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REUNIÃO ORDINÁRIA DE 29 DE DEZEMBRO DE 2022 

 

 

INICIADA A REUNIÃO ÀS ________ HORAS 

 

PRESENÇAS: 

 

 

 

 

 

 

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

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

1. Do ofício da Direção-Geral do Património Cultural dando conhecimento que, através 

da Portaria n.º 814/2022, publicada no Diário da República, 2.ª Série, n.º 225, de 22 de 

novembro, foi classificado como monumento de interesse público (MIP) o Posto Duplo 

de Abastecimento de Combustíveis de Covas, no lugar do Salgueiral, freguesias de 

Creixomil e Urgezes, deste concelho. -------------------------------------------------------------------- 

2. Do ofício da VIMÁGUA, E.I.M., S.A. remetendo, para conhecimento, o Plano Plurianual 

de Investimentos e o Plano de Gestão Previsional 2023, aprovado em reuniões do 

Conselho de Administração e da Assembleia Geral daquela entidade realizadas em, 

respetivamente, 15 e 16 de dezembro de 2022. (Anexo 1) ---------------------------------------- 

3. Do ofício da VIMÁGUA, E.I.M., S.A. remetendo, para aprovação, o Plano Plurianual de 

Investimentos 2023-2037, aprovado em reuniões do Conselho de Administração e da 

Assembleia Geral daquela entidade realizadas, respetivamente, em 15 e 16 de 

dezembro de 2022. (Anexo 2) ----------------------------------------------------------------------------- 

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

REALIZADA EM 15 DE DEZEMBRO DE 2022. 

DELIBERADO 

 

 

5. OBRAS PÚBLICAS – LOTE 1 - REQUALIFICAÇÃO DA RUA 24 DE JUNHO E PONTE SOBRE 

O RIO SELHO – ALDÃO – LOTE 1 – ATUALIZAÇÃO DA REPARTIÇÃO DE ENCARGOS – 

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

de 7 de dezembro 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 21/09/2020, à empresa Alexandre Barbosa Borges, S.A., 

pelo valor de €1.557.999,50 + IVA a que corresponde o compromisso n.º 4527, de 

22/09/2022, sendo o prazo de execução de 365 dias e com a rubrica do PPI – 3.3.1.1.56. 

Decorridos os trâmites legais subsequentes, têm-se verificado 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. Dado que o contrato já não produzirá os 

mesmos efeitos financeiros, deverá proceder-se ao estorno da importância de 

€700.000,00 (IVA incluído), e à atualização da repartição de encargos de acordo com os 

valores a seguir descriminados bem como o cabimento e respetivo compromisso para o 

ano 2023: Ano de 2021 – €562.207,13 + IVA = €595.939,56; Ano de 2022 – €335.415,01 

+ IVA = €355.539,91; Ano de 2023 – €660.377,36 + IVA = €700.000,00. 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, 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 
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6. FREGUESIAS – FREGUESIA DE CANDOSO SANTIAGO E MASCOTELOS – 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 Candoso Santiago e 

Mascotelos, para a requalificação de passeios na Travessão do Padrão (Mascotelos), 

com uma verba no valor de €11.700,42 e a requalificação de passeios na Rua de Timor 

(Mascotelos), com uma verba no valor de €11.000,42. O Presidente da Junta da 

Freguesia informou, no dia 28 de novembro de 2022, não ser possível concluir a obra no 

corrente ano, solicitando, assim, uma 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 Candoso Santiago e Mascotelos, 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 

 

 

7. FREGUESIAS – FREGUESIA DE S. TORCATO – DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS E 

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

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

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

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

aprovou a Delegação de Competências na freguesia de S. Torcato, para a realização de 

obras na rua da Boavista e rua 24 de Junho, com uma verba de €5.000,00 e €19.750,00, 

respetivamente, bem como a atribuição de um Subsídio para a realização de obras na 

rua do Paço, com uma verba de €9.466,10. Na sequência da identificação pela Junta de 

Freguesia das ruas a requalificar, verificou-se que: as ruas da Boavista e 24 de Junho não 
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são municipais, pelo que este apoio configura uma atribuição de subsídio e não uma 

delegação de competências; a rua do Paço é municipal, pelo que este apoio configura 

uma delegação de competências e não um subsídio. 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 S. Torcato, nomeadamente a delegação de competências para a realização 

de obras na rua do Paço, com uma verba no valor de €9.466,10, bem como a aprovação 

de um apoio, mediante a atribuição de um subsídio no valor de total de €24.750,00, 

destinado a comparticipar a obra na rua da Boavista no valor de €5.000,00 e na rua 24 

de Junho no valor de €19.750,00, considerando-se elegíveis as faturas emitidas a partir 

de janeiro de 2021. A serem aprovadas, as verbas em apreço serão pagas mediante a 

validação da(s) fatura(s) apresentada(s) e elaboração de auto(s) de medição pelo 

Departamento de Obras Municipais.” 

DELIBERADO 

 

 

8. FREGUESIAS – FREGUESIA DE SELHO S. LOURENÇO E GOMINHÃES – 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 Selho S. Lourenço e Gominhães, 

para Abertura de via junto da Capela do Bom Despacho (Gominhães), com uma verba no 

valor de €17.356,42. O Presidente da Junta da Freguesia informou, no dia 23 de 

novembro de 2022, não ser possível concluir a obra no corrente ano, solicitando, assim, 

uma 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 

Selho S. Lourenço e Gominhães, por mais 12 meses, que passa a terminar 31 de 

dezembro de 2023. A verba referida será transferida pelo Município para a Freguesia 
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através da apresentação da(s) respetiva(s) fatura(s) pela Freguesia e auto(s) de medição 

elaborados pelo Departamento de Obras Municipais.” 

DELIBERADO 

 

 

9. FREGUESIAS – FREGUESIA DE SILVARES – 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 Silvares, para as obras de reparação e conservação do edifício 

Sede da Junta de Freguesia, com uma verba no valor de €10.000,00 e a construção de 

valetas e redes de águas pluviais na rua das Costeiras e Bairro Santa Maria, com uma 

verba no valor de €8.357,45. O Presidente da Junta da Freguesia informou, no dia 22 de 

novembro de 2022, pretender executar apenas as obras na rua das Costeiras e no Bairro 

Santa Maria, e não as obras no edifício sede da junta de freguesia, solicitando, assim, 

uma alteração do objeto e do prazo da atribuição de Subsídio. Assim, submete-se à 

consideração do executivo camarário e do órgão deliberativo, a aprovação da alteração 

do objeto do subsídio atribuído à freguesia de Silvares, para a execução das obras na rua 

das Costeiras e no Bairro Santa Maria, com uma verba de €18.357,45, bem como a 

prorrogação do prazo de execução daquele subsídio, 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 

 

 

10. FREGUESIAS - FREGUESIA DE FERMENTÕES – DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS E 

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

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



 
 
 
 
 

7 
Mod. 229-A/SQ 0 

 
 
 
 

GU IMA
S

AER

CÂMARA MUNICIPAL DE GUIMARÃES

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 Delegação de Competências na freguesia de Fermentões, para a realização de 

obras na rua Adão Carlos Pereira Guimarães e rua de Trandes, com uma verba de 

€11.108,53, bem como a atribuição de um Subsídio para a realização de obras na rua 

Arq.º Fernando Távora, rua de Fervenças e rua de Penassol, com uma verba de 

€20.000,00. Na sequência da identificação pela Junta de Freguesia das ruas a 

requalificar, verificou-se que: as rua Adão Carlos Pereira Guimarães e de Trandes não 

são municipais, pelo que este apoio configura uma atribuição de subsídio e não uma 

delegação de competências; as ruas Arq.º Fernando Távora, Fervenças e Penassol são 

municipais, pelo que este apoio configura uma delegação de competências e não um 

subsídio. 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 Fermentões, 

nomeadamente a delegação de competências para a realização de obras ma rua Arq.º 

Fernando Távora, rua de Fervenças e rua de Penassol, com uma verba no valor de 

€20.000,00, bem como a aprovação de um apoio, mediante a atribuição de um subsídio, 

no valor de €11.108,53, destinado a comparticipar as obras na rua Adão Carlos Pereira 

Guimarães e rua de Trandes, considerando-se elegíveis as faturas emitidas a partir de 

janeiro de 2021. A serem aprovadas, as verbas em apreço serão pagas mediante a 

validação da(s) fatura(s) apresentada(s) e elaboração de auto(s) de medição pelo 

Departamento de Obras Municipais.” 

DELIBERADO 

 

 

11. REGULAMENTOS – REGULAMENTO MUNICIPAL - INÍCIO DE PROCEDIMENTO PARA 

ALTERAÇÃO DO REGULAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL RAUL BRANDÃO – 

Presente a seguinte informação: “Os serviços municipais da Divisão de Bibliotecas 

pretendem dar início ao procedimento tendente à alteração do Regulamento da 
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Biblioteca Municipal Raul Brandão. Para esse efeito, e nos termos dos art.ºs 97.º a 101.º 

(quanto ao procedimentos de elaboração), e art.ºs 139.º a 144.º (quanto à eficácia dos 

regulamentos) do Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei 

n.º 4/2015, de 7 de janeiro, deve ser submetida uma proposta a reunião de Câmara, 

para que esta delibere a abertura do procedimento tendente à alteração daquele 

Regulamento e posterior aprovação pelos órgãos do Município. A publicitação da 

iniciativa procedimental será efetuada no sítio institucional do Município, sendo que os 

interessados deverão constituir-se como tal, no procedimento, no prazo 10 dias úteis, a 

contar da data da publicitação de aviso no “site” deste Município, com vista a 

apresentar os seus contributos para a elaboração da alteração do mencionado 

Regulamento. A apresentação dos contributos para a alteração do Regulamento deve 

ser formalizada por escrito em requerimento dirigido ao Presidente da Câmara.” 

DELIBERADO 

 

 

12. PRESTAÇÃO/AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA, OPÇÃO 

PELO MERCADO REGULADO – 2023 – Presente, para aprovação, uma informação 

relativa à opção pelo Mercado Regulado para os Contratos de Baixa Tensão Normal e na 

Área de Concessão da Cooperativa A Elétrica de Moreira de Cónegos, C.R.L., em anexo. 

(Anexo 3) 

DELIBERADO 

 

 

13. PATRIMÓNIO – CONTRATO DE SUBCONCESSÃO DE USO PRIVATIVO DE PARCELAS 

DE TERRENO PERTENCENTES AO DOMÍNIO PÚBLICO RODOVIÁRIO – PORTAGEM A11 – 

FREGUESIA DE SILVARES – Presente a seguinte informação: “O Município de Guimarães, 

por deliberação da Câmara Municipal de 9 de dezembro de 2019 e da Assembleia 

Municipal de 18 de dezembro de 2019, aprovou a minuta do contrato de urbanização a 

celebrar no âmbito da Unidade de Execução da Área Nascente do Nó de Silvares da 
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Unidade Operativa de Planeamento e Gestão - UOPG 2 - Plataforma para a terciarização 

de Silvares - nos termos do disposto no artigo 150º do Decreto Lei n.º 80/2015, de 14 de 

Maio, com os promotores privados SOFONTE, SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, SA, J.O.M., LDA, 

CREIXOAUTO – COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, S.A, e o GRUPO CASAIS, SA. Esta 

minuta, e seus anexos, previam a intervenção em áreas que se encontram sob a 

jurisdição da Infraestruturas de Portugal, SA (IP). Com vista à instrução deste processo, e 

posterior celebração daquele contrato de urbanização, os serviços municipais 

diligenciaram, junto daquela entidade, no sentido de obtenção da autorização para 

utilização das parcelas de terreno que se encontram concessionadas à IP, necessárias 

para a construção das infraestruturas viárias. Terminado este processo, a IP remeteu ao 

Município uma minuta de contrato de subconcessão, para o uso privativo, por parte 

deste, de parcelas de terreno pertencentes ao domínio público rodoviário, sitas junto à 

Praça da Portagem na A11/IP9, na freguesia de Silvares, conforme documento que se 

junta com doc. 1. No âmbito deste contrato, o Município fica autorizado a utilizar as 

parcelas de terreno pelo período de 30 anos, com eventuais renovações do contrato, 

nos termos da cláusula segunda (prazo da subconcessão), mediante o pagamento anual 

da quantia de €415,00,00, atualizado nos termos constantes do n.º 3 da cláusula terceira 

da minuta do contrato. Em face do supra exposto, e porque se trata de assunção de 

encargos plurianuais, a respetiva despesa deve ser autorizada pela Assembleia 

Municipal, conforme prevê a al. c) do n.º 1 do art.º 6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de 

fevereiro, na sua redação atual, e não se enquadra nas situações do n.º 3 do mesmo 

artigo. Assim, nos termos previstos na al. ee) e ccc) do n.º 1 do art.º 33.º da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, a minuta do contrato deve ser submetida a aprovação da 

Câmara Municipal, para posterior envio para aprovação da Assembleia Municipal. Por 

fim, e porque existe urgência na assinatura deste contrato, uma vez que dele depende a 

assinatura do contrato de urbanização atrás referido, coloca-se à consideração superior 

que a respetiva minuta seja aprovada pela Câmara Municipal, sendo posteriormente 

ratificada pela Assembleia Municipal, atribuindo-se os efeitos à data daquela 

deliberação de Câmara, nos termos previstos no n.º 5 do art.º 164.º do Código do 
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Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, na 

sua redação atual.” (Anexo 4) 

DELIBERADO 

 

 

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

SITUADA NA TRAVESSA DO OLIVAL, FREGUESIA DE ATÃES E RENDUFE – Presente a 

seguinte informação: “O Sr. Luís Camilo Poças Silva, proprietário do prédio licenciado ao 

abrigo do Alvará de Construção nº 1614/98, situado na travessa do Olival, nº 398, da 

freguesia de Atães e Rendufe, solicita a aquisição de uma parcela de terreno com a área 

de 160,00m², indevidamente ocupada com a construção do seu prédio. O terreno em 

causa está inventariado sob o nº 240397, e foi cedido no âmbito do âmbito do Processo 

de Construção 71/98, para alargamento do caminho público. Ora, já no passado, o 

requerente, o Sr. Luís Silva, tinha solicitado a aquisição de parte da parcela identificada 

(50m²), como forma de legalizar a construção de um muro de vedação e suporte de 

terras aí construído, tendo a Divisão do Património Municipal procedido à desafetação 

da área pretendida - 50m². Apesar do procedimento de desafetação do domínio público 

da área de 50m², inicialmente pretendidos, se ter concluído, nunca o processo de venda 

foi formalizado, mantendo-se aquele terreno do domínio privado do Município, vindo 

agora o requerente solicitar a aquisição da totalidade da parcela de terreno, ou seja, 

110m²+50m² (já anteriormente desafetados). Segundo parecer da Divisão de 

Planeamento Urbanístico datado de 21 de setembro de 2022: “o espaço em causa 

perdeu a sua função e fim iniciais: o referido terreno encontra-se murado e aparenta 

pertencer à habitação contígua, apresentando uma utilização privativa;” “considera-se 

que a implantação do muro atual garante ao caminho um perfil transversal razoável, 

tendo em consideração o zoneamento local – Espaços urbanos de baixa densidade, onde 

não se prevê expansão habitacional significativa;” “Consultada a Junta de Freguesia de 

Atães e Rendufe a fim de se pronunciar quanto à pretensão, foi comunicado que não se 

preveem atualmente obras de requalificação ou de alargamento da via denominada 
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“travessa do Olival”, garantindo a mesma a perfeita circulação automóvel” “Caso se 

verifique posteriormente tal intenção, entende-se ser passível recorrer ao terreno 

localizado no lado oposto da referida via, uma vez que será uma solução tecnicamente 

mais fácil.” “Encontra-se a decorrer o Processo de Obras nº1426/21 e sendo o 

esclarecimento desta situação uma das condições para a viabilização do licenciamento”. 

Em face do acima exposto foi entendido poder encarar-se favoravelmente a alienação 

do terreno em causa. Assim, e de forma a dar sequência ao processo, deverá proceder-

se à desafetação daquele terreno do domínio público, mediante aprovação da 

Assembleia Municipal sob proposta da Câmara, nos termos do disposto na alínea ccc), 

nº 1 do artigo 33º, conjugado com a alínea q), nº 1 do artigo 25º do Anexo I da Lei nº 

75/2013, de 12 de setembro. Deste modo, e se for esse o entendimento superior, 

deverá a Câmara apresentar proposta à Assembleia Municipal no sentido de aprovação 

da desafetação do domínio público da parcela de terreno, assinalada em planta anexa 

(Doc. 1), e a seguir melhor identificada: Parcela de terreno com a área 110,00m², situada 

na travessa do Olival, freguesia de Atães e Rendufe, a confrontar do norte arruamento 

público (Travessa do Olival), do sul Luís Camilo Poças Silva, do nascente António da Cruz 

Freitas e do poente José Martins Leite. À consideração superior.” (Anexo 5) 

DELIBERADO 

 

 

15. RECURSOS HUMANOS – CRIAÇÃO DE SECÇÃO AUTÓNOMA DO CONSELHO 

COORDENADOR PARA A AVALIAÇÃO DO PESSOAL NÃO DOCENTE – Presente a seguinte 

proposta: “Nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 3.º da Portaria n.º 759/2009, de 16 

de julho, a Câmara Municipal deve deliberar a criação, no âmbito do respetivo Conselho 

Coordenador da Avaliação, de uma Secção Autónoma para a avaliação do pessoal não 

docente, conforme previsto no n.º 3 do artigo 58.º da Lei n.º 66-B/2007, de 28 de 

dezembro, na sua atuai redação. A Sessão Autónoma é presidida pelo Presidente da 

Câmara, que pode delegar essa competência num vereador, devendo a mesma integrar 

os Diretores dos Agrupamentos de Escolas ou Escolas não agrupadas respetivas, ou os 
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seus representantes, nos termos previstos no n.º 5 do artigo 3.º da referida Portaria n.º 

759/2009. Submete-se à aprovação da Câmara Municipal a criação da referida Secção 

Autónoma.” 

DELIBERADO 

 

 

16. ENTIDADES PARTICIPADAS - VIMÁGUA, E.I.M., S.A. - MINUTA DE CONTRATO DE 

GESTÃO DELEGADA – Presente, para aprovação pela Câmara Municipal e ulterior 

aprovação pela Assembleia Municipal, a minuta do contrato de gestão delegada da 

VIMÁGUA, E.I.M., S.A., aprovado em reuniões do Conselho de Administração e da 

Assembleia Geral daquela entidade realizadas em, respetivamente, 15 e 16 de 

dezembro de 2022. (Anexo 6) 

DELIBERADO 

 

 

17. ENTIDADES PARTICIPADAS – VIMÁGUA, E.I.M., S.A. – TARIFÁRIO 2023 – Presente, 

para aprovação, o Tarifário 2023 da VIMÁGUA, E.I.M., S.A., aprovado em reuniões do 

Conselho de Administração e da Assembleia Geral daquela entidade realizadas em, 

respetivamente, 15 e 16 de dezembro de 2022. (Anexo 7) 

DELIBERADO 

 

 

18. TRANSPORTES - RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 2021 - AUTORIDADE DE 

TRANSPORTE CIM DO AVE - COMPARTICIPAÇÃO PRIVADA PART 2021 - 

TRANSFERÊNCIA CIM DO AVE – Presente a seguinte informação: “A CIM do Ave 

remeteu ao Município de Guimarães a informação anexa, nº 256/2022, com o “Relatório 

de Prestação de Contas da Autoridade de Transportes (AT) da CIM do Ave”, no âmbito 

do Serviço Público de Transporte de Passageiros, no ano de 2021. De uma forma sucinta 

o relatório contempla: i. Breve apresentação dos Programas/Diplomas que financiam o 
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Serviço Público Rodoviário de Passageiros; ii. Apoios financeiros atribuídos pelo Fundo 

Ambiental à CIM do Ave, e a consequente repartição pelos Municípios que a integram, 

designadamente Guimarães; iii. Comparticipação/Financiamento dos Municípios para a 

CIM do Ave por forma a financiar a oferta realizada no decorrer do ano 2021; iv. 

Compensações atribuídas pela CIM do Ave no âmbito do Serviço Público de Transporte 

Rodoviário de Passageiros, aos operadores que operam na área geográfica da CIM do 

Ave; v. Receitas e Despesas da AT CIM do Ave; vi. Comparticipação/Financiamento de 

cada Município apurado após a afetação de verbas no âmbito dos reforços 

extraordinários; Considerando que: i. as dotações atribuídas, em 2021, pelo Fundo 

Ambiental à CIM do Ave, no âmbito do Programa de Apoio à Redução Tarifária, PART, e 

do Programa de Apoio à Densificação e Reforço da Oferta de Transporte Público, 

PROTransP, após a distribuição da verba afeta aos diferentes Municípios que a integram 

e que se constituíram como Autoridade de Transportes, designadamente Guimarães, 

Vieira do Minho e Vila Nova de Famalicão, totalizavam €2.286.614,22, demonstrando-se 

insuficientes face às necessidades de financiamento estimadas para garantir o Serviço 

Público Rodoviário de Passageiros sob sua tutela, para o ano de 2021; ii. os Municípios 

que compõe a CIM do Ave contribuíram, ao longo do ano de 2021, por forma a financiar 

o Serviço Público de Transporte Rodoviário de Passageiros realizado, num total de 

€1.538.383,84, cabendo a Guimarães, uma verba de €522.256,42; iii. os níveis de 

procura dos serviços públicos de transporte apresentaram um decréscimo acentuado 

face ao período pré-pandémico, agravado com a determinação do estado de 

emergência, sendo, no entanto necessário manter os níveis de oferta adequados às 

necessidades básicas de mobilidade da população e à salvaguarda da saúde pública; iv. o 

n.º 1 do artigo 305º da Lei n.º 75-B/2020, de 31 de dezembro (LOE/2021), aumentou o 

valor do financiamento no âmbito do PART nos transportes públicos para 2021, através 

da consignação de receitas do Fundo Ambiental, e do reforço extraordinário do PART no 

ano de 2021, através de saldos de gerência; v. no seguimento do ponto anterior, foi 

publicado o Despacho n.º 3515-A/2021, de 1 de abril de 2021, que regulamenta os 

termos em que podem ser concretizadas as transferências de verbas do Fundo 
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Ambiental para as AM e para as CIM, previstas nos n.ºs 1 e 3, artigo 305.º, da Lei n.º 75 -

B/2020, de 31 de dezembro, destinadas ao reforço extraordinário dos níveis de oferta 

nos sistemas de transportes públicos abrangidos pelo PART, dotando a CIM do Ave de 

€993.334.61; vi. foi ainda prevista, nos termos do n.º 3 do artigo 305.º da Lei n.º 75 -

B/2020, de 31 de dezembro (LOE/2021), a possibilidade de reforços extraordinários, 

através da utilização de saldos de gerência do Fundo Ambiental, a concretizar num 

cenário mais adverso dos efeitos da crise pandémica no sistema de mobilidade, com 

repercussões sobre a quebra de receita, possibilidade essa que carecia de demonstração 

e avaliação trimestral, a partir da informação reportada pelas autoridades de transporte; 

vii. as autoridades de transporte submeteram, por trimestre, os relatórios de execução 

no âmbito do Despacho n.º 3515-A/2021 de 1 de abril de 2021, contemplando o 

apuramento dos défices de financiamento não cobertos por receitas próprias e apoios 

financeiros mobilizados relativos aos trimestres executados; viii. no seguimento do 

reporte referido, bem como da respetiva avaliação por parte do Fundo Ambiental, a CIM 

do Ave foi dotada de reforços extraordinários ao abrigo dos seguintes Despachos: a. 

Despacho n.º 11653-A/2021 de 24 de novembro, nos termos do artigo 305º da Lei n.º 

75-B/2020, de 31 de dezembro, e nos n.ºs 4 a 7 do Despacho n.º 3515-A/2021, 

determinou o reforço extraordinário do financiamento dos serviços públicos de 

transporte de passageiros atribuindo a verba de €916.266,85 à CIM do Ave; b. O 

Despacho n.º 1147-A/2022 de 27 de janeiro, nos termos do artigo 305º da Lei n.º 75-

B/2020, de 31 de dezembro, e do Despacho n.º 3515-A/2021, determinou o reforço 

extraordinário do financiamento dos serviços públicos de transporte de passageiros, 

atribuindo a verba de €242.738,00 à CIM do Ave; c. O Despacho n.º 8280/2022 de 7 de 

julho, nos termos do disposto no artigo 223.º da Lei n.º 12/2022, de 27 de junho, e do 

Despacho n.º 3515-A/2021, determinou o reforço extraordinário do financiamento dos 

serviços públicos de transporte de passageiros, cabendo à CIM do Ave a dotação de 

€1.311.306,22; ix. parte das verbas atribuídas às AT´s de Vieira do Minho e de Vila Nova 

de Famalicão não foram executadas na íntegra, tendo sido aprovada pelo Conselho 

Intermunicipal, em reunião de 13 de abril de 2022, a sua redistribuição para a AT CIM do 
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Ave designadamente: a. €46.985,50, relativa à verba não executada no âmbito do PART 

de 2021 da AT Vieira do Minho; b. €68.699,39, relativa à verba não executada no âmbito 

do reforço extraordinário nos termos do Despacho n.º 3515-A/2021, da AT Vieira do 

Minho; c. €27.903,81, relativa à verba não executada no âmbito do reforço 

extraordinário nos termos do Despacho n.º 3515-A/2021, da AT Vila Nova de Famalicão; 

x. a CIM do Ave procedeu ao apuramento final do financiamento que cabe a cada 

Município para financiamento do Serviço Público Rodoviário de Passageiros sob a sua 

tutela, no ano de 2021, e nos termos do “Relatório de Prestação de Contas 2021”, 

anexo, ascende, no caso de Guimarães, a €20.229,12. Como tal, o Município de 

Guimarães tem direito a uma devolução de €502.027,30, correspondente à diferença 

entre o valor transferido de €522.256,42, por forma a fazer face às necessidades de 

financiamento da CIM do Ave, no decorrer de 2021, e os €20.229,12 relativo ao 

apuramento final do financiamento da responsabilidade do Município e Guimarães, para 

financiar o Serviço Público Rodoviário de Passageiros tutelado pela CIM do Ave. Esta 

transferência por parte da CIM do Ave deverá ocorrer, ainda, em 2022. Não obstante, e 

considerando que parte da verba atribuída à AT de Vieira do Minho ao abrigo do PART 

não foi executada, tendo sido redistribuída, conforme referido, para a AT CIM do Ave, 

dotando esta de uma verba adicional no âmbito do PART 2021, cabe ao Município de 

Guimarães, à semelhança do verificado para a restante verba cativa pela CIM do Ave 

para a implementação da medida relativa à redução tarifária de 50% de todos os passes 

mensais não bonificados de residentes dos municípios que integram a comunidade 

intermunicipal do Ave, nas deslocações municipais, intermunicipais (origem e destino 

nos concelhos da CIM do Ave), e inter-regionais (com origem nos concelhos da CIM do 

Ave e destino noutra Comunidade Intermunicipal ou Área Metropolitana), a 

comparticipação privada de 20%, em conformidade com o Decreto-Lei n.º 1-A/2020, de 

3 de janeiro. Face ao exposto, para além de dar conhecimento ao executivo do direito à 

devolução, por parte da CIM do Ave, de €502.027,30, submete-se à consideração 

superior, a assunção, por parte do Município de Guimarães, da comparticipação privada 

de 20% da verba não executada da AT Vieira do Minho, no âmbito do PART de 2021, 
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num total de €3.422,93, com cabimento e compromisso na rúbrica 3.3.1.3.08. PART – 

Programa de Apoio à Redução Tarifária.” (Anexo 8) 

DELIBERADO 

 

 

19. TRANSPORTES – TABELA TARIFÁRIA 2023 - SERVIÇO PÚBLICO RODOVIÁRIO DE 

PASSAGEIROS, NO CONCELHO DE GUIMARÃES – RATIFICAÇÃO – Presente, para 

ratificação, o despacho do Presidente da Câmara, datado de 15 de dezembro de 2022, 

que concordou com a seguinte informação dos Serviços da Divisão de Mobilidade e 

Transportes: “O Município de Guimarães, 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 da Autoridade da Mobilidade e dos 

Transportes 430/2019, de 16 de maio, aprovou, por despacho do Sr. Presidente da 

Câmara Municipal de 14 de novembro, a assunção 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, no valor de 6,11%, 

determinação ratificada em reunião do executivo de 29 de novembro. Não obstante, 

para 2023, e atento o contexto macroeconómico atual, 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. Como tal, foi aprovada 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, no 

caso 6,11%, para títulos ocasionais e 0% para passes do transporte público, bem como a 

divulgação junto do operador da concessão do serviço público rodoviário de passageiros 

no concelho de Guimarães, GUIMABUS. Nos termos do nº 3 do artigo 7º da referida 

Portaria, o operador GUIMABUS apresentou no dia 13 de dezembro a proposta da 
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Tabela Tarifária para 2023, visando a sua validação e aprovação do Município de 

Guimarães, ato que mereceu o seu aperfeiçoamento e subsequente alteração por parte 

do operador. Para o efeito, e considerando o nº 4 do artigo 7º, que determina que “no 

caso dos títulos de transporte que conferem direito à utilização de serviços de 

transportes em mais de um operador ou da responsabilidade de mais de uma autoridade 

de transportes, devem as entidades responsáveis articular-se entre si para a 

apresentação de valores harmonizados para as tarifas dos referidos títulos de 

transporte”, o Município de Guimarães promoveu a articulação da Tabela Tarifária a 

praticar em 2023 no concelho de Guimarães com a CIM do AVE, e esta com as 

Autoridades de Transportes da CIM do Cávado e Vila Nova de Famalicão, atenta a 

interoperabilidade prevista nas concessões das respetivas Autoridades de Transporte. 

Face ao exposto, e nos termos do nº 5 do artigo 7º da Portaria n.º 298/2018, de 19 de 

novembro, na sua versão atualizada, as Autoridades de Transporte deverão verificar, até 

15 de dezembro, a conformidade das tarifas propostas pelos operadores, pelo que se 

submete a aprovação da Tabela Tarifária em anexo (doc.1), a praticar em 2023, pelo 

operador GUIMABUS, devidamente articulada com as Autoridades de Transporte 

referidas, e em consonância com a Comunicação da AMT, de 21 de novembro, anexa 

(doc.2), compreendendo: i. “Tabela Tarifária 2023 – TAT 6,11%” - Cálculo em 

conformidade com a TAT de 6,11% para todos os títulos; ii. “Tabela Tarifária 2023 – 

PVP; Títulos Ocasionais – 6,11% e Passes – 0%” - Cálculo em conformidade com a TAT 

de 6,11% para os títulos ocasionais e taxa de 0% para os passes mensais; iii. “Tabela 

Tarifária 2023 – Compensação” - Cálculo da compensação a conferir pela Autoridade de 

Transporte ao operador, correspondente à diferença entre o preço de venda ao público 

dos passes mensais, sem variação face a 2022, tal como determinado na Resolução de 

Conselho de Ministros n.º 74-A/2022, de 6 de setembro, e o valor com a aplicação da 

TAT de 6,11%. Nos termos do nº 8 da Resolução n.º 74-A/2022, de 6 de setembro de 

2022, o Conselho de Ministros considera “Alocar, em 2023, uma verba adicional ao 

Programa de Apoio à Redução Tarifária nos Transportes Públicos, através da 

consignação de receitas ao Fundo Ambiental, nos termos do Decreto-Lei n.º 1 -A/2020, 
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de 3 de janeiro, garantindo assim que não há aumento dos passes dos transportes 

públicos”. Apesar de, na presente data não se encontrar ainda determinado o 

procedimento a implementar para a operacionalização da compensação aos operadores 

de transporte público de passageiros, julga-se prudente, simultaneamente, promover o 

cálculo do valor associado. 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 da 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 9) 

DELIBERADO 

 

 

20. TRANSPORTES – CLUBE CAÇADORES DAS TAIPAS - CEDÊNCIA DE AUTOCARRO – 

Presente a seguinte proposta: “O Clube Caçadores das Taipas solicitou a colaboração do 

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

sénior no dia 8 de janeiro de 2023 a Celorico de Basto. Considerando que se trata de 

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

da Pró-Nacional da AFB e não havendo inconveniente para os serviços a disponibilização 

da viatura em causa, por despacho datado de 21 de dezembro de 2022, foi proposto 

deferir o pedido. Sendo uma competência da Câmara Municipal de Guimarães, a 

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

transporte solicitado.” 

DELIBERADO 
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21. AMBIENTE – APROVAÇÃO DO TARIFÁRIO GESTÃO DE RESÍDUOS PARA O ANO DE 

2023 – Presente a seguinte proposta: “É atribuição da Entidade Reguladora dos Serviços 

de Águas e Resíduos (ERSAR) regulamentar, avaliar e auditar a afixação e aplicação das 

tarifas pelas entidades gestoras, nos termos do artigo 5º dos seus Estatutos aprovados 

pela Lei n.º 10/2014, de 6 de março, alterada pela Lei n.º 75B-B/2020, de 31 de 

dezembro, estão sujeitas a parecer daquela Entidade as tarifas municipais dos serviços, 

no que respeita à sua conformidade com as disposições legais e regulamentares em 

vigor, de acordo com o n.º 7 do artigo 21º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro. No 

âmbito do Decreto-Lei 194/2009, de 20 de agosto (regime jurídico dos serviços 

municipais e intermunicipais de abastecimento público de água, de saneamento de 

águas residuais e de gestão de resíduos urbanos), a ERSAR recomenda a harmonização 

das estruturas tarifárias com o financiamento do serviço, conferindo-lhe a racionalidade 

económica e financeira que assegure não só a sua viabilidade como a sua indispensável 

melhoria. Assim, no reporte de contas enviada à ERSAR em 2022, já previamente 

validado pela ERSAR a percentagem de cobertura de gastos da gestão de resíduos pelo 

utilizador final é de 73%, havendo subsidiação implícita do município em 27%. 

Considerando que: 1. Os tarifários a aprovar devem permitir a recuperação tendencial 

dos custos decorrentes da provisão dos respetivos serviços prestados, operando num 

cenário de eficiência e tendo em atenção a necessidade de salvaguardar a acessibilidade 

económica aos serviços por parte dos utilizadores. 2. As entidades gestoras devem 

fundamentar as propostas dos tarifários para 2023, preconizando-se que sejam 

consideradas as orientações da ERSAR para efeitos de definição das tarifas, 

nomeadamente as Recomendações da ERSAR, o regime jurídico constante do Decreto-

Lei n.º 194/2009, de 20 de agosto, na atual redação, e ainda, quando aplicável, o 

Regulamento Tarifário do Serviço de Gestão de Resíduos Urbanos (RTR). 3. A ERSAR fixa, 

anualmente, o limiar de acessibilidade económica para a determinação das tarifas (entre 

0-0.5%) tendo o Município de Guimarães 0.29%, sendo o encargo anual para um 

consumo médio de 10m3 de 95,40€/utilizador. 4. O Município obteve boa qualidade na 

sustentabilidade da gestão do serviço no que respeita à adequação dos recursos e à 
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rentabilização das viaturas o município o que preconiza o esforço na otimização do 

serviço e dos custos inerentes. 5. O Município dispõe no seu regulamento de tarifários 

sociais num total em 2022 de 193 tarifários sociais e de 447 isenções totais, de acordo 

com o parecer da Divisão de Ação Social. 6. Apesar de ainda não existir comunicação 

pela RESINORTE, entidade gestora em Alta, da tarifa a praticar para o para ano de 2023, 

prevê-se que seja cerca de 55,00€/ton, ao invés de 43,11€/ton do ano 2022. Esta 

alteração da tarifa da RESINORTE terá um forte impacto no orçamento municipal. 7. A 

publicação do decreto-lei n.º 102-D/2020, de 10 de dezembro, que aprova o regime 

geral da gestão de resíduos, estabelece que a taxa de gestão de resíduos (TGR), passe de 

22,00€/ton no ano de 2022, para 25,00€/ton em 2023. 8. O alargamento projeto da 

recolha seletiva da fração orgânica até 34% população já em 2023, de acordo com o 

Plano de Gestão de Biorresíduos de Guimarães 2030, aprovado, que trará um benefício 

ambiental e direto ao cidadão, associando-se ao novo tarifário PAYT (pague pelo resíduo 

que produz). 9. O reforço da comunicação e da sensibilização de proximidade com o 

cidadão, inserido no programa Pégadas e das Brigadas Verdes, através da Associação 

Laboratório da Paisagem. 10. A entrega de contentores aos utilizadores domésticos e 

não-domésticos para a recolha dos resíduos orgânicos e dos resíduos recicláveis para 

promover a recolha porta-a-porta. 11. Os financiamentos previstos para os próximos 

anos na área da gestão de resíduos, que habitualmente estabelecem como critério de 

elegibilidade dos beneficiários “o cumprimento dos requisitos mínimos definidos para o 

efeito pela entidade reguladora em matéria de estrutura tarifária e grau de recuperação 

dos custos, como base no regulamento tarifário da ERSAR”, nomeadamente cobertura 

de gastos de pelo menos 90% e adequação do tarifário. 12. A necessidade de distinguir a 

tarifa para a recolha da fração indiferenciada da recolha seletiva de orgânicos na 

estrutura tarifária, incentivado à separação desta fração na origem, através de 

compostagem e/ou de recolha. Penalizando a primeira em relação à segunda, de acordo 

com as boas práticas europeias e nacionais nesta matéria, criando-se uma tarifa para a 

separação dos orgânicos. 13. Que a partir de 2025, de acordo com as novas metas 

nacionais no cumprimento dos objetivos europeus no que respeita ao tarifário da gestão 
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de resíduos, as tarifas devem ser aplicadas sobre a quantidade de resíduos recolhidos e 

devem deixar de ser indexadas ao consumo de água, devendo os Municípios, adaptarem 

os seus tarifários ao princípio PAYT – pague pelo resíduo que produz. 14. O alargamento 

do PAYT a 34% da população em 2023, a 58% em 2024 e até 100% em 2026. de modo a 

criar um sistema que induza bons comportamentos e beneficie quem produza menos e 

recicle. 15. Nos locais com sistema PAYT adotado, a recolha seletiva de embalagens 

subiu de 15% para 35%, evidenciando que é um sistema que beneficia quem recicla. 16. 

De realçar a recolha seletiva de orgânicos iniciada em janeiro de 2022, que já conseguiu 

recuperar 49% dos resíduos orgânicos existentes nos resíduos, sendo um valor muito 

promissor para os objetivos traçados e evidenciando que o sistema preconizado de 

recolha seletiva porta-a-porta tem melhores resultados. 17. A previsão dos 

investimentos para 2023, através da renovação do parque de viaturas que de acordo 

com a qualidade do serviço da ERSAR se encontra deficitário, bem como a continuidade 

da promoção do serviço de recolha seletiva porta-a-porta dos orgânicos, com vista ao 

aumento da separação desta fração. 18. A distinção pela primeira vez da ERSAR, do selo 

da qualidade do serviço prestado na gestão de resíduos. 19. O investimento efetuado na 

qualidade do serviço, através da implementação em 2022 do Sistema de Gestão da 

Qualidade ISO 9001:2015 e do Sistema de Gestão Ambiental ISO 14001:2015 no serviço 

de gestão e resíduos. 20. A adesão à certificação ZERO Waste. Neste contexto, deixo à 

consideração superior a aprovação da proposta de tarifário (Anexo 1), para o ano de 

2023, que em síntese prevê: a) Promover a cobertura de gastos entre os 85% e os 90%; 

b) Aumentar os valores da tarifa de disponibilidade em média de 3,25€ para 3,60€ para 

os utilizadores domésticos (UD) e de 6,50€ para 6,90€ para os utilizadores não 

domésticos (UND), considerando o aumento dos custos fixos do serviço de gestão de 

resíduos; c) Reduzir o valor da tarifa para a recolha de orgânicos no sistema PAYT, como 

um incentivo à separação, de 0,0126€/l para 0,005€/l; d) Manter a tarifa para a recolha 

dos indiferenciados (fração resto) nas zonas PAYT; e) Manter o valor da tarifa variável 

para os UD e subir de 0,57€/m3 para 0,80€/m3 para os UND; f) Repercutir a TGR ao 

utilizador final, com um aumento por utilizador de €1,60€ para €1,70, isentando-se os 



 
 
 
 
 

22 
Mod. 229-A/SQ 0 

 
 
 
 

GU IMA
S

AER

CÂMARA MUNICIPAL DE GUIMARÃES

utilizadores que efetuem a recolha seletiva de orgânicos e/ou que promovam a 

compostagem; g) Promover o cumprimento do regulamento tarifário da ERSAR; h) 

Subsidiar os tarifários sociais dos UD e dos UND; i) Continuar a divulgar os tarifários 

sociais, que têm tido cada vez maior alcance. Em suma, prevê-se que com esta proposta 

os utilizadores domésticos de Guimarães, com referência a 10m3 tenham uma subida 

mensal na sua tarifa de resíduos cerce a de 0,52€ utilizador e nos utilizadores não 

domésticos com referência a 15m3 um agravamento mensal de cerca de 

4,00€/utilizador. Quanto aos utilizadores PAYT, que efetuem a separação dos resíduos 

orgânicos prevê-se que reduzam a tarifa variável mensal dos resíduos em cerca de 

6,00€/mês em relação a 2022 e acrescentando-se ainda que os utilizadores que ainda 

não disponham de sistema PAYT mas que efetuem compostagem doméstica fiquem 

isentos da TGR.” (Anexo 10) 

DELIBERADO 

 

 

22. EDUCAÇÃO – ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO À FÁBRICA DA IGREJA 

PAROQUIAL DE SANTA EUFÉMIA DE PRAZINS – Presente a seguinte proposta: “Como é 

do conhecimento superior, a remoção do amianto no edifício escolar da EB de Cerca do 

Paço de Prazins Santa Eufémia implicou que fossem encontradas soluções para o 

acolhimento temporário dos 86 alunos da educação pré-escolar e do 1.º ciclo ali 

matriculados. Dado que a freguesia não tinha instalações escolares alternativas, o 

acolhimento da totalidade dos alunos foi assegurado pelo Centro Social de Santa 

Eufémia de Prazins que disponibilizou as suas instalações de modo a permitir o 

funcionamento provisório da atividade educativa e das atividades de animação e apoio à 

família. Considerando que a disponibilização de instalações durante o período de tempo 

destinado à execução da obra representou para a instituição, para além do aumento 

substancial da despesa corrente, a necessidade de serem executados trabalhos de 

manutenção dos espaços cedidos, propomos, nos termos da alínea o), do número 1, do 

artigo 33.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, que seja dado despacho de 
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autorização de cabimento e compromisso para a atribuição de um apoio financeiro no 

valor de €3.552,00 à Fábrica da Igreja Paroquial de Santa Eufémia de Prazins. Mais se 

informa que a entidade tem o NIF 502266716 e sede na Avenida D. Manuel Monteiro de 

Castro– 4800 - 611 Prazins Santa Eufémia. Por último o gestor do contrato é Helena 

Pinto.” 

DELIBERADO 

 

 

23. EDUCAÇÃO – ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO AO CENTRO DE FORMAÇÃO DE 

PROFESSORES FRANCISCO DE HOLANDA – Presente a seguinte proposta: “Como é do 

conhecimento superior, o Centro de Formação Francisco de Holanda, criado em 1993, 

com sede na Escola Secundária Francisco de Holanda, é uma entidade formadora 

certificada/acreditada pelo Conselho Cientifico Pedagógico de Formação Continua, que 

visa contribuir para o desenvolvimento de competências gerais e específicas dos 

docentes através da implementação de planos de formação centrados na promoção de 

práticas pedagógicas que contribuam para a melhoria dos resultados escolares e 

educativos dos alunos. O Centro de Formação vai promover um ciclo de seminários sob 

o lema “A Escola pública e a revitalização da democracia”, que decorrerá entre abril e 

maio de 2023, nos quais se irá debater e refletir sobre um conjunto de questões 

relacionadas com o aprofundamento da via democrática nas escolas, as estratégias e 

meios para a inclusão, o papel da avaliação na construção do perfil do cidadão, os 

desafios face á delegação de competências para os municípios e repensar o 

desenvolvimento profissional dos docentes. Dados os custos que a organização deste 

tipo de evento implica, o CFFH vem solicitar à autarquia a atribuição de um apoio 

financeiro para sua concretização. Perante o exposto, e considerando que se trata de 

uma atividade que irá contribuir para uma reflexão sobre a importância da educação 

inclusiva, propomos, nos termos da alínea u), do artigo 33.º, da Lei n.º 75/2014, de 12 

de setembro, que seja dado despacho de autorização de cabimento e compromisso para 
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a atribuição de um apoio financeiro, no valor de €890, ao Centro de Formação Francisco 

de Holanda destinado a apoiar a realização do evento.” 

DELIBERADO 

 

 

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

ARRENDAMENTO – APROVAÇÃO DE 4 CANDIDATURAS - Presente um ofício da CASFIG, 

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

de aprovação de 4 candidaturas ao Subsídio Municipal ao Arrendamento, aprovada pelo 

respetivo Conselho de Gestão em sua reunião extraordinária de 22 de dezembro de 

2022. (Anexo 11) 

DELIBERADO 

 

 

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

DE MANEIO DE DEZEMBRO DE 2022 - 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 12) 

DELIBERADO 

 

 

26. AGRUPAMENTO 546 DO CORPO NACIONAL DE ESCUTAS DE PEVIDÉM – SUBSÍDIO A 

ATRIBUIR PARA A CRIAÇÃO DO CEPE-CENTRO ESCUTISTA PARAÍSO DOS ESCUTEIROS 

(CEPE) – Presente a seguinte proposta: “O Agrupamento 546 do Corpo Nacional de 

Escutas de Pevidém apresentou a esta Câmara Municipal um pedido de apoio para o 
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projeto de criação do CEPE-Centro Escutista Paraíso dos Escuteiros (CEPE), apresentando 

um orçamento no valor de €149.673,70. Este projeto consiste na reconstrução de um 

edifício de apoio ao Campo Escutista, sito na quinta dos escuteiros, no Paraíso, dotando-

o de várias salas, camaratas, balneários, casas de banho e salas de apoio ao bom 

funcionamento do Centro, de forma a acolher as atividades e as formações escutistas a 

nível local, regional e nacional, manifestando a disponibilidade para a cedência do 

espaço à comunidade, e ainda a associações e freguesias de Guimarães. Nesta 

sequência, o Departamento de Obras Municipais analisou e validou os valores e as 

medições constantes do orçamento apresentado. Assim, reconhecendo-se o interesse 

desta resposta para a comunidade envolvente, submete-se à consideração do executivo 

camarário, a aprovação da atribuição de um subsídio ao Agrupamento 546 do Corpo 

Nacional de Escutas de Pevidém, no valor de €40.000,00, numa primeira fase, para a 

comparticipação no projeto de criação do CEPE-Centro Escutista Paraíso dos Escuteiros 

(CEPE), ao abrigo da al. u) do n.º 1 do art.º 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. A 

ser aprovada, a verba referida será transferida pelo Município para o Agrupamento 546 

do Corpo Nacional de Escutas de Pevidém, através da apresentação da(s) respetiva(s) 

fatura(s) e auto(s) de medição elaborado(s) pelo Departamento de Obras Municipais.” 

DELIBERADO 

 

 

27. AÇÃO SOCIAL – SUBSÍDIOS PARA A AQUISIÇÃO DE SEIS ELETRODOMÉSTICOS – 

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

candidaturas para apoio na aquisição de seis eletrodomésticos, neste caso, duas 

máquinas de lavar, três fogões e um esquentador. Após análise destas candidaturas e 

subsequentes estudos efetuados pelos nossos serviços, apresentam-se de seguida os 

dados da caracterização socioeconómica dos agregados familiares, bem como o valor 

respetivo da comparticipação a atribuir: ---------------------------------------------------------------- 

Nº Processo Freguesia Rendimento P/ Capita Subsídio a atribuir 
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123820715/22 Costa RPN €275,00 

225028026/22 Fermentões €53,87 €235,00 

198643390/22 S. Torcato RPN €553,00 

256733805/22 Azurém €84,95 €650,00 

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

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

concessão destes subsídios aos requerentes, no valor de €1.713,00 (mil setecentos e 

treze 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 

 

 

28. CULTURA – BANDA DE MÚSICA DAS CALDAS DAS TAIPAS - ARRANJO DO TELHADO 

DA ACADEMIA DE MÚSICA FERNANDO MATOS - ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO – Presente 

a seguinte proposta: “Nos termos de contrato de comodato celebrado em 28 de janeiro 

de 2014, o Município cedeu gratuitamente à Banda Musical das Caldas das Taipas o 

edifício descrito na Conservatória dos Registos Predial, Comercial e Automóveis de 

Guimarães sob o n.º 322/19910405 e inscrito na respetiva matriz urbana sob o artigo 

1913, onde anteriormente se localizava a Escola EB1 do Pinheiral, para ali instalar a 

escola de música da referida Banda Musical, atualmente designada Academia de Música 

Fernando Matos. Vem agora expor a entidade comodatária do edifício que a degradação 

do telhado provoca constantes infiltrações que, para além de poderem provocar 

prejuízos materiais, são causadoras de desconforto e insalubridade que afetam os seus 

frequentadores, pelo que urge proceder à respetiva reparação, de acordo com mapas de 

trabalhos e orçamentos que anexam à exposição. Da análise de tais mapas de trabalhos 

resulta que a reparação do telhado se enquadra nas obrigações da entidade 
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comodatária que, todavia, não dispõe dos recursos financeiros indispensáveis à sua 

realização, termos em que solicita o apoio financeiro do Município. Deste modo, 

considerando o inequívoco interesse público da atividade desenvolvida pela Academia 

de Música Fernando Matos e a urgente necessidade de reparar o telhado do edifício no 

qual se localiza para incrementar as condições de conforto dos seus utilizadores, 

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

de 12 de setembro, na sua atual redação, a atribuição, à Banda Musical das Caldas das 

Taipas, de um subsídio de €9.200,00, destinado a custear a referida reparação. A ser 

aprovada a presente proposta, o subsídio será pago através de autos de medição 

realizados pelo Departamento de Obras Municipais.” 

DELIBERADO 

 

 

29. DESPORTO – APOIO FINANCEIRO PARA OS BALNEÁRIOS DO CAMPO DE FUTEBOL 

DE GRUPO DESPORTIVO GÉMEOS – Presente a seguinte proposta: “Nos últimos anos, as 

instalações desportivas do Grupo Desportivo Gémeos foram alvo de uma profunda 

transformação, pretendendo agora realizar uma aposta na formação de base dos mais 

novos, mas para isso, necessita de recondicionar totalmente os seus balneários, que não 

estão nas melhores condições. O campo de futebol foi construído com a boa vontade da 

sua população, pelo que demorou alguns anos a estar concluído. Esta instalação 

desportiva está dotada de todas as valências para a prática desportiva competitiva, e 

nos últimos anos, foram realizadas várias intervenções técnicas, para dotá-lo das 

necessárias condições de segurança, que este tipo de equipamento é obrigado a ter. 

Este campo de futebol é utilizado por este clube desportivo e pelo Clube Desportivo de 

Abação, associações inseridas na União de Freguesias de Abação e Gémeos. A sua 

direção está atenta às situações que envolvem o bem-estar dos seus atletas, pelo que 

necessita de um apoio financeiro destinado à 1ª fase dos balneários que se encontra em 

fase adiantada de conclusão. Considerando o interesse de que se reveste a execução dos 

meios complementares desportivos, bem como a sua importância para a promoção do 
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desporto, proponho, ao abrigo do nº6 dos artºs 2º e 6º do regulamento de atribuição de 

apoios às associações desportivas de Guimarães, um subsídio de 30.000,00€ para a 

realização das obras nos balneários.” 

DELIBERADO 

 

 

30. 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 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 Manuel Jorge de Oliveira Ribeiro, na qualidade de Bombeiro Voluntário na Associação 

Humanitária dos Bombeiros Voluntários das Taipas, 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 Sande S. Lourenço, sob o artigo 909. 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 
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fiscal do requerente corresponde à morada do prédio inscrito sob o artigo urbano 909, 

da Freguesia de Sande S. Lourenço, comprovando-se que no ano de 2022 foi pago o 

valor total de €378,15 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 €75,63. Em face do 

exposto, deverá submeter-se a deliberação do órgão executivo autorização para o 

reembolso de €75,63 (setenta e cinco euros e sessenta e três cêntimos) ao bombeiro 

voluntário Manuel Jorge de Oliveira Ribeiro. A presente despesa encontra-se 

cabimentada sob a proposta de cabimento nº 5900/2022, com o compromisso nº 

6879/2022. À consideração superior.” 

DELIBERADO 

 

 

31. 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 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 – 
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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 Abel Eduardo Pereira Oliveira de Freitas, 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 Ponte, sob o artigo 2857. 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 2857, da 

Freguesia de Ponte, comprovando-se que no ano de 2022 foi pago o valor total de 

€225,05 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 €45,01. Em face do exposto, deverá 

submeter-se a deliberação do órgão executivo autorização para o reembolso de €45,01 

(quarenta e cinco euros e um cêntimo) ao bombeiro voluntário Abel Eduardo Pereira 

Oliveira de Freitas. A presente despesa encontra-se cabimentada sob a proposta de 

cabimento nº 5919/2022, com o compromisso nº 6911/2022. À consideração superior.” 

DELIBERADO 

 

 

32. RELATÓRIO E CONTAS – MANUAL DE CONSOLIDAÇÃO DE CONTAS RESPEITANTE AO 

EXERCÍCIO DE 2022 - Presente, para aprovação, o Manual de Consolidação de Contas do 

Município de Guimarães, respeitante ao exercício de 2022. (Anexo 13) 

DELIBERADO 
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33. APROVAÇÃO DA ATA EM MINUTA 

DELIBERADO 

 

A REUNIÃO TERMINOU ÀS ________ HORAS 

 

 

ASSINATURAS: 

 

PRESIDENTE: 

______________________________ 

 

 

SECRETÁRIA: 

_______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


