMPO LIVRE), é uma Cooperativa de Interesse 

Público, constituída no dia 22 de janeiro de 1999, por iniciativa do Município de 

Guimarães (doravante MUNICÍPIO), aprovada em Assembleia Municipal de 21 de março 

de 1997, ao abrigo do Decreto-Lei n.º 31/84, de 21 de janeiro (adiante DECRETO); 2. O 

MUNICÍPIO DE GUIMARÃES é seu cooperante, e exerce, sobre ela, uma influência 

dominante, entre outros indicadores, por ser detentora da maioria dos seus títulos de 

capital; 3. Com a constituição da TEMPO LIVRE, de acordo com o seu objeto social, o 

MUNICÍPIO transferiu a sua responsabilidade sobre a gestão de equipamentos e 

prestação de serviços na área do desporto, serviços esses, de interesse geral, que a 

TEMPO LIVRE tem vindo a desenvolver; 4. O resultado de toda a atividade desenvolvida 

pela TEMPO LIVRE, quer através do fomento da atividade do desporto, quer através dos 

incentivos que imprime à prática do desporto e à promoção de alternativas saudáveis e 

enriquecedoras para a ocupação dos tempos livre da comunidade em geral, e jovens em 

particular, tem-se refletido na qualidade dos serviços prestados, nas mais variadas 

modalidades desportivas. 5. Com efeito, a TEMPO LIVRE tem desenvolvido todos os 

esforços possíveis para dotar os espaços sob a sua gestão de melhorias contínuas, 

permitindo a manutenção do acesso de todos os utentes àqueles equipamentos e 

infraestruturas coletivas, a preços sociais. 6. No âmbito da prossecução do seu objeto 

social, a TEMPO LIVRE desenvolve toda a sua atividade com respeito pelas diretrizes 
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promovidas pelo MUNICÍPIO, que lhe transferiu a responsabilidade da gestão de 

instalações desportivas, quer em termos de organização de eventos, quer em termos de 

promoção e dinamização da prática desportiva. 7. A TEMPO LIVRE, no interesse próprio 

da coletividade local, e pautando a sua atuação ao abrigo do princípio da continuidade 

dos serviços públicos, tem vindo a assegurar a gestão integrada das instalações cuja 

responsabilidade lhe está acometida, congregando a experiência que detém no 

contexto profissional do Desporto, com o know-how científico da gestão, numa área 

fortemente afetada por uma pandemia secular disruptiva e com um impacto 

significativo na sua área de atuação. 8. Até à presente data, os processos de gestão 

rigorosos e equilibrados, implementados pela TEMPO LIVRE, permitiram a 

rentabilização dos espaços de uma forma continuada, assistindo-se a uma recuperação 

parcial, mas ainda muito aquém dos indicadores pré pandemia. 9. As circunstâncias 

relacionadas com a situação epidemiológica do vírus Sars-Cov2 até então vividas, 

geraram uma preocupação maior da comunidade em relação à saúde mental, sendo 

que diversos estudos demonstram que a prática da atividade física é uma importante 

aliada da saúde mental, porquanto proporciona um impacto positivo na qualidade de 

vida e no bem-estar físico e mental dos seus beneficiários. 10. Neste contexto, a 

manutenção de um forte incentivo à prática desportiva é prioritária, por ter o potencial 

de devolver em valor acrescentado, os impactos positivos sociais que gera de forma 

direta, indireta e/ou induzida no bem-estar da comunidade. 11. O pressuposto da 

economia do contrato que ora se submete a aprovação, assenta, assim, na continuidade 

de uma forte aposta no serviço público de qualidade a prestar aos utentes dos 

equipamentos entregues à gestão da TEMPO LIVRE, potenciando o bem-estar da 

população em geral, sem, no entanto, fazer repercutir o aumento das matérias-primas e 

bens essenciais, decorrentes do impacto económico do conflito militar na Ucrânia, que 

tem refletido o registo de uma espiral inflacionária nos países ocidentais, incluindo 

Portugal, nos preços sociais cobrados aos utilizadores finais dos serviços, cuja 

manutenção é imprescindível para a finalidade que se pretende atingir por via deste 
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contrato. II. DO CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NA LEI N.º 50/2012, DE 31 DE AGOSTO: 

12. Com a entrada em vigor da Lei n.º 69/2015, de 16 de julho, que procedeu à segunda 

alteração à Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto (doravante, a LAEL), e por força da 

introdução do n.º 3 no seu artigo 58.º, o disposto nos capítulos III e VI passou a aplicar-

se, com as devidas adaptações, às régies cooperativas, ou cooperativas de interesse 

público, em que as entidades públicas participantes possam exercer, de forma direta ou 

indireta, uma influência dominante em razão da verificação dos requisitos constantes 

do n.º 1 do artigo 19.º, ainda daquele diploma. 13. A atividade principal da TEMPO 

LIVRE está diretamente relacionada com o setor ligado à prestação de serviços na área 

do desporto. 14. Com a alteração introduzida pela Lei n.º 71/2018, de 31 de dezembro, 

o legislador, por força da redação introduzida ao artigo 62.º, n.º 15, da LAEL, alargou às 

empresas locais que exercem, a título principal, as atividades de gestão de 

equipamentos e prestação de serviços na área do desporto, a inaplicabilidade do 

cumprimento dos rácios previstos no n.º 1 do artigo 62.º da LAEL. 15. Sem prejuízo, a 

TEMPO LIVRE está obrigada a cumprir todas as demais exigências legais, 

designadamente as que constam do artigo 47.º da LAEL; Assim, considerando que: 16. 

Todas as atividades promovidas pela TEMPO LIVRE são atividades de interesse geral na 

área do desporto, nos termos da LAEL, e integram o âmbito das atribuições do 

MUNICÍPIO, nos termos da alínea f) do n.º 2 do artigo 23.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, que aprovou o Regime Jurídico das Autarquias Locais. 17. O contrato-

programa, doravante o CONTRATO, nos termos da LAEL, deve definir detalhadamente o 

fundamento da necessidade do estabelecimento da relação contratual, a finalidade 

desta, os montantes dos subsídios à exploração, assim como a eficácia e a eficiência que 

se pretende atingir com a mesma, concretizando um conjunto de indicadores ou 

referenciais que permitam medir a realização dos objetivos setoriais. 18. A celebração 

daquele CONTRATO é condição legal indispensável ao desenvolvimento da atividade da 

prestação de serviços de interesse geral, nos termos do artigo 47.º da LAEL. III – 

PROPOSTA PARA APROVAÇÃO DE CONTRATO-PROGRAMA COM A COOPERATIVA DE 
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INTERESSE PÚBLICO TEMPO LIVRE FISICAL – CENTRO COMUNITÁRIO DE DESPORTO E 

TEMPOS LIVRES, CIPRL, PARA O ANO 2023: 1. Assente nas razões enunciadas nos 

pontos anteriores, e nos termos do disposto no n.º 5 do artigo 47º da LAEL, proponho 

que a Câmara Municipal de Guimarães delibere aprovar a presente proposta, 

concretizada na celebração de um contrato-programa entre o Município de Guimarães 

e a Cooperativa de Interesse Público Tempo Livre Fisical – Centro Comunitário de 

Desporto e Tempos Livres, CIPRL.; 2. Simultaneamente, aprovar a minuta do respetivo 

contrato-programa e seus anexos, a celebrar entre o Município de Guimarães e a 

Cooperativa de Interesse Público Tempo Livre Fisical – Centro Comunitário de Desporto 

e Tempos Livres, CIPRL, que, nos termos do n.º 1 e 2 do artigo 47.º da LAEL, titula a 

transferência da “Promoção e gestão de equipamentos coletivos e prestação de 

serviços na área do desporto”, a qual se junta e se dá por integralmente reproduzida, 

sem prejuízo dos ajustamentos de redação que venham a ser tidos por necessários em 

função do projeto aprovado, e que já mereceu parecer prévio favorável do Revisor 

Oficial de Contas, nos termos previstos na alínea c), do nº 6 do artigo 25º do LAEL, bem 

como submeter tais documentos e anexos à apreciação e discussão da Assembleia 

Municipal de Guimarães, com vista à sua aprovação, nos termos do disposto no nº 5 do 

Artigo 47º da LAEL; Consequentemente, porque contido naquele contrato-programa: 3. 

Aprovar que o produto proveniente da sua atividade, que inclui as taxas devidas pela 

utilização dos respetivos serviços, constitui receita da Cooperativa de Interesse Público 

Tempo Livre Fisical – Centro Comunitário de Desporto e Tempos Livres, CIPRL; 4. Nos 

termos da al. b) do n.º 1 do artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, 

repristinado pela Resolução n.º 86/2011, de 11 de abril, autorizar a despesa do 

contrato-programa, no montante de €1.950.000,00, condicionada à obtenção da 

autorização prévia da Assembleia Municipal, para a assunção de compromissos 

plurianuais de acordo com a informação financeira anexa. 5. Por último, caso a presente 

proposta seja sancionada pelos competentes órgãos municipais, que fique desde já 

legitimado o Presidente da Câmara Municipal de Guimarães a outorgar o aludido 
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contrato-programa. Anexam-se: a referida minuta e os anexos que dele fazem parte 

integrante.” (Anexo 25) 

DELIBERADO 

 

 

42. ENTIDADES PARTICIPADAS – CONTRATO PROGRAMA A CELEBRAR COM A 

COOPERATIVA DE INTERESSE PÚBLICO FRATERNA - CENTRO COMUNITÁRIO DE 

SOLIDARIEDADE SOCIAL, C.I.P.R.L., PARA O ANO DE 2023 – Presente a seguinte 

proposta: “A Cooperativa de Interesse Público FRATERNA - Centro Comunitário de 

Solidariedade Social, C.I.P.R.L., submeteu à consideração desta Câmara Municipal a 

minuta do Contrato Programa para 2023, que determina os termos da transferência da 

promoção e gestão de equipamentos coletivos afetos a atividades desenvolvidas na 

área da ação social e no âmbito dos serviços a desenvolver, ao que acresce a 

operacionalização do Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social, do 

Rendimento Social de Inserção e da Emergência Social, na CSIF de Couros, no âmbito da 

transferência de competências do Estado para as Autarquias Locais, no domínio da ação 

social, prevista na Lei nº 50/2018, de 16 de agosto, e no Decreto-Lei nº 55/2020, de 12 

de agosto, alterado pelo Decreto-Lei nº 23/2022, de 14 de fevereiro. O valor global do 

contrato é de €739.143,28, em conformidade com a seguinte distribuição: €600.000,00 

pela rúbrica 2.3.2.11 – Gestão de equipamentos e atividades sociais; €139.143,28 pela 

rúbrica 2.3.2.5 – Descentralização de competências. Proponho, assim, nos termos do nº 

5 do art.º 47º da Lei nº 50/2012, de 31 de agosto, a aprovação da presente proposta, 

pelo órgão deliberativo, sob proposta do respetivo órgão executivo, concretizada na 

celebração de um contrato-programa entre o Município de Guimarães e a Cooperativa 

de Interesse Público Fraterna - Centro Comunitário de Solidariedade Social, C.I.P.R.L., 

nos termos da minuta do contrato e respetivos anexos que se juntam e seguidamente 

se detalham: Minuta do Contrato Programa; ANEXO I: Equipamentos e Infraestruturas; 

ANEXO II: Plano de Atividades 2023; ANEXO III: Definição de preços e demonstração 
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objetiva do montante do subsídio à exploração face aos critérios legais; ANEXO IV: 

Parecer do Revisor Oficial de Contas.” (Anexo 26) 

DELIBERADO 

 

 

43. ENTIDADES PARTICIPADAS - CONTRATO PROGRAMA A CELEBRAR COM A CURTIR 

CIÊNCIA – ASSOCIAÇÃO CENTRO DE CIÊNCIA VIVA DE GUIMARÃES, PARA O ANO DE 

2023 – Presente a seguinte proposta: “A Ciência Viva-Agência Nacional para a Cultura 

Científica e Tecnológica é uma associação cultural sem fins lucrativos, constituída em 17 

de julho de 1998, pela Fundação para a Ciência e Tecnologia (instituto público de regime 

especial) e pela Agência de Inovação-Inovação Empresarial e Transferência de 

Tecnologia, S.A. O Município de Guimarães, através de deliberação da Assembleia 

Municipal de 25 de setembro de 2018, sob proposta da Câmara Municipal de 6 de 

setembro de 2018, aprovou a constituição da associação sem fins lucrativos de direito 

privado, que adotou a denominação “CURTIR CIÊNCIA -ASSOCIAÇÃO CENTRO DE 

CIENCIA VIVA DE GUIMARÃES”, no âmbito das suas atribuições, designadamente as 

vertidas nas alíneas d) e e) do nº 2, do artigo 23º, da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro. 

Atribuições essas que se densificam na missão da associação de prosseguir “a 

divulgação científica e tecnológica, mediante a promoção de ações de desenvolvimento 

da cultura científica e tecnológica junto da população e, em especial, junto da 

comunidade juvenil.”. O Município de Guimarães assumiu, assim, o compromisso de 

integrar o “Centro de Ciência Viva de Guimarães” na rede de centros daquela 

associação Ciência Viva-Agência Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica, nela 

fazendo constar a manifestação da intenção de concretizar um projeto firme, de 

envolvimento patrimonial e financeiro, que assegurasse e garantisse condições de 

continuidade, com o respeito pelos princípios e objetivos do Programa Ciência Viva. 

Decorrido o tempo da sua constituição, a “CURTIR CIÊNCIA -ASSOCIAÇÃO CENTRO DE 

CIENCIA VIVA DE GUIMARÃES” mereceu já especial destaque na comunidade escolar 
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pela concretização da criação de várias oficinas, divididas por áreas temáticas e 

adaptadas aos diferentes níveis do ensino, com respeito pelas opções curriculares de 

cada um deles, entre outros projetos e atividades por ela desenvolvidas. Num contexto 

em que a Ciência desempenhou um papel determinante e essencial no combate a uma 

pandemia secular que desafiou o mundo, importa continuar a desenvolver projetos 

científicos inclusivos, com a capacidade de atingir públicos vários, e promover um maior 

desenvolvimento do conhecimento científico. A “CURTIR CIÊNCIA -ASSOCIAÇÃO CENTRO 

DE CIENCIA VIVA DE GUIMARÃES” é já reconhecido como um agente ativo no âmbito 

daquelas ações integradas, detendo uma estrutura material e humana capaz de 

prosseguir estes objetivos pretendidos pelo Município de Guimarães. A Lei n.º 42/2016, 

de 28 de dezembro, aditou ao artigo 59.º da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto, a 

seguinte redação: “o disposto no artigo 47.º aplica-se, com as devidas adaptações, às 

associações de direito privado em que as entidades públicas participantes exerçam uma 

influência dominante em razão da verificação dos requisitos constantes do n.º 1 do 

artigo 19.º.”, permitindo, assim, e verificada a influência dominante, a celebração de 

contratos programa com estas entidades, o que até àquela alteração não era permitido 

por força do artigo 53.º, n.º 3, por remissão do artigo 56.º, n.º 3, daquele normativo 

citado. Nos termos do n.º 1 do art.º 19.º da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto, a 

influência dominante poderá ocorrer em razão da verificação do direito de designar ou 

destituir a maioria dos membros do órgão de gestão, de administração ou de 

fiscalização, ou qualquer outra forma de controlo de gestão. De acordo com o n.º 6 do 

artigo 7.º dos Estatutos da “CURTIR CIÊNCIA -ASSOCIAÇÃO CENTRO DE CIENCIA VIVA DE 

GUIMARÃES”, o “Município de Guimarães nomeia, obrigatoriamente, dois dos três 

membros que compõem o Conselho Fiscal: Presidente e Vogal. O restante Vogal é eleito 

em Assembleia Geral.”, pelo que, desta forma, é detentor do controle sobre o órgão de 

fiscalização da associação. Assim, e assente nas razões anteriormente enunciadas, e 

considerando: a) a estrutura material e humana detida pela “CURTIR CIÊNCIA -

ASSOCIAÇÃO CENTRO DE CIENCIA VIVA DE GUIMARÃES”; b) a necessidade de 
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desenvolver projetos científicos inclusivos, com a capacidade de atingir públicos vários, 

e promover um maior desenvolvimento do conhecimento científico, em circunstâncias 

em que a Ciência desempenhou um papel determinante e essencial no combate a uma 

pandemia secular que desafiou o mundo; c) a necessidade do estabelecimento de uma 

relação contratual do Município de Guimarães com a “CURTIR CIÊNCIA -ASSOCIAÇÃO 

CENTRO DE CIENCIA VIVA DE GUIMARÃES” com a finalidade de desenvolver esses 

mesmos projetos, observados os princípios e objetivos do Programa Ciência Viva; d) a 

verificação do requisito de influência dominante do Município de Guimarães na “CURTIR 

CIÊNCIA -ASSOCIAÇÃO CENTRO DE CIENCIA VIVA DE GUIMARÃES”, nos termos do artigo 

19.º da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto; Proponho: 1. Que a Câmara Municipal aprove 

a minuta do contrato-programa e seus anexos, a celebrar entre o Município de 

Guimarães e a associação “CURTIR CIÊNCIA -ASSOCIAÇÃO CENTRO DE CIENCIA VIVA DE 

GUIMARÃES”, nos termos previstos nos artigos 47.º e 59.º, n.º 3 da Lei n.º 50/2012, de 

31 de agosto, bem como submeter tais documentos e seus anexos à apreciação e 

discussão da Assembleia Municipal de Guimarães, com vista à sua aprovação, nos 

termos do disposto no nº 5 do artigo 47º da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto. 2. Nos 

termos da al. b) do n.º 1 do artigo 18.º e do n.º 1 do artigo 23.º do Decreto-Lei n.º 

197/99, de 8 de junho, repristinado pela Resolução n.º 86/2011, de 11 de abril, a 

Câmara Municipal autorize a despesa do contrato-programa, condicionada à obtenção 

da autorização prévia da Assembleia Municipal, para a assunção de compromissos no 

montante de €100.000,00 (cem mil euros).” (Anexo 27) 

DELIBERADO 

 

 

44. ENTIDADES PARTICIPADAS – CONTRATOS A CELEBRAR COM A CASFIG, 

COORDENAÇÃO DE ÂMBITO SOCIAL E FINANCEIRO DAS HABITAÇÕES DO MUNICÍPIO 

DE GUIMARÃES, EM, UNIPESSOAL LDA, PARA O ANO DE 2023 - Presente a seguinte 

proposta: “O Conselho de Gestão da CASFIG, em sua reunião de 8 de novembro de 
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2022, e a Assembleia Geral da CASFIG, em subsequente reunião de 10 de novembro de 

2022, deliberaram aprovar os seus documentos previsionais, onde constam, entre 

outros, as minutas dos contratos a celebrar com o Município de Guimarães relativos ao 

ano de 2023. As minutas destes contratos, que se anexam à presente proposta, têm as 

seguintes finalidades e valores: CONTRATO-PROGRAMA (subsídio à exploração): 

determinar, concretizar e especificar os objetos imediatos e mediatos da delegação de 

poderes operada pela Câmara Municipal no artigo 5º dos Estatutos da CASFIG (artigos 

47º e 50º da Lei nº 50/2012). O valor do subsídio à exploração é de €188.412,00 (Anexo 

1A); CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS (“in house”): apoio e acompanhamento 

social na área da habitação social (carências habitacionais); instrução de processos de 

concursos ou candidaturas para atribuição de novas habitações sociais e habitações 

sociais já existentes; aplicação do Regulamento Municipal de Atribuição de Habitação 

Social; aplicação do Regulamento Municipal de Atribuição do Subsídio Municipal ao 

Arrendamento; gestão das plataformas eletrónicas afetas aos programas públicos de 

financiamento na área da habitação; apoio e acompanhamento técnico a cidadãos 

residentes no Concelho de Guimarães, no âmbito das políticas públicas de apoio na área 

da habitação, nomeadamente na instrução de processos de candidatura a 

financiamento a submeter pelo Município nas respetivas plataformas; assegurar a 

atualização permanente da Estratégia Local de Habitação; elaborar manuais de 

divulgação e apoio para divulgação pública dos apoios existentes; elaborar e propor ao 

Município documentos reguladores da operacionalização das políticas públicas de 

financiamento na área da habitação, sempre que estas o exigem, nomeadamente 

regulamentos; estabelecer contactos com o Instituto da Habitação e Reabilitação 

Urbana, sempre que tal se revelar necessário para a boa execução do presente 

contrato; manutenção, tratamento e limpeza das áreas ajardinadas de todos os 

empreendimentos de habitação social municipal cuja gestão é da responsabilidade da 

CASFIG (art.º 36º da Lei nº 50/2012). O valor do contrato é de €257.293,68 + IVA (23%) 

(Anexo 2A); CONTRATO DE TRANSFERÊNCIA DO SUBSÍDIO MUNICIPAL AO 
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ARRENDAMENTO: transferência para a CASFIG de uma verba destinada ao pagamento 

do Subsídio Municipal ao Arrendamento (SMA) às famílias beneficiárias (artigos 47º e 

50º da Lei nº 50/2012). O valor da verba a transferir é de €250.000,00 (Anexo 3A). Nos 

termos do nº 5 do art.º 47º da Lei nº 50/2012, de 31 de agosto, os contratos-programa 

são aprovados pelo órgão deliberativo, sob proposta do respetivo órgão executivo, não 

se aplicando tal disposição ao contrato de aquisição de serviços (nº 6 do referido art.º 

47º). Assim, submetem-se: 1. Os contratos-programa à aprovação dos Órgãos Executivo 

e Deliberativo; 2. O contrato de aquisição de serviços à aprovação do Órgão Executivo.” 

(Anexo 28) 

DELIBERADO 

 

 

45. TRANSPORTES – FIXAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA TAXA DE ATUALIZAÇÃO TARIFÁRIA 

2023 – RATIFICAÇÃO - Presente, para ratificação, o despacho do Presidente da Câmara, 

datado de 14 de novembro de 2022, que concordou com a seguinte informação dos 

serviços da Divisão de Mobilidade e Transportes: “Na sequência da divulgação por parte 

da AMT – Autoridade da Mobilidade e dos Transportes e nos termos do disposto no n.º 

2, do artigo 6.º, do n.º 2 do artigo 7.º, todos da Portaria n.º 298/2018, de 19 de 

novembro, na sua versão atual, e dos artigos 8.º e 9.º do Regulamento 430/2019, de 16 

de maio, o Município de Guimarães, enquanto Autoridade de Transporte, deverá 

estabelecer e divulgar, até 15 de novembro de 2022, a Taxa de Atualização Tarifária, no 

âmbito da atualização tarifária regular para o transporte rodoviário público coletivo de 

passageiros, a vigorar a partir de 1 de janeiro de 2023. Esta terá como valor máximo a 

taxa de variação média do Índice de Preços no Consumidor, exceto habitação, nos 12 

meses que decorrem entre outubro de 2021 e setembro de 2022, ou 0 quando esta 

taxa for negativa, que nos termos dos dados publicitados pelo Instituto Nacional de 

Estatística, e divulgados pela AMT – Autoridade da Mobilidade e dos Transportes, é de 

6,11%. Não obstante, para 2023, e atento o contexto macroeconómico atual, 
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designadamente a evolução da taxa de inflação, determina a Resolução de Conselho de 

Ministros n.º 74-A/2022, de 6 de setembro, o não aumento de “passes do transporte 

público”, pelo que o aumento tarifário que possa estar abrangido pela TAT, 6,11%, 

apenas se aplica a títulos e tarifas de transporte ocasionais, designadamente bilhetes a 

bordo simples, meios bilhetes e pré-comprados. Face ao exposto submete-se à 

consideração do Sr. Presidente a assunção, pelo Município de Guimarães, da Taxa de 

Atualização Tarifária, a vigorar para o ano de 2023, nos serviços de transporte 

rodoviário regular público coletivo de passageiros, da área geográfica sob sua tutela, 

nos termos acima referidos, e sem fixar taxas diferenciadas, atento o artigo 8.º da 

Portaria e o artigos 5.º, 6.º, e 10.º do Regulamento, no caso 6,11%, para títulos 

ocasionais e 0% para passes do transporte público, bem como a divulgação, nos termos 

do documento em anexo, junto do operador da concessão do serviço público rodoviário 

de passageiros no concelho de Guimarães, GUIMABUS. A competência para a prática do 

presente ato é da Câmara Municipal de Guimarães, nos termos do disposto no artigo 

33.º, n.º 1, alíneas e), do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, mas em função 

na urgência e consequente insusceptibilidade de reunir aquele órgão em tempo útil, 

assiste ao Presidente da Câmara Municipal de Guimarães a faculdade de praticar esse 

ato, devendo o mesmo ser ratificado pela Câmara Municipal de Guimarães na primeira 

reunião realizada após a sua prática, conforme prescreve o n.º 3 do artigo 35.º do 

mesmo diploma legal.” (Anexo 29) 

DELIBERADO 

 

 

46. 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 5 de dezembro, 

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



CÂMARA MUNICIPAL DE GUIMARÃES 
 

 

 

 

79 

Mod. 229-A/SQ 0 

 

 

 

 

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

disponibilização da viatura em causa, por despacho datado de 15 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.” 

DELIBERADO 

 

 

47. TRANSPORTES – LIGA PORTUGUESA CONTRA O CANCRO PARA OS DIAS 29 DE 

NOVEMBRO E 13 DE DEZEMBRO - CEDÊNCIA DE AUTOCARRO – RATIFICAÇÃO – 

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

Liga Portuguesa Contra o Cancro – Núcleo Regional Norte, o transporte, em autocarro, 

de senhoras, de forma a realizar consulta de aferição do cancro da mama, nos dias 29 

de novembro e 13 de dezembro de 2022, ao Porto. 

DELIBERADO 

 

 

48. ATIVIDADES ECONÓMICAS – RECURSO HIERÁRQUICO – DREAMMEDIA PORTUGAL, 

S.A. – PEDIDO DE LICENCIAMENTO DE PAINEL PUBLICITÁRIO – Presente a seguinte 

informação: “A empresa DREAMMEDIA PORTUGAL, S.A. apresentou um recurso 

hierárquico relativo ao indeferimento do pedido de licenciamento de painel publicitário 

na Rua Eduardo Manuel de Almeida, freguesia de Urgezes, deste concelho de 

Guimarães, conforme documento que se junta em anexo (doc. 1) e aqui se dá por 

reproduzido para todos os efeitos legais. Este recurso foi analisado, do ponto de vista 

jurídico, através de informação destes serviços, em anexo (doc. 2), tendo sido, também, 

objeto de análise pelos serviços da Divisão de Serviços Urbanos (DSU) que, em resumo, 

sustenta a manutenção do “indeferimento do painel publicitário dada a proximidade à 

rotunda e ao tamanho do painel que pode causar insegurança/confusão rodoviária, e 
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provoca obstrução de perspetivas panorâmicas e afeta o ambiente da paisagem pela 

dimensão que tem, para um espaço tão reduzido, principalmente pelo enquadramento 

na linha da montanha da Penha, pela consolidação urbanística da zona, que já não 

permite mais painéis publicitários que causam ruído ambiental, e porque até à data já 

foram indeferidos vários painéis para aquele local, por estas razões de salvaguarda 

ambiental da paisagem.” A informação jurídica de análise do recurso hierárquico 

conclui pela necessidade de “enquadramento legal concretamente aplicável, levando ao 

conhecimento da requerente o percurso cognoscitivo e valorativo que o autor do ato 

percorreu para decidir, de modo a permitir que aquela possa compreender por que razão 

o autor do ato assim decidiu”. O enquadramento legal que foi sendo transmitido à 

recorrente, ao longo das diversas exposições que foi apresentando após a notificação da 

decisão de indeferimento do seu pedido de licenciamento de painel publicitário, foi o 

art.º 4.º do Anexo I (com a epígrafe - Critérios a observar na ocupação do espaço 

público e na afixação, inscrição e difusão de mensagens publicitárias de natureza 

comercial), do Regulamento de Ocupação do Espaço Público e Publicidade, no 

Município de Guimarães. Este artigo contém os princípios gerais de inscrição e afixação 

de publicidade, e refere concretamente que: “1. Salvo se a mensagem publicitária se 

circunscrever à identificação da atividade exercida no imóvel ou daquele que a exerce, 

não é permitida afixação ou inscrição de mensagens publicitárias em edifícios ou 

monumentos de interesse histórico, cultural, arquitetónico ou paisagístico, 

designadamente: a. os imóveis classificados ou em vias de classificação, nomeadamente 

os de interesse público, nacional ou municipal; b. os imóveis contemplados com prémios 

de arquitetura; c. Edifícios a preservar ou elementos notáveis identificados em PMOT; d. 

Imóveis onde funcionem serviços públicos; e. Edifícios religiosos ou cemitérios. 2. A 

afixação ou inscrição de mensagens publicitárias não é permitida sempre que possa 

causar danos irreparáveis nos elementos estruturais ou nos materiais de revestimento 

exterior dos edifícios e que os suportes utilizados prejudiquem o ambiente, afetem a 

estética ou a salubridade dos lugares, a obstrução de perspetivas panorâmicas ou 
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causem danos a terceiros, nomeadamente quando se trate de: a. faixas de pano, 

plástico, papel ou outro material semelhante; b. pintura e colagem ou afixação de 

cartazes nas fachadas dos edifícios, muros, vedações ou em qualquer outro mobiliário 

urbano; c. suportes que excedam a frente do estabelecimento. 3. A afixação ou a 

inscrição de mensagens publicitárias não será permitida ainda nos casos em que as 

disposições, a localização, dimensões, cores ou formatos possam confundir-se com a 

sinalização de tráfego rodoviário ou ferroviário e sempre que: a. Afetar a iluminação 

pública; b. Prejudicar a visibilidade de placas toponímicas, semáforos e sinais de 

trânsito; c. Afetar a circulação de peões, especialmente dos cidadãos com mobilidade 

reduzida; d. Afetar a circulação de viaturas de socorro e de emergência; e. Prejudicar a 

segurança de pessoas e bens; f. Prejudicar as zonas verdes e as árvores; g. Prejudicar a 

visibilidade de placas toponímicas e da sinalização de tráfego; h. Prejudicar o acesso e as 

vistas de imóveis contíguos. 4. A inscrição ou afixação de mensagens publicitárias não 

será permitida, ainda, nos casos em que se localizem: a. Em suportes de sinalização, 

sinais de trânsito, semáforos, postes e candeeiros de iluminação pública e mobiliário 

urbano público; b. Ilhas para peões ou para suporte de sinalização; c. No interior de 

rotundas; d. Em recipientes destinados à deposição de resíduos urbanos; e. Nos abrigos 

de passageiros, salvo publicidade concessionada ou licenciada pelo Município. 5. A 

publicidade sonora deve respeitar os limites impostos pelo Regulamento Geral de Ruído. 

6. A publicidade, na área Classificada como Património Cultural da Humanidade pela 

UNESCO e respetiva Zona Especial de Proteção, terá de sujeitar-se a condições especiais 

de volume e iluminação, de modo a não perturbar a correta leitura, quer das fachadas 

em que se insere, quer das fachadas da envolvente. A sua colocação terá de obedecer a 

regras de estrita sobriedade e de escala com as edificações, de tal modo que não ser 

tornem elementos destorcedores, nem obstrutivos da arquitetura e da paisagem 

urbana. 6.1. Admite-se a colocação de publicidade, acima do nível térreo, na Zona 

especial de Proteção, em situações excepcionais, dependendo das características 

arquitectónicas e funcionais do edifício desde que fundamentada.” De acordo com a 
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informação prestada pelos serviços da DSU, o painel que a recorrente pretende licenciar 

enquadra-se nas proibições previstas nos pontos 3 e 4 deste art.º 4.º, considerando a 

sua dimensão e a localização onde se pretendia instalar. Em face do exposto, verifica-se 

que o recurso hierárquico interposto se apresenta, a final, sem fundamentação válida, 

quer de facto, quer de direito, e em consequência, deve ser objeto de apreciação e 

decisão por parte da Câmara Municipal, de acordo com o estipulado no n.º 2 do artigo 

34.º do Anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro: - Indeferindo o recurso hierárquico 

apresentado pela recorrente, nos termos e fundamentos constantes da presente 

informação e dos documentos em anexo; - Confirmando o ato recorrido, exarado pela 

Vereadora com competências delegadas, Sofia Ferreira, em 21 de abril de 2022, 

porquanto não infringiu qualquer norma legal e se encontra ajustado ao caso em 

apreço.” (Anexo 30) 

DELIBERADO 

 

 

49. ENTIDADES PARTICIPADAS - EMBAIXADORES DA SET UP GUIMARÃES - 

PROTOCOLOS COM ORGANIZAÇÕES DE ESTUDANTES – Presente a seguinte proposta: 

“Desde o início que a Set.Up Guimarães tem vindo a colaborar com vários grupos de 

estudantes do ensino superior na dinamização de iniciativas de promoção do 

empreendedorismo. Desde a coorganização de eventos, dinamização de workshops 

sobre empreendedorismo e modelos de negócio, ou apresentações aos estudantes de 

ensino superior sobre o ecossistema empreendedor de Guimarães e visitas guiadas 

pelas incubadoras municipais. Todas estas atividades têm funcionado como uma 

excelente oportunidade, não apenas para apresentar o trabalho do Município no 

âmbito do desenvolvimento económico, mas também para o desenvolvimento de uma 

rede informal de estudantes que funcionam como autênticos ‘embaixadores’ da Set.Up 

Guimarães, facilitando o trabalho de captação de empreendedores para as incubadoras 

municipais, da gestão desta divisão. Depois da participação da Set.Up Guimarães nas 
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jornadas de gestão e empreendedorismo dinamizadas pelos alunos de duas 

Universidades distintas e cujo feedback dos alunos foi bastante positivo, o Município de 

Guimarães foi convidado, através da Set.Up Guimarães, a formalizar parcerias com duas 

organizações de estudantes ligadas à promoção do empreendedorismo, a saber: - a 

Formula Student UMinho, equipa da Universidade do Minho nas competições Formula 

Student, composta por alunos de diversas engenharias com o objetivo de desenvolver 

um carro elétrico com intuito de competir internacionalmente, levando desta forma o 

nome da Universidade do Minho e da região norte à Formula Student, um projeto que 

conta com as parcerias institucionais da Escola de Engenharia da Universidade do 

Minho, da Associação Académica da Universidade do Minho e também com diferentes 

núcleos de estudantes de engenharia; - a UTAD Solutions Consulting, uma junior 

empresa com a missão de proporcionar uma ligação entre o meio académico e 

empresarial, dotando os seus membros com competências adequadas ao mundo 

profissional. Estas parcerias poderão ser importantes no sentido de aproximar ainda 

mais a Set.Up Guimarães aos alunos da Universidade do Minho e dessa forma fazer 

scouting de ideias de negócio para as incubadoras. Face ao exposto e após 

enquadramento legal da Divisão Jurídica, submete-se a aprovação dos presentes 

protocolos ao Executivo Municipal. À consideração superior.” (Anexo 31) 

DELIBERADO 

 

 

50. TURISMO – CONFERÊNCIA INTERNACIONAL AITO - THE SPECIALIST TRAVEL 

ASSOCIATION - AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE TRABALHO EXTRAORDINÁRIO – 

RATIFICAÇÃO – Presente a seguinte proposta: “O Turismo do Porto e Norte está a 

apoiar a organização da Conferência Internacional da AITO – The Specialist Travel 

Association, de 24 a 27 de novembro. Trata-se de uma associação sedeada no Reino 

Unido que reúne o principal Trade deste mercado - empresas de viagem especializadas, 

com oferta exclusiva em vários pontos de mundo. Após a conferência, que se realizará 
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em Braga, estão a ser organizadas diversas visitas à região Norte, onde se incluirá uma 

visita a Guimarães, no próximo dia 26 de novembro. Para esta visita foi solicitado 

diversos apoios à Câmara Municipal, entre os quais o transfer de 27 pessoas de e para 

Braga para viabilizar a visita e prova comentada a uma quinta de Enoturismo. Para o 

efeito, proponho que a Câmara Municipal autorize a prestação de trabalho 

extraordinário por parte do motorista que assegurará o transporte, que se prevê venha 

a decorrer entre as 12 e as 18 horas do dia 26 de novembro.” 

DELIBERADO 

 

 

51. EDUCAÇÃO – ACORDO DE PARCERIA CENTRO QUALIFICA TRIFORMIS TÉCNICA – 

RATIFICAÇÃO – Presente a seguinte proposta: “Considerando que a qualificação dos 

adultos constitui uma oportunidade estratégica do país, no âmbito do Plano de 

Recuperação e Resiliência (PRR), de forma a atenuar o impacto económico da crise 

provocada pela doença COVID-19, importa assegurar as condições necessárias para que 

a população com muito baixas qualificações possa obter níveis de qualificação mais 

elevados. Considerando, ainda, que a Câmara Municipal de Guimarães reconhece que o 

aumento da qualificação dos munícipes constitui um recurso fundamental ao seu 

desenvolvimento e que está disponível para colaborar na promoção da formação dos 

moradores do Município, celebrou, no passado dia 19 de outubro, ao abrigo da alínea u 

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

um Acordo de Parceria com o CENTRO QUALIFICA TRIFORMIS TÉCNICA, que através dos 

Projetos Locais Promotores de Qualificações de Nível B1/B2/B3, procura diligenciar 

respostas adequadas, contribuindo para o aumento dos níveis de qualificação, e que 

tem como objetivos, entre outros, promover a aprendizagem e o aumento de literacia 

dos adultos com muito baixas qualificações do concelho de Guimarães, aumentar a 

participação dos adultos na aprendizagem ao longo da vida, com enfoque nos que têm 

muito poucas competências básicas, de forma a garantir que estes adultos tenham 
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acesso a educação formal, ou seja, melhoria das suas competências de literacia 

conduzindo a uma certificação e à melhoria efetiva das suas qualificações escolares bem 

como promover o aumento das taxas de frequência e conclusão de percursos de 

qualificação B1/B2 e/ou B3. Assim, submete-se para ratificação do executivo camarário 

o referido Acordo de Parceria.” (Anexo 32) 

DELIBERADO 

 

 

52. EDUCAÇÃO – ACORDO DE PARCERIA CENTRO QUALIFICA DA AEP – ASSOCIAÇÃO 

EMPRESARIAL DE PORTUGAL – RATIFICAÇÃO – Presente a seguinte proposta: “O 

Programa Qualifica tem vindo a contribuir, de forma determinante, para a melhoria das 

qualificações e competências dos adultos, através do investimento destes, com a 

finalidade de obterem níveis de qualificação mais elevados. A aposta na qualificação dos 

portugueses constitui um meio imprescindível para a valorização dos cidadãos, para 

uma cidadania democrática e para o desenvolvimento sustentável do país. Revitalizar a 

educação e formação de adultos, enquanto pilar central do sistema de qualificações, 

assegurando a continuidade das políticas de aprendizagem ao longo da vida e a 

permanente melhoria da qualidade dos processos e resultados de aprendizagem, é uma 

prioridade política de âmbito nacional. Neste contexto e tendo presente o objetivo do 

Plano Nacional de Literacia de Adultos (PNLA), importa reforçar o investimento na 

qualificação destes adultos, com a finalidade de obterem níveis de qualificação mais 

elevados, não só através de formação, nomeadamente, Cursos EFA e Formações 

Modulares Certificados (FMC), como através de processos de Reconhecimento, 

Validação e Certificação de Competências (RVCC), promovendo, assim, a aprendizagem 

ao longo da vida, e a participação mais ativa na sociedade. Considerando que a AEP – 

Associação Empresarial de Portugal promove um Centro Qualifica, e considerando, 

ainda, que a Câmara Municipal de Guimarães reconhece que o aumento da qualificação 

dos munícipes constitui um recurso fundamental ao seu desenvolvimento e que está 
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disponível para colaborar na promoção da formação dos moradores do Município, ao 

abrigo da alínea u do artigo 33º do Anexo I da lei 75/2013, de 12 de setembro, na sua 

atual redação, celebrou, no passado dia 25 de outubro, um Acordo de Parceria com o 

Centro Qualifica da AEP – Associação Empresarial de Portugal, que se submete a 

ratificação do executivo camarário.” (Anexo 33) 

DELIBERADO 

 

 

53. EDUCAÇÃO – AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JOÃO DE MEIRA - OFERTA DE 

BANDEIRAS – Presente a seguinte proposta. “Vem a Direção do Agrupamento de 

Escolas João de Meira solicitar a oferta de uma bandeira de Portugal e de uma bandeira 

de Guimarães, destinadas a figurar na respetiva Escola Sede. Existindo nos Serviços 

bandeiras do Município disponíveis para este efeito, cujo custo unitário se cifrou em 

€19,50 + IVA, proponho a oferta das bandeiras referidas ao Agrupamento de Escolas 

João de Meira.” 

DELIBERADO 

 

 

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

DE MANEIO DE OUTUBRO DE 2023 - 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 34) 

DELIBERADO 
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55. AÇÃO SOCIAL –BAIRRO DA EMBOLADOURA (GONDAR) - CONTRATO DE CEDÊNCIA 

DE UTILIZAÇÃO E GESTÃO DE PARQUE INFANTIL E RINGUE DESPORTIVO – Presente a 

seguinte proposta: “Em 26 de outubro de 2020, foi celebrado, entre o IHRU e o 

Município de Guimarães (Município), um Protocolo de Cooperação Institucional que 

definia os termos da parceria para a reabilitação do edificado do Bairro da 

Emboladoura, competindo ao Município realizar as obras de reabilitação dos espaços e 

equipamentos exteriores (ringue desportivo e parque infantil), assumindo os respetivos 

custos e posterior manutenção (alínea c), do n.º 2, da cláusula 5ª). No desenvolvimento 

do processo, foi acordada com o IHRU a minuta do contrato a celebrar, cujo objeto é a 

cedência ao Município, a título precário, da utilização e gestão do parque infantil e do 

ringue desportivo do Bairro da Emboladoura, competindo ao Município realizar as obras 

de reabilitação desses espaços exteriores, cujo orçamento, elaborado pelo 

Departamento de Obras Municipais, se estima no total de €50.000,00, correspondendo 

ao ringue desportivo o valor de €33.000,00 e ao parque infantil o valor de €17.000,00. 

Assim, proponho que a Câmara Municipal, nos termos da alínea r) e u), do n.º 1, do 

artigo 33.º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, delibere aprovar a celebração do 

contrato de cedência de utilização e gestão de parque infantil e ringue desportivo do 

Bairro da Emboladoura, de acordo com a minuta em anexo.” (Anexo 35) 

DELIBERADO 

 

 

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

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

candidaturas para apoio na aquisição de dois eletrodomésticos, neste caso, duas 

máquinas 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: --------------------------------------------------------------------------------- 
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Nº Processo Freguesia 
Rendimento P/ Capita Subsídio a atribuir 

151960496/22 Corvite €389,30 €350,00 

177654139/22 Azurém €88,96 €280,00 

 

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 €630,00 (seiscentos e trinta 

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 

 

 

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

CONDIÇÕES DE HABITABILIDADE (COLOCAÇÃO E REPARAÇÃO DO TELHADO) – 

Presente a seguinte informação: “Foi entregue na Divisão de Ação Social uma 

candidatura para apoio na realização de obras de melhoria das condições de 

habitabilidade, neste caso para efeitos de colocação e reparação do 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 
Rendimento (€) 

P/Capita 
Nº Elementos 

Agregado 
Situação p/ 

emprego 
Subsídio a Atribuir 

143197916/22 Gondar 72,76 4 Pensionista €10.922,24 

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 €10.922,24 (dez mil novecentos e vinte e dois euros 
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e vinte e quatro cêntimos), 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 

 

 

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

CONDIÇÕES DE HABITABILIDADE (COLOCAÇÃO E REPARAÇÃO DO TELHADO, 

REMODELAÇÃO DO WC E PINTURA DO INTERIOR) – Presente a seguinte informação: 

“Foi entregue na Divisão de Ação Social uma candidatura para apoio na realização de 

obras de melhoria das condições de habitabilidade, nomeadamente para efeitos de 

colocação e reparação do telhado, remodelação do WC e pintura do interior. 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 
Rendimento (€) 

P/Capita 
Nº Elementos 

Agregado 
Situação p/ 
emprego 

Subsídio a 
Atribuir 

150988958/22 Costa 169,35 1 Pensionista €14.893,00 

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 €14.893,00 (catorze mil oitocentos e noventa e três 

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 
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59. AÇÃO SOCIAL – ATRIBUIÇÃO DE UM SUBSÍDIO CONVERTIDO NA 

DISPONIBILIZAÇÃO DE UM SERVIÇO DE TRANSPORTE ESPECIAL PARA 18 JOVENS (ANO 

DE 2023) - REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA – 

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

candidaturas para apoio na prestação de um serviço de transporte adaptado para 18 

jovens com deficiência, para frequência de respostas sociais e educativas, que se 

afiguram necessárias e imprescindíveis no âmbito das problemáticas que evidenciam. 

Após análise destas candidaturas, apresentam-se de seguida alguns dados acerca das 

mesmas, bem como o grau de incapacidade dos beneficiários: ---------------------------------- 

Nº Processo Freguesia AMIM 
(Atestado Médico de Incapacidade Multiusos) 

245599630/22 S. Torcato 82% 

227134320/22 

 

 

 

 

S. Torcato 91% 

245317856/22 

 

 

 

Vermil 98% 

247525600/22 Pinheiro 78% 

261813978/22 

 

Urgezes 60% 

243356749/22 

 

 

Urgezes 90% 

223943363/22 Selho S. Cristóvão 97% 

231806698/22 Brito 60% 

249948931/22 Brito 66% 

223279080/22 Longos 96% 

240473477/22 

 

 

 

 

Urgezes 100% 

266054404/22 Caldelas 60% 

232358834/22 Ponte 83% 

207456240/22 Pinheiro 100% 

219958300/22 

 

 

 

 

Urgezes 98% 

259312738/22 Creixomil 92% 
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232814449/22 Longos 67% 

227078845/22 Polvoreira                                 95% 

Assim, submete-se para aprovação, ao abrigo da alínea c), nº 1 do artigo 10º do 

Regulamento Municipal de Apoio à Pessoa com Deficiência, a concessão destes 

subsídios aos requerentes, num valor total de €66.705,64 (sessenta e seis mil 

setecentos e cinco euros e sessenta e quatro cêntimos). Por forma a garantir que o 

subsídio atribuído é efetivamente utilizado na aquisição dos serviços em cima 

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

fornecedor dos mesmos, mediante a apresentação das respetivas faturas 

comprovativas.” 

DELIBERADO 

 

 

60. AÇÃO SOCIAL – ATRIBUIÇÃO DE UM SUBSÍDIO CONVERTIDO NA 

DISPONIBILIZAÇÃO DE UM SERVIÇO DE TRANSPORTE ADAPTADO PARA UMA PESSOA 

EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E COM NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS 

(JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023) - REGULAMENTO MUNICIPAL PARA ATRIBUIÇÃO DE 

APOIOS A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE – Presente a seguinte 

informação: “Foi rececionada na Divisão de Ação Social uma candidatura para apoio na 

prestação de um serviço de transporte adaptado para uma pessoa em situação de 

vulnerabilidade, com Necessidades Educativas Especiais, para efeitos de frequência de uma 

resposta educativa, que se afigura necessária e imprescindível no âmbito da problemática que 

evidencia. Após análise desta candidatura, apresentam-se de seguida alguns dados acerca da 

mesma: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Nº Processo Freguesia Per Capita 

281671974/22 Ponte R. D. Negativo 

Assim, submete-se para aprovação, ao abrigo da alínea d) do art.º 2 do Regulamento 

Municipal para Atribuição de Apoios a Pessoas em Situação de Vulnerabilidade, a 
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concessão deste subsídio ao requerente, convertido na disponibilização de um serviço 

de transporte especial da sua residência para a CERCIFAF – Cooperativa de Educação, 

Reabilitação, Capacitação e Inclusão de Fafe, num valor total de €4.325,00 (quatro mil e 

trezentos e vinte e cinco euros). Por forma a garantir que o subsídio atribuído é 

efetivamente utilizado na aquisição dos serviços em cima identificados, deve o 

pagamento ser efetuado diretamente pela Câmara Municipal ao fornecedor dos 

mesmos, mediante a apresentação das respetivas faturas comprovativas.” 

DELIBERADO 

 

 

61. CULTURA – FESTAS NICOLINAS 2022 – APOIOS A CONCEDER – RATIFICAÇÃO – 

Presente, para ratificação, o despacho do Presidente da Câmara, datado de 23 de 

novembro de 2022, que concordou com a seguinte proposta: “Na sequência dos 

pedidos formulados pela Associação de Antigos Estudantes do Liceu de Guimarães 

(AAELG) e pela Comissão de Festas Nicolinas 2022, 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, considerados 

essenciais à realização da próxima edição das Festas Nicolinas, como habitualmente de 

29 de novembro a 7 de dezembro: Pagamento, à AAELG, do subsídio de €1.500,00 

deliberado em 7 de julho de 2022, para comparticipação nas despesas associadas à 

organização das Danças de S. Nicolau (6 de dezembro); Pagamento, à Comissão de 

Festas Nicolinas 2022, do subsídio de €2.500,00, para comparticipação nas despesas 

associadas à organização das Festas Nicolinas 2022 (29 de novembro a 7 de janeiro), 

subsídio a pagar à AAELG, nos termos da proposta deliberada em 7 de julho de 2022; 

Atribuição, a título excecional, à Comissão de Festas Nicolinas 2022, de um subsídio 

complementar de €1.000,00, como forma de compensar os efeitos provocados pela 

inflação e pela indisponibilidade de alguns patrocinadores em manterem os seus apoios 

tradicionais, em virtude da situação económica dos respetivos negócios; em caso de 
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aprovação, este subsídio adicional será igualmente pago à AAELG, dada a natureza ad-

hoc da referida Comissão de Festas; Atribuição do Prémio Câmara Municipal de 

Guimarães, composto por um conjunto obras didáticas a atribuir à Escola donde 

provenham os autores do melhor carro do cortejo das Maçãzinhas, de acordo com 

proposta aprovada pela Câmara Municipal em 2001; Serviço de viatura pesada com 

grua/pinça para o enterro do Pinheiro (a única forma de prestar este apoio passa por 

contratação externa, que importa num custo estimado de €480,00+IVA); Cedência de 

viaturas para o cortejo das Maçãzinhas, em horário a combinar com os serviços e de 

acordo com as respetivas disponibilidades; Licenciamento e assunção das taxas dos 

condicionamentos de trânsito associados aos vários números das Festas Nicolinas, 

designadamente dos cortejos das Moinas, Pregão Maçãzinhas e do Pinheiro, incluindo o 

pedido de emissão de parecer da autoridade policial (PSP); Licenciamento e assunção 

das taxas de ocupação de espaço público e da emissão da Licença especial do Ruído. 

Pagamento do Serviço da Polícia de Segurança Pública no que concerne aos cortes de 

trânsito e ao policiamento/acompanhamento do “Cortejo do Pinheiro” e o de pré-

posicionamento de meios de socorro assegurado pelas corporações de bombeiros do 

município; Oferta de camélias, se disponíveis no Horto Municipal, para decorar as capas 

e as janelas durante o cortejo das Maçãzinhas; Pagamento de trabalho extraordinário 

que venha a revelar-se indispensável à prestação destes apoios.” 

DELIBERADO 

 

 

62. CULTURA – PARÓQUIA DE NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA - III JORNADAS DO 

GRANDE ÓRGÃO HISTÓRICO - ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO – Presente a seguinte 

proposta: “A Igreja de Nossa Senhora da Oliveira, templo do século XV classificado 

Monumento Nacional, inclui no seu património integrado o grande órgão histórico, obra 

do organeiro vimaranense Luís António de Carvalho (1766-1839). Encomendado pela 

Insigne e Real Colegiada de Guimarães em 1831, ficou concluído após 10 anos. Trata-se 
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do maior órgão histórico do Norte de Portugal, com 2 teclados, 51 meios-registos 

sonoros, 2.229 tubos, dos quais 270 trombetas. Foi restaurado entre 2011 e 2013 pela 

Oficina e Escola de Organaria de Esmoriz. As Jornadas do Grande Órgão Histórico 2022 

comemoram o 9º Aniversário do restauro deste órgão monumental, prosseguindo esta 

III edição do Festival a parceria entre a Paróquia da Oliveira e o Museu de Alberto 

Sampaio. As Jornadas, a realizar de 1 a 8 de dezembro, constam de Visitas Musicais 

(visitas guiadas de descoberta do património musical da Colegiada de Guimarães, 

partindo do Museu de Alberto Sampaio), Momentos Musicais (períodos de música de 

órgão durante a visita ao templo, com acolhimento de público no Museu de Alberto 

Sampaio) e eucaristias solenizadas. Considerando o pedido formulado pela Paróquia de 

Nossa Senhora da Oliveira no sentido de obter um co-financiamento da Câmara 

Municipal para viabilizar este evento, bem como o seu inequívoco interesse público, 

pela divulgação do património material e imaterial que lhe subjaz, 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 Paróquia de Nossa Senhora da Oliveira, 

de um subsídio de €3.000,00, destinado a comparticipar nas despesas de produção das 

III Jornadas do Grande Órgão Histórico, a realizar de 1 a 8 de dezembro de 2022.” 

DELIBERADO 

 

 

63. DIVERSOS - ADITAMENTO AO CONTRATO DE SUBCONCESSÃO DE USO PRIVATIVO 

DA PLATAFORMA DE VIA NA LINHA DE GUIMARÃES ENTRE O KM 59,590 E O KM 

71.990 (ECOVIA DE GUIMARÃES) – Presente a seguinte informação: “Foi celebrado com 

a IP Património- Administração e Gestão Imobiliária S.A. em 16 de março de 2017, um 

contrato de subconcessão de uso privativo da plataforma da via na Linha de Guimarães 

entre o km 59,590 e o km 71.990, parte integrante do domínio publico ferroviário. Esta 

subconcessão destina-se exclusivamente à adaptação e utilização da plataforma da via 

como pista de cicloturismo, tendo uma duração de 25 anos, renovável por períodos 
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sucessivos de 5 anos. Nos termos do contrato de subconcessão foi definido o 

pagamento, por parte do Município, de €3.100,00 a título anual, acrescido de IVA e de 

atualizações anuais. Em contrapartida, pela manutenção e limpeza da antiga linha 

férrea, a autarquia deverá emitir, no início de cada ano de vigência do contrato, a fatura 

à IP Património pelo mesmo valor. De forma a tornar os procedimentos administrativos 

inerentes ao processo mais eficientes, foi solicitado pela IP Património- Administração e 

Gestão Imobiliária S.A um aditamento ao contrato celebrado, nomeadamente quanto à 

cláusula terceira do contrato, propondo as seguintes alterações: Quanto à faturação 

propõe-se que a mesma seja emitida no mês posterior ao fim do período a que diz 

respeito, ao invés do estipulado anteriormente que consistia na sua emissão no mês 

anterior ao início do período a que respeita; Alarga-se o período de pagamento pela 

subconcessão, por parte do Município, de 8 para 30 dias após a receção da respetiva 

fatura; Pela gestão da plataforma da via, entre o Km 59,900 e o Km 71.990, o Município 

passará a emitir a fatura à IP Património no final de cada ano de vigência do contrato, 

ao invés do início; É ainda proposto que a emissão fatura referida no ponto anterior, 

seja acompanhada de relatório comprovativo dos trabalhos efetuados, representativo 

da extensão do contrato, com identificação das áreas, indicação do período do report e 

fotografias com data visível na impressão, a evidenciar o antes e depois da realização 

dos trabalhos. Desta forma submete-se à consideração superior a decisão quanto à 

aprovação e aceitação do aditamento ao contrato de subconcessão de uso privativo da 

plataforma de via na linha de Guimarães entre o Km 59,590 e o Km 71,990, devendo em 

caso de concordância superior, o assunto ser submetido a aprovação da Assembleia 

Municipal sob proposta da Câmara, nos termos do disposto na alínea ccc), nº 1 do artigo 

33º do Anexo I da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, conjugado com a alínea p) do nº 

1 do artigo 25 do Anexo I da Lei 75/2013, de 12 de setembro. À consideração superior.” 

(Anexo 36) 

DELIBERADO 
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64. DIVERSOS – CONTRATO DE SUBCONCESSÃO DE USO PRIVATIVO DE TERRENOS 

ANEXOS À LINHA E ESTAÇÃO DE GUIMARÃES, ENTRE O KM 55,050 E O KM 55,700 

(ECOVIA DE GUIMARÃES) – Presente, para aprovação pela Câmara Municipal e ulterior 

aprovação pela Assembleia Municipal, a celebração, com a IP Património- 

Administração e Gestão Imobiliária, S.A., de um contrato de subconcessão de uso 

privativo de terrenos anexos à Linha e Estação de Guimarães, entre o Km 55,050 e o Km 

55,700, pertencentes ao domínio público ferroviário, relativamente ao terreno ocupado 

com a construção da Ecovia junto à estação ferroviária, com a área global de 1.920 m², 

destinando-se exclusivamente à adaptação e utilização da plataforma da via como pista 

de cicloturismo, tendo uma duração de 25 anos, renovável por períodos sucessivos de 5 

anos, até ao limite máximo de duas renovações. A contrapartida devida à IP Património 

- Administração e Gestão Imobiliária, S.A., é de €1.000,00 (mil euros), a título anual, 

acrescido de IVA e atualizações devidas. (Anexo 37) 

DELIBERADO 

 

 

65. 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: “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 
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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 a Sra. Rosa Maria de Oliveira Magalhães, na 

qualidade de Bombeira Voluntária 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 

Fermentões sob o artigo 1993, fração “BB”. De acordo com a prévia análise efetuada 

pelo Serviço Municipal de Proteção Civil, a bombeira 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 da requerente 

corresponde à morada do prédio inscrito sob o artigo urbano 1993, fração “BB”, da 

Freguesia de Fermentões, comprovando-se que no ano de 2022 foi pago o valor total de 

€336,48 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, a 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 €67,30. Em face do exposto, deverá 

submeter-se a deliberação do órgão executivo autorização para o reembolso de €67,30 

(sessenta e sete euros e trinta cêntimos) à bombeira voluntária Rosa Maria de Oliveira 

Magalhães. A presente despesa encontra-se cabimentada sob a proposta de cabimento 

nº 5405/2022, com o compromisso nº 6275/2022. À consideração superior.” 

DELIBERADO 

 

66. 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 proposta: “O Regulamento Municipal 
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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, vem 

o Sr. Bento Rodrigues Marques, 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 Creixomil, sob o artigo 2747. 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 2747, da Freguesia de Creixomil, comprovando-se que no ano de 2022 foi pago 

o valor total de €313,18 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 €62,64. Em face do 

exposto, deverá submeter-se a deliberação do órgão executivo autorização para o 
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reembolso de €62,64 (sessenta e dois euros e sessenta e quatro cêntimos) ao bombeiro 

voluntário Bento Rodrigues Marques. A presente despesa encontra-se cabimentada sob 

a proposta de cabimento nº 5450/2022, com o compromisso nº 6339/2022. À 

consideração superior.” 

DELIBERADO 

 

 

67. DIVERSOS – IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS (IMI) – ANO DE 2022 – Presente 

a seguinte proposta: “Nos termos do disposto no nº 14 do art.º 112º do Código do 

Imposto Municipal sobre Imóveis (CIMI), aprovado pelo Decreto-Lei nº 287/2003, de 12 

de novembro, a Câmara Municipal tem de comunicar à Direcção-Geral dos Impostos, 

até 31 de dezembro, a deliberação da Assembleia Municipal que fixou as novas taxas do 

Imposto Municipal sobre Imóveis. Considerando as dificuldades que as famílias vão 

continuar a enfrentar em 2023, e pese embora o risco controlado para a 

sustentabilidade do orçamento municipal associado a esta medida, proponho, nos 

termos do art.º 112º do CIMI: Que seja fixada a seguinte taxa para liquidação daquele 

imposto: Prédios urbanos = 0,33 %. Esta proposta representa uma redução de 27% face 

ao máximo permitido por lei (0,45%), ficando as taxas propostas próximas do limite 

inferior (0,30%). Aplicar as seguintes majoração e minoração à taxa agora proposta, da 

seguinte forma: Majoração em 30% da taxa a aplicar a prédios urbanos degradados, 

considerando-se como tais os edifícios que, face ao seu estado de conservação, não 

cumpram satisfatoriamente a respetiva função ou façam perigar a segurança de pessoas 

e bens (n.º 8 do art.º 112º). Redução da taxa a aplicar ao prédio ou parte de prédio 

urbano destinado a habitação própria e permanente do sujeito passivo ou do seu 

agregado familiar, e que seja efetivamente afeto a tal fim, atendendo ao número de 

dependentes que, nos termos do Código do IRS, compõem o respetivo agregado 

familiar, de acordo com a seguinte tabela, (art.º 112ºA): ------------------------------------------ 
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DELIBERADO 

 

 

68. DIVERSOS – PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO DAS 

PESSOAS SINGULARES (IRS) – ANO DE 2023 – Presente a seguinte proposta: 

“Considerando o disposto no nº 1 do artigo 26º, da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, 

proponho que seja fixada a taxa de 5% como participação do Município no IRS dos 

sujeitos passivos com domicílio fiscal na respetiva circunscrição territorial.” 

DELIBERADO 

 

 

69. DIVERSOS - DERRAMA SOBRE A COLETA DE 2022 (A COBRAR EM 2023) – Presente 

a seguinte proposta: “Nos termos do disposto no nº 1 e 24 do art.º 18º, da Lei nº 

73/2013, de 3 de setembro, proponho que a Câmara Municipal aprove e submeta à 

aprovação da Assembleia Municipal o lançamento de uma derrama para o ano de 2022 

a cobrar em 2023 para financiar investimentos, nomeadamente, na regeneração 

económica do concelho: a) – De 1,5% sobre o lucro tributável sujeito e não isento de 

imposto sobre os rendimentos de pessoas coletivas (IRC), dos sujeitos passivos com um 

volume de negócios no ano anterior superior a €150.000; b) – De 1 % sobre o lucro 

tributável sujeito e não isento de imposto sobre os rendimentos de pessoas coletivas 

(IRC), dos sujeitos passivos com um volume de negócios no ano anterior que não 

ultrapasse €150.000.” 

DELIBERADO 

 

 

Número de dependentes a cargo Dedução fixa (em €) 

2 40 

3 ou mais 70 
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70. DOCUMENTOS PREVISIONAIS - GRANDES OPÇÕES DO PLANO E ORÇAMENTO 2023 

- PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS - PLANO DE ATIVIDADES - ORÇAMENTO DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE GUIMARÃES PARA O ANO DE 2023 - REGULAMENTO DE 

EXECUÇÃO ORÇAMENTAL – MAPA DE PESSOAL 2023 - ORÇAMENTOS DAS ENTIDADES 

PARTICIPADAS – Presente, em anexo, a proposta respeitante ao Plano Plurianual de 

Investimentos, Plano de Atividades e Orçamento da Câmara Municipal de Guimarães 

para o ano de 2023, Regulamento de Execução Orçamental, Mapa de Pessoal 2023 e 

Orçamentos das Entidades Participadas. (Anexo 38) 

DELIBERADO 

 

 

71. APROVAÇÃO DA ATA EM MINUTA 

DELIBERADO 

 

 

A REUNIÃO TERMINOU ÀS ________ HORAS 

 

 

 

ASSINATURAS: 

 

PRESIDENTE: 

______________________________ 

 

 

SECRETÁRIA: 

_______________________________ 

 


