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REUNIÃO ORDINÁRIA DE 12 DE JANEIRO DE 2023 

 

 

INICIADA A REUNIÃO ÀS ________ HORAS 

 

PRESENÇAS: 

 

 

 

 

 

 

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

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

1. Do ofício da Assembleia Municipal n.º 66, datado de 22 de dezembro de 2022, que 

aprovou, por maioria, a seguinte proposta: “Grandes Opções do Plano e Orçamento 

2023 PPI - 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”. ------------------------------------------------------------ 

2. Do ofício da Assembleia Municipal n.º 67, datado de 22 de dezembro de 2022, que 

comunica: 2.1 – a aprovação, por maioria, das seguintes propostas: a) – “Imposto 

Municipal Sobre Imóveis (IMI) – Ano de 2022”; b) - “Participação Variável no Imposto 

sobre o Rendimento das Pessoas Singulares (IRS) – Ano de 2023”; c) “Derrama sobre a 

Coleta de 2022 (a cobrar em 2023)”; d) – “Reorganização Administrativa do Território 

das Freguesias - Freguesia de Tabuadelo e São Faustino – Pedido de desagregação”; e) 

– “Reorganização Administrativa do Território das Freguesias - Freguesia de Serzedo e 

Calvos – Pedido de desagregação”; f) – “Reorganização Administrativa do Território 

das Freguesias - Freguesia de Conde e Gandarela – Pedido de desagregação”; g) – 

“Reorganização Administrativa do Território das Freguesias - Freguesia de Prazins 

Santo Tirso e Corvite – Pedido de desagregação”; h) – “Reorganização Administrativa 

do Território das Freguesias - Freguesia de Sande Vila Nova e Sande São Clemente – 

Pedido de desagregação”; i) – “Reorganização Administrativa do Território das 
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Freguesias - Freguesia de Airão Santa Maria, Airão São João e Vermil – Pedido de 

desagregação”; j) – “Transferência de Competências para a Câmara Municipal de 

Guimarães no domínio da Ação Social”; 2.2 – A rejeição, por maioria, da seguinte 

proposta: a) – “Reorganização Administrativa do Território das Freguesias – Freguesia 

de Souto Santa Maria, Souto São Salvador e Gondomar – Pedido de desagregação”. ---- 

3. Do ofício da Assembleia Municipal n.º 68, datado de 22 de dezembro de 2022, que 

comunica: 3.1 – a aprovação, por maioria, das seguintes propostas: a) – “Alteração da 

Estrutura e Organização dos Serviços Municipais”; b) – “Aquisição de Serviços - 

Certificação Legal de Contas - Consulta Prévia n.º 71/22”; c) – “Contrato-Programa a 

celebrar com o “Laboratório da Paisagem de Guimarães - Associação para a Promoção 

do Desenvolvimento Sustentável" - Ano de 2023”; d) – “Contrato Programa – VITRUS 

AMBIENTE, EM, S.A. - Serviço Público de Transporte Rodoviário de Passageiros 

Flexível”; e) – “Contrato Programa com a Cooperativa A Oficina 2023”; f) – “Contrato 

Programa com a Cooperativa A Oficina 2023”; g) – “Contrato Programa com a 

Cooperativa Taipas Turitermas 2023”; h) – “Contrato Programa com a Cooperativa 

Turipenha 2023”; i) – “Contrato Programa com a Cooperativa Tempo Livre 2023”; j) – 

“Contratos a celebrar com a CASFIG 2023”; k) – “Contrato Programa a celebrar com a 

Cooperativa Fraterna 2023”; l) – “Contrato Programa com a Curtir Ciência - Associação 

Centro de Ciência Viva de Guimarães”; m) - “Desafetação do Domínio Público de duas 

Parcelas de Terreno situadas na Urbanização da Carvalheira - Freguesia de Brito”; n) – 

“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)”; o) – 

“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)”; p) – “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”; q) – “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”; 3.2 – a aprovação, por unanimidade, das seguintes propostas: a) – 

“Alteração da Estrutura e Organização dos Serviços Municipais”; b) – “Iluminações de 

Natal nas Vilas (2022) - Atribuição de Subsídios”; c) – “Freguesia de Briteiros S. 

Salvador e Briteiros Santa Leocádia – Concessão de Apoio – Alteração do Mapa anexo à 
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Deliberação de 20 de junho de 2022”; d) – “Freguesia de Briteiros Santo Estêvão e 

Donim - Subsídio - Cemitério - Alteração da Deliberação de 10 de fevereiro de 2022”; 

e) – “Freguesia de Briteiros Santo Estêvão e Donim - Subsídio - Alteração da 

Deliberação de 21 de abril de 2022”; f) – “Freguesia de Guardizela - Subsídio - 

Alteração da Deliberação de 21 de abril de 2022”; g) – “Freguesia de Nespereira – 

Alteração da Deliberação de 10 de março de 2022”; h) – “Freguesia de Pinheiro - 

Oferta de Bandeiras”; i) – “Freguesia de Selho São Cristóvão - Oferta de Bandeira”; j) – 

“Freguesia de Pencelo – Alteração da Deliberação de 10 de fevereiro de 2022”; k) – 

“Freguesia de Pencelo – Alteração da Deliberação de 21 de abril de 2022”; l) – 

“Freguesia de Tabuadelo e S. Faustino – Alteração da Deliberação de 20 de junho de 

2022”; m) – “Freguesia de Pinheiro - Oferta de Bandeira”; n) – “Freguesia de Ponte – 

Apoio à Rodagem de Filme – Aprovação”; o) – “Freguesia de Azurém – atribuição de 

subsídio e Delegação de Competências – deliberação de 21/04/2022 – correção dos 

documentos de cabimento”; p) – “Concessão de Apoios Municipais às Freguesias”; q) – 

“Freguesia de Lordelo - Delegação de competências e atribuição de apoio - ano de 

2022 – alteração do mapa anexo às deliberações de 21 de abril de 2022”; r) – 

“Candidatura do Programa da ABAE ECO-FREGUESIA XXI – Edição 2022/2023 – Apoio 

Técnico e Financeiro”; s) – “Proposta para Apoio às Freguesias para Gestão e 

Manutenção dos Parques Infantis Públicos”; t) – “Gestão de Espaços Verdes - 

Delegação de Competências nas Freguesias para execução do Plano de Manutenção 

Municipal.” --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

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

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

MUNICIPAL, REALIZADA EM 29 DE DEZEMBRO DE 2022. 

DELIBERADO 
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5. OBRAS PÚBLICAS – REPERFILAMENTO DA RUA NOSSA SENHORA DA GUIA - ATÃES 

– LOTE 2 - CONTA FINAL – RATIFICAÇÃO – Presente, para ratificação, o despacho do 

Presidente da Câmara, datado de 27 de dezembro de 2022, que concordou com a 

informação dos serviços da Divisão de Empreitadas: “A informação relativa à conta 

final da empreitada em epígrafe, em anexo, foi elaborada em 14/12/2022, tendo em 

vista a sua submissão a reunião de Câmara de 29/12/2022, para aprovação. Tal 

informação obteve despacho de concordância da Vereadora Dr.ª Sofia Ferreira em 

20/12/2022. Por lapso, aquela informação não foi enviada em devido tempo para 

aprovação do Senhor Presidente, o que inviabilizou o seu agendamento para aquela 

reunião. Considerando a conveniência no pagamento dos respetivos valores - 

€3.278,91 + IVA relativos ao auto final de trabalhos contratuais e €74.183,35 + IVA ao 

auto de revisão de preços - ainda por conta do Orçamento do corrente ano, propõe-se 

que a conta final seja aprovada por despacho do Senhor Presidente, a ratificar 

ulteriormente pela Câmara Municipal, atribuindo-se os efeitos à data desse despacho, 

nos termos do n.º 3, do art.º 35º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e dos n.ºs 3 e 

5, do art.º 164º do Código do Procedimento Administrativo. À consideração superior.” 

(Anexo 1) 

DELIBERADO 

 

 

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

CONSTRUIR, DESTINADAS A REALOJAMENTO HABITACIONAL NO ÂMBITO DO 1º 

DIREITO – OFERTA PÚBLICA DE AQUISIÇÃO – RETIFICAÇÃO – RATIFICAÇÃO – 

Presente, para ratificação, o despacho do Presidente da Câmara, datado de 3 de 

janeiro de 2023, que concordou com a seguinte informação dos Serviços da Direção 

Municipal de Intervenção no Território, Ambiente e Ação Climática: “A Assembleia 

Municipal, em sessão de 21 de dezembro de 2022, sob proposta aprovada pela Câmara 

Municipal em sua reunião de 29 de novembro de 2022, deliberou aprovar o 

procedimento concursal designado por Oferta Pública de Aquisição, com vista à 

aquisição de 172 frações destinadas a realojamento habitacional no âmbito do 1º 

Direito, estimando-se um investimento total de €22.050.150,00. Por lapso, no anexo 

relativo ao edital para aquisição de imóveis daquela proposta, constava um erro na 
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tabela de classificação da “Área bruta privativa da fração” em relação à área dos T4 nas 

classificações de 17, 14 e 10, porquanto, erradamente, constam as áreas de, 

respetivamente: --------------------------------------------------------------------------------------------- 

128,00 < T4 >= 127,00 

127,00 < T4 >= 126,00 

T4 < 126,00 

Assim, revela-se necessário proceder à respetiva correção, da seguinte forma: 

Área bruta privativa da fração CLASSIFICAÇÃO 

T1 = 73,00 
T2 = 95,00 

T3 = 117,00 
T4 = 128,00 

20 

73,00 < T1 >= 70,33 
95,00 < T2 >= 91,67 

117,00 < T3 >= 114,67 
128,00 < T4 >= 125,33 

17 

70,33 < T1 >= 67,67  
91,67 < T2 >= 88,33 

114,67 < T3 >= 112,33 
125,33 < T4 >= 122,67 

14 

T1 < 67,67 
T2 < 88,33 

T3 < 112,33 
T4 < 122,67 

10 

Na mesma deliberação, a Assembleia Municipal autorizou a Câmara Municipal a 

aprovar alterações resultantes de ajustamentos que se revelassem necessários no 

desenvolvimento do procedimento, desde que não alterassem substancialmente as 

condições gerais aprovadas. Uma vez que as alterações propostas resultam de um 

lapso e que não alteram substancialmente as condições gerais aprovadas, e 

considerando a conveniência de promover a abertura do procedimento, proponho 

que, nos termos nos números dos números 3 e 5 do art.º 164º do Código do 

Procedimento Administrativo, a Câmara Municipal aprove ratificar a presente 
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informação, atribuindo os seus efeitos à data deste despacho, assim permitindo a 

publicitação, de imediato, do procedimento.” 

DELIBERADO 

 

 

7. FREGUESIAS – FREGUESIA DE S. TORCATO – CORREÇÃO DE DOMINIALIDADE – 

RATIFICAÇÃO - Presente a seguinte proposta: “A Assembleia Municipal de Guimarães, 

em sessão realizada em 3 de maio de 2022, sancionou as deliberações da Câmara 

Municipal de Guimarães datadas de 21 de abril de 2022, que aprovaram a atribuição 

de verbas à freguesia de S. Torcato, perfazendo um valor total de €34.216,10, para 

execução de diversas obras. Em fase de conclusão deste processo, verificou-se que 

existiu um lapso na transcrição da informação previamente disponibilizada pelos 

serviços do Património concretamente em relação à dominialidade das ruas 

selecionadas pela Junta de Freguesia para a respetiva intervenção, pelo que deve 

considerar-se: Delegação de Competências: Rua do Paço - €9.466,10; Atribuição de 

Subsídio: Rua da Boavista (executada) - €5.000,00; Rua 24 de Junho - €19.750,00. 

Tendo em conta a conveniência no pagamento ainda por conta do Orçamento do 

corrente ano, submete-se à consideração superior a aprovação da presente 

informação por despacho do Senhor Presidente, a ratificar ulteriormente pela Câmara 

e 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. Face ao exposto, solicita-se autorização 

superior para que os autos de medição /faturas referentes às obras acima 

mencionadas sejam pagos.” 

DELIBERADO 

 

 

8. URBANISMO – MARCO JERÓNIMO GONÇALVES CASTRO GUIMARÃES – PEDIDO DE 

ISENÇÃO DE TAXAS PARA PARQUE DE ANIMAIS, ARMAZÉM, NITREIRA E SILOS – 

PROCESSO DE OBRAS N.º 1482/21 – Presente a seguinte informação do 

Departamento de Desenvolvimento do Território: “É objeto do presente pedido, 

requerer isenção de pagamento do valor das taxas relativas a operação urbanística 
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subjacente ao processo de obras supra. O pedido encontra suporte legal no Edital n.º 

1194/2019, e encontra-se devidamente instruído, preenchendo os requisitos definidos 

no teor do art.º 6ª do elencado normativo. Da análise efetuada, conclui-se que a 

pretensão reúne condições para ser acolhida, devendo ser submetida à decisão da 

Câmara Municipal. O valor sobre o qual incidirá a referida isenção, decorre do 

somatório das taxas de licença e taxa de urbanização (€826,74 + €55.737,40 = 

€56.564,14). Sobre a compensação, não sendo uma taxa, não se aplica qualquer 

redução ou isenção.” 

DELIBERADO 

 

 

9. REGULAMENTOS – REGULAMENTO MUNICIPAL DOS HORÁRIOS DE 

FUNCIONAMENTO DOS ESTABELECIMENTOS DE VENDA AO PÚBLICO E DE 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONCELHO DE GUIMARÃES – APROVAÇÃO DE NOVO 

REGULAMENTO – Presente a seguinte proposta: “O Regulamento Municipal dos 

Horários de Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais e de Prestação de 

Serviços no Município de Guimarães, atualmente em vigor, foi elaborado após a 

entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 10/2015, de 16 de janeiro, que aprovou o Regime 

de Acesso e de Exercício de Diversas Atividades de Comércio, Serviços e Restauração 

(RJACSR) e alterou o Decreto-Lei n.º 48/96, de 15 de maio, que estabelece o Regime 

dos Horários de Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais, e aprovado, sob 

proposta da Câmara Municipal, por deliberação da Assembleia Municipal, de 27 de 

fevereiro de 2015. Nos termos do artigo1.º do Decreto-Lei n.º 48/96, alterado pelo 

RJACSR, os estabelecimentos de venda ao público, de prestação de serviços, de 

restauração ou de bebidas, os estabelecimentos de restauração ou de bebidas com 

espaço para dança ou salas destinadas a dança, ou onde habitualmente se dance, ou 

onde se realizem, de forma acessória, espetáculos de natureza artística, os recintos 

fixos de espetáculos e de divertimentos públicos não artísticos têm horário de 

funcionamento livre. No entanto, entendeu o Município de Guimarães que o princípio 

adotado por esta alteração legislativa, de completa liberdade de horário de 

funcionamento da generalidade dos estabelecimentos, tratava-se de uma radical 

alteração das regras até então em vigor que, para cada classe de estabelecimentos, 
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previa um limite de horário noturno em ordem a assegurar o direito ao descanso dos 

cidadãos, procurando compatibilizar os vários e legítimos interesses em presença. 

Assim, atendendo a que estavam em causa razões de segurança ou de proteção da 

qualidade de vida dos cidadãos, tornou-se oportuno limitar os horários de 

funcionamento dos estabelecimentos situados em edifícios de habitação, individual ou 

coletiva, ou que se localizem nas proximidades de prédios destinados a uso 

habitacional, bem como os estabelecimentos de restauração e/ou de bebidas, 

estabelecimentos de comércio alimentar, lojas de conveniência, bem como outros 

estabelecimentos que desenvolvam atividades análogas. Por outro lado, foi consensual 

que em determinadas zonas da área classificada como Património Cultural da 

Humanidade, área privilegiadamente turística e de diversão noturna, mas também 

densamente habitada, era registado um afluxo muito elevado de pessoas, decidindo-se 

fixar limitações de modo a assegurar mecanismos de equilíbrio adequados a conciliar 

os legítimos interesses empresariais e de recreio com o direito ao descanso dos 

moradores das proximidades. Contudo, da experiência adquirida, verifica-se que o 

Regulamento em vigor não é o mais adequado à realidade do concelho de Guimarães, 

existindo inúmeros agentes económicos que tem vindo a demonstrar o seu 

descontentamento e levantado diversas dúvidas quanto à sua aplicação, bem como de 

munícipes que se queixam da incomodidade sentida relativamente ao ruído provocado 

pelo funcionamento dos estabelecimentos, devido a música, com som elevado, audível 

da via pública, bem como nas habitações circundantes aos mesmos. Verifica-se, ainda, 

uma crescente abertura de estabelecimentos em zonas específicas, bem como uma, 

cada vez maior, afluência aos mesmos, o que provoca a aglomeração de consumidores 

no seu exterior, situação que origina ruído excessivo devido à sua movimentação e 

permanência na via pública. Importa ter presente que, pelo facto de o Centro Histórico 

de Guimarães ser classificado como Património Mundial pela UNESCO, e de se 

encontrar a decorrer a candidatura ao alargamento da área classificada, para passar a 

englobar a Zona de Couros, faz com que a cidade de Guimarães seja uma forte atração 

turística nacional e internacional, sendo procurada por um elevado e crescente 

número de turistas. De igual modo, Guimarães é uma cidade universitária, atraindo 

milhares de estudantes que durante os períodos escolares habitam na cidade e a 

dinamizam, em especial a zona envolvente ao campus universitário. Nos termos do n.º 
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3 do artigo 4.º do Regulamento Geral de Ruído, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 9/2007, 

de 17 de janeiro, na sua redação atual, compete às autarquias locais tomar todas as 

medidas adequadas para o controlo e minimização dos incómodos causados pelo ruído 

resultante de qualquer atividade, incluindo as que ocorram sob sua responsabilidade 

ou orientação. Assim, é determinante que o Município de Guimarães atue de modo a 

compatibilizar todos os direitos em causa, promovendo a defesa dos interesses 

económicos e empresariais e acautelando a defesa do direito à segurança e da 

qualidade de vida da população do concelho, bem como uniformizar horários por 

Zonas, terminando com as discrepâncias existentes em estabelecimentos localizados 

na mesma área. Impõe-se, assim, a revogação do Regulamento Municipal do Horários 

de Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais e de Prestação de Serviços no 

Município de Guimarães, em vigor, e a elaboração de um novo Regulamento. A 

Câmara Municipal de Guimarães deliberou, em sua reunião de 6 de dezembro de 2021, 

dar início ao procedimento tendente à alteração do Regulamento Municipal dos 

Horários de Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais e de Prestação de 

Serviços no Município do Guimarães, nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 98.º do 

Código do Procedimento Administrativo (CPA), aprovado pelo Decreto-Lei nº 4/2015, 

de 7 de janeiro. No decurso do prazo estabelecido para o efeito, 10 dias úteis, a contar 

da data da publicitação de aviso no “site” deste Câmara Municipal, nenhum 

interessado se apresentou no processo nem foram apresentados contributos para a 

elaboração do Regulamento. O presente projeto de Regulamento será, ainda, objeto 

de apreciação pública, nos termos do artigo 101.º do CPA, mediante publicação na 2ª 

série do Diário da República e no sítio institucional da Câmara Municipal de Guimarães. 

Deste modo, no uso do poder regulamentar conferido às autarquias locais pelo artigo 

241.º da Constituição da República Portuguesa, nos termos do disposto na alínea k) do 

n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, do artigo 4.º do 

Decreto-Lei n.º 48/96, de 15 de maio, alterado pelos Decretos-Leis n.ºs 126/96, de 10 

de agosto, 216/96, de 20 de novembro, 111/2010, de 15 de outubro, 48/2011, de 1 de 

abril, 10/2015, de 16 de janeiro, e 9/2021, de 29 de janeiro, e do artigo 90.º-B da Lei 

n.º 73/2013, de 3 de setembro, na sua redação atual, foi elaborado o presente Projeto 

de Regulamento Municipal dos Horários de Funcionamento dos Estabelecimentos de 

Venda ao Público e de Prestação de Serviços no Concelho de Guimarães que agora se 
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propõe à aprovação da Câmara Municipal, para posterior aprovação da Assembleia 

Municipal, conforme previsto na alínea k), do n.º 1, do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 

75/2013, e para os efeitos constantes da alínea g) do n.º 1 do artigo 25.º do mesmo 

diploma legal.” (Anexo 2) 

DELIBERADO 

 

 

10. PATRIMÓNIO – COMODATO DO EDIFÍCIO DO “ANTIGO CIBERCENTRO” – 

INSTALAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES EMPRESARIAIS E SOCIAIS – Presente a seguinte 

informação: “Num mundo global e interdependente que se apresenta cada vez mais 

focado na inovação como fator de diferenciação, os municípios devem criar 

mecanismos de apoio às empresas do concelho para atração de investimentos, fixação 

de pessoas e desenvolvimento sustentável. Neste contexto, e nos termos da 

informação técnica prestada pela Divisão de Desenvolvimento Económico, o município 

deve assumir uma atitude pró-ativa e de caráter inovador, promovendo e induzindo na 

sociedade e na economia um capital de exigência e de inovação que façam do seu 

território uma clara referência internacional. Neste sentido, importa destacar o papel 

determinante das associações empresariais, quer no desenvolvimento local, nacional 

ou até global, quer enquanto ferramenta estratégica no crescimento das empresas, na 

defesa da classe e do setor que representam, assim como na cooperação das 

entidades públicas/privadas. Associado ao desenvolvimento empresarial e à melhoria 

da vida do quotidiano temos o desenvolvimento tecnológico, que anda assim “de mãos 

dadas” com a inovação e evolução, tão presente na era atual. Face ao exposto, de 

modo a criar condições de apoio à população, em especial na área do desenvolvimento 

social, económico e empresarial, essencial ao bom desenvolvimento da região, e às 

atividades desenvolvidas pela autarquia, pretende-se instalar no edifício municipal, 

onde outrora funcionou o Cibercentro, as seguintes valências: A Associação 

Empresarial de Guimarães – AEDG – é uma associação de direito privado que tem por 

objetivo a reunião dos empresários residentes ou com atividades no concelho de 

Guimarães, com vista à satisfação dos interesses comuns e ao desenvolvimento das 

suas atividades profissionais, nomeadamente nas vertentes de formação, apoio 

técnico e, no geral, na representação dos interesses e na identificação e no 
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estabelecimento dos meios e instrumentos que permitem o acesso à função e 

desenvolvimento da atividade empresarial. Destaca-se que a Associação Empresarial 

de Guimarães, já se encontrava instalada no edifício dos antigos Paços do Concelho, 

propriedade municipal, por contrato de comodato celebrado em 19 de maio de 2021, 

no entanto por conveniência de serviços, pretende-se a sua deslocação para o edifício 

do antigo cibercentro. Confminho – Confederação Empresarial da Região do Minho – 

constitui a estrutura de cúpula do associativismo empresarial da região do Minho, que 

agrega os Conselhos Empresariais da NUT III Minho-Lima, Cávado e Ave. Cuja missão 

passa por estimular um movimento associativo forte, dinâmico e sustentável, 

impulsionador do aumento da competitividade do tecido empresarial da região. Visa a 

internacionalização da economia da região, promovendo, representando e 

estimulando relações comerciais. LASI – Laboratório Associado de Sistemas 

Inteligentes – Laboratório sediado no Centro ALGORITMI da Universidade do Minho, 

de referência em Inteligência Artificial e Ciência de Dados em Portugal, que visa a 

promoção da geração, disseminação, valorização e retenção de conhecimentos que 

estejam em linha com os desafios científicos e tecnológicos atuais e futuros, para se 

poder enfrentar os problemas sociais relevantes, com foco numa sociedade mais 

inovadora, sustentável e inclusiva, onde as questões de género e igualdade assumem 

importância crescente. Associação Home From Portugal – associação sem fins 

lucrativos, cujo principal objetivo é o apoio de todo o setor de têxtil lar, 

maioritariamente constituído por Microempresas e PME`s na sua maioria sediadas no 

concelho de Guimarães. A Home From Portugal visa impulsionar as exportações, 

promovendo os postos de venda e a internacionalização das marcas comerciais têxteis-

lar, dinamizando iniciativas de apoio à prospeção, logística e comercialização nos 

mercados internacionais. Ainda, e considerando o papel que tem desempenhado em 

áreas como a saúde e a educação, sugere-se igualmente a instalação da: Fundação 

Portuguesa “A Comunidade Contra a Sida” - instituição de solidariedade social, sem 

fins lucrativos, cujo propósito é dar o devido apoio às pessoas infetadas pelo VIH e 

respetivos familiares. Empenha-se também em ações de Prevenção Primária da 

infeção pelo VIH, entre outras Doença Sexualmente Transmissíveis (DST´S), 

cooperando com autarquias em projetos de informação, educação, reintegração 

socioprofissional, luta contra a SIDA e toxicodependência. A instalação de todas estas 
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valências no concelho de Guimarães tem como vantagem a promoção da saúde, do 

desenvolvimento tecnológico, das relações económicas e sociais, a estimulação do 

empreendedorismo empresarial, a intensificação da captação de novos investimentos 

nacionais e estrangeiros, a internacionalização das relações económicas e o incentivo 

da própria economia do concelho. No âmbito das atribuições do Município, nas áreas 

da promoção da saúde, do desenvolvimento e da cooperação externa, previstas nas 

alíneas g), m) e p), do artigo 23.º, do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na 

sua atual redação, o Município de Guimarães propõe-se disponibilizar o edifício do 

antigo cibercentro sito na Travessa de Vila Verde, freguesia de Oliveira, S. Paio e S. 

Sebastião, deste concelho, para instalação das identificadas valências. Em caso de 

concordância superior, e conforme disposto nas alínea o), nº 1 do artigo 33º do Anexo 

I da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, deve ser submetida à aprovação da Câmara 

Municipal a cedência à Associação de Empresários de Guimarães, à Confminho – 

Confederação Empresarial da Região do Minho, ao LASI – Laboratório Associado de 

Sistemas Inteligentes, à Associação Home From Portugal e à Fundação Portuguesa “A 

Comunidade Contra a Sida” de parte do prédio situado na Travessa de Vila Verde, da 

União das Freguesias de Oliveira, S. Paio e S. Sebastião, inscrito na respetiva matriz 

urbana sob o artigo 1615º, destinando-se todavia uma parte do imóvel à utilização por 

parte do município no âmbito das suas atividades, encontrando-se todos os espaços 

devidamente identificados e delimitados na planta anexa (Doc. 1), mediante a 

celebração de um contrato de comodato, conforme minuta que igualmente se anexa 

(Doc. 2), onde ficarão a constar os direitos e obrigações de todas as partes. De igual 

modo, submete-se à aprovação da Câmara Municipal a revogação da deliberação de 

17 de maio de 2021, relativa ao contrato de comodato dos antigos Paços do Concelho, 

celebrado em 19 de maio de 2021, unicamente na parte que concerne a Associação 

Empresarial de Guimarães – AEDG. À consideração superior.” (Anexo 3) 

DELIBERADO 

 

 

11. TRANSPORTES – FREGUESIA DE CONDE E GANDARELA – CEDÊNCIA DE 

AUTOCARRO – RATIFICAÇÃO – Presente a seguinte proposta: “A Junta de Freguesia de 

Conde e Gandarela solicitou a colaboração do Município, através da cedência de um 
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autocarro, para o transporte dos idosos, no dia 6 de janeiro, ao Pavilhão Multiusos de 

Guimarães. Considerando que se trata de uma deslocação no âmbito da atividade 

Convívio de Reis e não havendo inconveniente para os serviços a disponibilização do 

veículo em causa, por meu despacho, de 5 de janeiro de 2023, foi deferido o pedido. 

Nos termos da alínea j) do art.º 25º da Lei 75/2013, de 12 de setembro, a atribuição 

deste tipo de apoios é da competência da Assembleia Municipal sob proposta da 

Câmara Municipal, pelo que se submete para ratificação destes órgãos municipais o 

transporte solicitado.” 

DELIBERADO 

 

 

12. TRANSPORTES - FREGUESIA DE MOREIRA DE CÓNEGOS – CEDÊNCIA DE 

AUTOCARRO – RATIFICAÇÃO – Presente a seguinte proposta: “A Junta de Freguesia de 

Moreira de Cónegos solicitou a colaboração do Município, através da cedência de um 

autocarro, para o transporte dos idosos, no dia 12 de janeiro, ao Pavilhão Multiusos de 

Guimarães. Considerando que se trata de uma deslocação no âmbito da atividade 

Encontro de Reis e não havendo inconveniente para os serviços a disponibilização do 

veículo em causa, por meu despacho, de 5 de janeiro de 2023, foi deferido o pedido. 

Nos termos da alínea j) do art.º 25º da Lei 75/2013, de 12 de setembro, a atribuição 

deste tipo de apoios é da competência da Assembleia Municipal sob proposta da 

Câmara Municipal, pelo que se submete para ratificação destes órgãos municipais o 

transporte solicitado.” 

DELIBERADO 

 

 

13. TRANSPORTES – CLUBE DESPORTIVO XICO ANDEBOL – CEDÊNCIA DE AUTOCARRO 

– Presente a seguinte proposta: “Clube Desportivo Xico Andebol solicitou a 

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

transporte da equipa feminina, no dia 21 de janeiro, a Esposende. Considerando que 

se trata de uma deslocação que visa a participação da equipa em mais uma jornada da 

presente época desportiva e não havendo inconveniente para os serviços a 

disponibilização da viatura em causa, por despacho datado de 22 de dezembro de 
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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 

 

 

14. TRANSPORTES - LIGA PORTUGUESA CONTRA O CANCRO – NÚCLEO REGIONAL 

NORTE - CEDÊNCIA DE AUTOCARRO – Presente a seguinte proposta: “A Liga 

Portuguesa Contra o Cancro – Núcleo Regional Norte solicitou a colaboração do 

Município através da cedência de autocarro, para efetuar o transporte de senhoras, de 

forma a realizar consulta de aferição do cancro da mama, no dia 24 de janeiro, ao 

Porto. Considerando que se trata de uma deslocação que visa o rastreio do cancro da 

mama promovido pela Liga Portuguesa Contra o Cancro e não havendo inconveniente 

para os serviços a disponibilização da viatura em causa, por despacho datado de 9 de 

janeiro de 2023, 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 

 

 

15. TRANSPORTES – A CASTREJA – COOPERATIVA DE APOIO SOCIAL E CULTURAL, CRL 

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

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

através da cedência de autocarro, para efetuar o transporte dos idosos no dia 30 de 

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

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

serviços a disponibilização do autocarro em causa, por meu despacho datado de 22 de 

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

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

transporte solicitado.” 

DELIBERADO 
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16. TRANSPORTES – CLUBE DESPORTIVO DE PONTE - PEDIDO DE CEDÊNCIA DE 

AUTOCARRO – Presente a seguinte proposta: “O Clube Desportivo de Ponte solicitou a 

colaboração do município através da cedência de um autocarro, para efetuar o 

transporte da equipa sénior no dia 12 de fevereiro, a Celorico de Basto. Considerando 

que se trata de uma deslocação que visa a participação da equipa em mais uma 

jornada do Campeonato Pro Nacional da Associação de Futebol de Braga e não 

havendo inconveniente para os serviços a disponibilização da viatura em causa, por 

despacho datado de 5 de janeiro de 2023, 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 

 

 

17. CULTURA – BIENAL DE ILUSTRAÇÃO DE GUIMARÃES 2023 – PERÍODO DE 

INSCRIÇÃO; INSTITUIÇÃO DO PRÉMIO CARREIRA BIG 2023; DESIGNAÇÃO DOS 

MEMBROS DO JÚRI DO PRÉMIO NACIONAL BIG 2023 – Presente a seguinte proposta: 

“1. Período de inscrição da edição de 2023 - Nos termos do nº 1 do Art. 4º do 

Regulamento da Bienal de Ilustração de Guimarães aprovado pelos órgãos do 

Município, respetivamente, em 25 de janeiro e em 5 de fevereiro de 2021, propõe-se 

que o período de inscrição de obras para o Prémio Nacional BIG 2023 seja de 16 de 

janeiro a 15 de maio de 2023. 2. Instituição do Prémio Carreira BIG 2023 – Bienal de 

Ilustração de Guimarães - Por sugestão da respetiva Direção Artística, e tal como 

sucedeu nas edições de 2017, 2019 e 2021, propõe-se a instituição do Prémio Carreira 

BIG 2023, a atribuir a artista consagrado a quem seja reconhecida grande qualidade 

artística no conjunto da sua obra, criatividade e inovação nos domínios mais amplos da 

ilustração. O artista terá uma exposição dos seus trabalhos mais representativos e será 

objeto de uma conferência onde será salientada a importância da sua obra no 

contexto da ilustração portuguesa. O prémio tem um valor pecuniário de €10.000,00 e 

será atribuído pela Câmara Municipal de Guimarães, sob proposta do diretor artístico 

da BIG 2023. 3. Designação do júri do Prémio Nacional BIG 2023 - Nos termos do nº 1 

do Art. 5º do mesmo Regulamento, propõe-se a designação das seguintes 

personalidades para integrarem o júri: DANIEL LIMA (Presidente do júri) - Trabalha 
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como ilustrador e como autor de banda desenhada. Fez os seus estudos de artes 

plásticas na Escola Superior de Artes e Design de Caldas da Rainha e frequentou os 

cursos de Cinema de Animação e Teatro de Sombras na Fundação Calouste 

Gulbenkian. Na área da ilustração, já trabalhou em publicações como o Independente, 

Público, Diário Económico, Sol, Ler, Elle ou Máxima. Ilustrou a palavra [TRONCO] no 

Dicionário Infantil Ilustrado – Mis Primeras 80.000 Palabras, da editora Media Vaca, e 

criou o “Brútus” (animal de estimação) para a coletiva de ilustração Animalaminute – 

Farol de Sonhos (2006). Participou nas mostras de Ilustração Portuguesa – Salão Lisboa 

(1999-2004), tendo criado a imagem do Salão em 2000. Publicou BD em projetos 

coletivos como Liberdade e Cidadania: 25 de Abril 25 Anos 25 Autores no jornal 

Público, Para além dos Olivais, editado pela Bedeteca de Lisboa, Nós Somos os 

Mouros, edição da Assírio & Alvim, Os putos de agora não sabem nada do 25 de Abril, 

editado pela Associação de Municípios do Distrito de Setúbal, Movimentos Perpétuos 

– BD para Carlos Paredes, Sempre e Dias Elétricos, ambos da editora Má Criação. 

Participou na edição Pelos Olhos Dentro: 40 imagens para Abril, editado em 2014 pela 

Câmara Municipal de Viana e Arranha Céus. Cocriou, com Vera Suchánkova, a dupla de 

autores GIGI I GIGI, premiados na área de BD no concurso Jovens Criadores nos anos 

de 2000 e 2002. Realizou várias exposições individuais, como Nem o príncipe do 

Marudu nem a visão rosa do Vulcano, na Bedeteca de Beja (2006), És Tiago (em 

parceria com Cátia Serrão), na Work&Shop em Lisboa (2007) ou figurasavulsas na 

Biblioteca Municipal de Viana de Castelo (2017). Em 2008, a Ao Norte edita a banda 

desenhada Epifanias de um Amigo Invisível, inspirada no filme O Deserto dos Tártaros 

de Valério Zurlini. No segundo quinquénio da década de 2010, bandas desenhadas 

suas têm sido publicadas em antologias e a solo por editoras como a letã kuš! ou a 

portuguesa Chili Com Carne. É professor no Ar.Co – Centro de Arte e Comunicação 

Visual, no departamento de Ilustração e BD. Foi o autor da ilustração do cartaz da 

primeira edição da BIG - Bienal de Ilustração de Guimarães em 2017. SARA 

FIGUEIREDO COSTA - Sara Figueiredo Costa (Lisboa, 1978). Estudou literatura e 

linguística histórica na Universidade Nova de Lisboa, onde se licenciou e fez o 

mestrado. Desde 2002, é jornalista free-lancer na área cultural, escrevendo sobre 

temas diversos. Assina crítica de banda desenhada e ilustração no Expresso e crítica 

literária na revista Blimunda, para além de artigos e reportagens em outras 
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publicações. É editora do suplemento literário Parágrafo, publicado mensalmente pelo 

jornal Ponto Final (Macau). Paralelamente, desde 2006, tem sido curadora de 

exposições de banda desenhada e ilustração no Amadora BD – festival de banda 

desenhada, contexto no qual foi responsável por exposições como Contar o Mundo – A 

reportagem em banda desenhada, onde a linguagem jornalística se cruzava com a 

banda desenhada e a ilustração, ou Galáxia XXI – O futuro é agora, dedicada aos novos 

paradigmas da edição e da impressão. SEBASTIÃO PEIXOTO - Natural de Braga, 

Licenciado em Pintura pela Faculdade de Belas-Artes do Porto. Trabalha como 

ilustrador freelancer, colaborando com várias editoras como a Planeta, Leya, Porto 

Editora e La Fragatina. Já publicou trabalhos em vários Fanzines, revistas e Jornais, e 

participa, regularmente, em exposições colectivas de pintura e ilustração em Portugal 

e no Estrangeiro. Em 2012, o livro que ilustrou, “Quando eu for…grande”, foi nomeado 

como melhor livro infanto-juvenil pela Sociedade Portuguesa de Autores, e editado na 

Colômbia e na China. Em 2014 venceu uma menção Honrosa no 7º Encontro 

Internacional de Ilustração de S. João da Madeira. Em 2016 foi selecionado para o 

Catálogo Ibero Americano de Ilustração, e em 2017 ganhou um gold award na THESIF 

(The Seoul Illustration Fair). Foi o vencedor do Prémio Nacional BIG 2021.” 

DELIBERADO 

 

 

18. DIVERSOS – OFERTAS A ENTIDADES EXTERNAS AO LONGO DE 2022 – 

RATIFICAÇÃO – Presente a seguinte proposta: “A Câmara Municipal é frequentemente 

solicitada por entidades externas no sentido de apoiar a realização de eventos de 

natureza muito diversa através da oferta de bens que vão desde lembranças de 

Guimarães até material de apoio à realização de congressos, passando por obras 

literárias adquiridas para oferta. Considerando o interesse público de que se 

revestiram tais eventos, bem como o interesse, para a promoção do Município, 

implícito na circulação nacional e internacional de bens com a respetiva imagem 

gráfica ou com origem em Guimarães, proponho, nos termos da al) 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 

ratificação das seguintes ofertas a entidades externas: ------------------------------------------- 

ENTIDADE - MATERIAL OFERECIDO DATA 
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Colégio do Ave - Parlamento dos Jovens - 50 fitas 21/01/2022 

Hospital Senhora da Oliveira - Evento sobre Pedopsiquiatria - 15 sacos de papel; 15 esferográficas; 15 blocos 
A5 26/01/2022 

Tuna Afonsina - 6 cantarinhas pequenas 11/02/2022 

Projeto Bem Comum - 40 blocos e esferográficas 12/02/2022 

Universidade do Minho - Evento ENDA - 100 sacos de papel/pin's/esferográficas; 300 blocos A5 19/02/2022 

Universidade do Minho -  Evento de Erasmus - 100 sacos de papel/pin's/esferográficas 23/02/2022 

HSO - Seminário sobre Saúde Mental - 200 sacos de ráfia/fitas/chapéus/Blocos A5/Pin's 26/02/2022 

Escola D. Afonso Henriques - Alunos ERASMUS + - 80 Blocos A5/esferográficas/sacos de papel 01/03/2022 

10º Congresso APECATE - 150 sacos de papel/fitas/Pin's 04/03/2022 

ADCL - Evento - 7 Blocos A5/esferográficas 07/03/2022 

Tun'o Bebes - Serenatas - 300 fitas 11/03/2022 

Sociedade Musical de Guimarães - ERASMUS + - 1 Livro "Guimarães Visto do Céu" 15/03/2022 

Deeplearn - 200 Pin's/esferográficas/capas plastificadas/sacos de papel 17/03/2022 

AEFC - NAUP, Evento Nutrição de Lés a Lés - 25 Blocos A5/sacos de papel/esferográficas 19/03/2022 

Escola João de Meira, Herms Racing - 30 porta-chaves/Pin's 21/03/2022 

Torneio Ascenção Alves - 10 Galhardetes; 90 Pin's 05/04/2022 

Cidade Geminadas, Visita à Cidade de Dijon - 3 sacos de papel/relógios de parede; 5 tapetes de rato em 
cortiça 03/05/2022 

Escola Moreira de Cónegos, Visita de alunos ERASMUS + - 40 chapéus; 15 Blocos A5/esferográficas/ 55 sacos 
de papel 06/05/2022 

Fórum Autarquias do Futuro - 200 sacos de papel/fitas/Pin's; 4 porta-chaves; 1 cantarinha média 07/05/2022 

Encontro de ex-combatentes da Guiné-Bissau - 70 Blocos A5/esferográficas/Pin's/galhardetes 10/05/2022 

Visita Parlamento Europeu - 4 sacos grandes em tecido da Coleção Têxtil de Guimarães 10/05/2022 

European RoboCup 2022 - 1.000 fitas 12/05/2022 

Comemorações do Dia do Enfermeiro - 200 capas/esferográficas; 10 livros "OsMusiké" 15/05/2022 

Universidade do Minho, Escola de Engenharias, Jornadas Engenharias Polímeros - 100 Pin's 19/05/2022 

Equipa de Polo Aquático do Vitória Sport Clube - Estátua Grande de D. Afonso Henriques 20/05/2022 

Evento Associação Proacting - 42 Blocos A5/esferográficas 23/05/2022 

Desporto Escolar - Prova de BTT - 300 Pin's esmaltados 24 de Junho 24/05/2022 

Freguesia de Longos - 1 cantarinha pequena/galhardete 26/05/2022 

Encontro de ex-combatentes do Ultramar - 50 sacos ráfia/Pin's 27/05/2022 

Grupo Desportivo de Longos - 1 cantarinha pequena/galhardete 28/05/2022 

Escola Secundária Francisco de Holanda, Visita ERASMUS + - 6 Blocos A5/esferográficas; 29 chapéus 31/05/2022 

Encontro Nacional de Juízes em Guimarães - 25 estatuetas pequenas de D. Afonso Henriques 31/05/2022 

Evento da Associação ANDO - 20 Blocos A5/esferográficas(Pin's 02/06/2022 

Visita da Sra. Juíza Conselheira do Supremo Tribunal de Justiça a Guimarães - 1 toalha de mesa 26/06/2022 

Grupo Folclórico de Silvares - 1 cantarinha média 28/06/2022 

Visita de Alunos ERASMUS+ - 123 Blocos A5/esferográficas 28/06/2022 

ESN Minho, LXII National Plataform Minho - 120 Blocos A5/esferográficas/Mapas 29/06/2022 

Tuna Afonsina - 20 cantarinhas pequenas 02/07/2022 

Visita de Secretário de Estado a Guimarães - 2 livros "Igreja S. Miguel do Castelo" 10/07/2022 

Universidade do Minho - Seminário ELSA LAW SCHOOL - 50 Blocos A5/esferográficas 11/07/2022 

Evento Rota dos Vinhos - 25 Blocos A5/esferográficas 14/07/2022 

GTEAM - Guimarães Footbal Club, Ofertas para Torneio de FUTSAL - 120 Blocos A5/esferográficas/fitas/sacos 
de papel 

15/07/2022 

PROACTING ASSOCIATION - 56 Blocos A5/esferográficas/fitas 15/07/2022 

Visita da Greentour à Câmara Municipal de Guimarães - 18 Blocos A5/esferográficas/fitas/Pin's; 4 estatuetas 
de D. Afonso Henriques 18/07/2022 

Grupo Folclórico Recreativo de Tabuadelo - Ofertas para participantes XXII Festival de Folclore - 5 sacos de 
papel/Pin's/galhardetes/Cantarinhas pequenas 21/07/2022 
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Clube de Ténis de Guimarães - Ladies Open 2022 - 8 cantarinhas médias; 70 cantarinhas pequenas 24/07/2022 

Visita a Chapada dos Guimarães, Brasil - 2 Estatuetas pequenas de D. Afonso Henriques; 40 Pin's; 1 livro 
"Festas Nicolinas…" 28/07/2022 

União Cultural, Desportiva e Recreativa de Guardizela, ofertas aos participantes de Torneio de Golfe - 50 
cantarinhas pequenas 28/07/2022 

Fest In Folk - Corredoura - Ofertas para participantes - 11 sacos de papel/Pin's/Cantarinhas 
pequenas/galhardetes 31/07/2022 

Hospital Senhora da Oliveira - Reunião Extraordinária de Medicina - 20 Blocos A5/esferográficas/sacos de 
papel 21/08/2022 

Hospital Senhora da Oliveira - Comemorações do Dia do Psicólogo - 35 Blocos A5/esferográficas/Pin's/sacos 
de papel 08/09/2022 

1.º Congresso Internacional em Estudos da Criança, Uminho - 55 Blocos A5/esferográficas/Pin's/sacos de 
papel; Livro "Festas da Cidade de Guimarães e Gualterianas" 10/09/2022 

Seminário Associação Portuguesa de Geomorfólogos, Uminho - 40 Blocos A5/esferográficas/Pin's/sacos de 
papel 11/09/2022 

Torneio de Andebol organizado pelo Chico Andebol - 6 galhardetes; 8 Pin's esmaltados 12/09/2022 

Seminário "2051: Odisseia dos Espaços, Ordem dos Arquitetos, Secção Norte - 4 livros " Arquitectura com 
Autor"; 60 Blocos A5/esferográficas/Pin's 14/09/2022 

Hospital Senhora da Oliveira - Ofertas para Oradores de Seminário 15/09/2022 

Evento dos Rotary Club de Guimarães - 60 Blocos A5/esferográficas/Pin's esmaltados/sacos de papel 15/09/2022 

Almoço de Confraternização antigos-Combatentes no Ultramar, Freguesia de Polvoreira - 40 galhardetes/Pin's 
esmaltados 15/09/2022 

HSO - Reunião Extraordinária da Comissão de Internato Medicos - 20 Blocos A5/esferográficas/Pin's/sacos de 
papel 21/09/2022 

II Festival do Brasil em Portugal (Artes Cénicas) - 35 Blocos A5/esferográficas/Pin's/sacos de papel 23/09/2022 

Freguesia de Ponte, Challenge Trial - 800 fitas 10/10/2022 

Associação Proacting, Ação em GMR, Creativity Nest - 21 Blocos A5/esferográficas 16/10/2022 

Grupo Recreativo e Cultural de Barco - 300 fitas/Pin's 18/10/2022 

Visita ERASMUS - ESFH - 40 Blocos A5/esferográficas/Pin's/mapas 19/10/2022 

HSO - Seminário Preveção da Violência Doméstica - Pin's/sacos de papel/Livros CEC 2021 em Imagens 20/10/2022 

Clube de Ténis de Guimarães - 6 cantarinhas pequenas/Pin's esmaltados/pratos esmaltados/sacos de papel 28/10/2022 

UMinho - Congresso Construção 2022 - 100 Blocos A5/esferográficas/Pin's/sacos de papel/mapas 29/10/2022 

UMinho, Seminário do Projeto Glomicave - 30 Blocos A5/esferográficas/sacos de papel 02/11/2022 

2ª Sessão de Seleção Regional do Parlamento Europeu dos Jovens - 100 Blocos A5/esferográficas/Pin's/Mapas 10/11/2022 

D. Geral de Educação - Seminário Bilateral eTwinning - 62 esferográficas/sacos de ráfia; 12 livros "Igreja de 
São Miguel do Castelo" 10/11/2022 

HSO - Seminário I Jornadas de Segurança no Peri-Operatório - 10 Pin's/sacos de papel/Livros CEC 2012 em 
Imagens 11/11/2022 

A.E. Francisco de Holanda: Corta-Mato Escolar - 28 mochilas CEC 2012 21/11/2022 

Universidade do Minho - Estudantes ERASMUS - 6 Blocos A5/esferográficas/sacos de papel/mapas 21/11/2022 

Escola Secundária Santos Simões, Visita ERASMUS+ - 45 Blocos A5/esferográficas/Pin's/sacos de papel/ 30/11/2022 

Associação Careca Power - Almoço de Natal - 50 cantarinhas pequenas/sacos de papel 03/12/2022 

Orfeão Coelima - 25 fitas/Pin's esmaltados 06/12/2022 

X Encontro Nacional de Dadores de Sangue - 100 capas/esferográficas; 40 blocos A5; 10 galhardetes/sacos de 
papel/Livros Festas Gualterianas 17/12/2022 

DELIBERADO 

 

 

19. DIVERSOS – CONTRAPARTIDA NACIONAL – SOL DO AVE - JOB IN MOTION – 

LABORATÓRIOS COLABORATIVOS PARA O EMPREGO – RATIFICAÇÃO – Presente a 

seguinte informação: “Na sequência da aprovação da candidatura n.º POISE-03-4639-
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FSE-001001: Job in Motion – Laboratórios Colaborativos para o Emprego, na reunião 

de Câmara Municipal de Guimarães de 27 de outubro de 2022, foi a conhecimento o 

valor total do investimento elegível aprovado e a comparticipação do investidor social. 

Contudo, apesar da proposta (anexo I), refletir o despacho para aprovação, a mesma 

no portal do executivo foi identificada como informação para conhecimento, não 

tendo sido aprovada conforme despacho do Sr. Presidente. Considerando a 

conveniência no pagamento do respetivo valor de €41.969,30 (isento de IVA) relativo à 

comparticipação do investidor social para 2022, propõe-se a aprovação da parceria 

entre o Município de Guimarães e a Sol-do-Ave por despacho do Senhor Presidente, a 

ratificar ulteriormente pela Câmara Municipal, atribuindo-se os efeitos à data desse 

despacho, nos termos do n.º 3, do art.º 35º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e 

dos n.ºs 3 e 5, do art.º 164º do Código do Procedimento Administrativo. À 

consideração superior.” (Anexo 4) 

DELIBERADO 

 

 

20. DIVERSOS – CONSTITUIÇÃO DOS FUNDOS DE MANEIO PARA O ANO DE 2023 – 

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

datado de 2 de janeiro de 2023, que concordou com a seguinte informação: “Nos 

termos das Considerações Técnicas 2.9.10.1.11 do Decreto-Lei nº 54-A/99, de 22 de 

fevereiro, do art.º 43º e seguintes do Sistema de Controlo Interno e na sequência da 

habitual consulta aos serviços municipais, submete-se à consideração superior a 

constituição dos fundos de maneio abaixo indicados com vista ao pagamento de 

pequenas despesas urgentes e inadiáveis, durante o ano de 2023, bem como os 

respetivos titulares e seus substitutos nas faltas e impedimentos. 1 – Titular: Lara 

Filipa Melo Correia, Assistente Técnica da Direção Municipal de Intervenção no 

Território, Ambiente e Ação Climática – €600,00 para despesas com pequenas 

reparações no âmbito da Divisão de Gestão e Conservação – rubrica 03/020203. 

Substituto: Ilda Maria Carneiro Almeida Fontão, Assistente Técnica da mesma 

Direção Municipal. 2 – Titular: Sónia Cristina Perez Monteiro, Técnica Superior da 

Divisão de Estrutura Verde e Biodiversidade – €100,00 para despesas urgentes no 

âmbito da manutenção e do tratamento dos espaços verdes (rubrica PA 2.4.6.52), 
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correspondendo €50,00 para pequenas peças para equipamentos de rega (rubrica 

05/020121) e €50,00 para produtos fitofarmacêuticos - rubrica 03/020121 (peças), 

03/020109 (produtos). Substituto: Crisália Marcela Pereira Alves, Chefe da mesma 

Divisão, em regime de substituição. 3 – Titular: Rui Miguel Lino de Castro, Chefe da 

Divisão de Mobilidade – €400,00 para despesas com portagens e com estacionamento 

dos veículos municipais quando em serviço externo – rubrica PA 1.1.1.37 e rubrica 

03/020210. Substituto: Armando Filipe Ribeiro Gonçalves, Assistente Técnico da 

mesma Divisão. 4 - Titular: Rui Miguel Lino de Castro, Chefe da Divisão de 

Mobilidade– €600,00 para despesas com combustível (rubrica PA 1.1.1.37) – 

correspondendo €300,00 a gasolina (rubrica 03/02010201) e €300,00 a gasóleo 

(rubrica 03/02010202). Substituto: Armando Filipe Ribeiro Gonçalves, Assistente 

Técnico da mesma Divisão. 5 – Titular: Rui Miguel Lino de Castro, Chefe da Divisão de 

Mobilidade – €400,00 para despesas com a renovação de licenças associadas aos 

motoristas e veículos municipais, conforme legislação em vigor, emissão de pareceres 

e cópias de ocorrências pelas autoridades policiais e pronúncia da Conservatória de 

Registo Automóvel sobre veículos com presunção de abandono – rubrica PA 1.1.1.37 e 

rubrica 03/0602010199. Substituto: Armando Filipe Ribeiro Gonçalves, Assistente 

Técnico da mesma Divisão. 6 – Titular: Rui Miguel Lino de Castro, Chefe da Divisão de 

Mobilidade – €250,00 para despesas com aquisição de materiais de baixo custo para 

os serviços de trânsito (sinalização vertical e horizontal) – rubrica PA 3.3.1.2.09 e 

rubrica 03/020121. Substituto: Armando Filipe Ribeiro Gonçalves, Assistente Técnico 

da mesma Divisão. 7 – Titular: Baltazar Francisco Campos Oliveira Vilela, Dirigente de 

3.º grau do Gabinete de Viaturas Municipais da Divisão de Mobilidade – €4.000,00 

para despesas com aquisição de peças e outros materiais para intervenções curativas 

nas Oficinas Auto – rubrica PA 1.1.1.37 e rubrica 03/020112. Substituto: Rui Miguel 

Lino de Castro, Chefe da mesma Divisão. 8 – Titular: Baltazar Francisco Campos 

Oliveira Vilela, Dirigente de 3.º grau do Gabinete de Viaturas Municipais da Divisão 

de Mobilidade – €1.000,00 para despesas com reparação de peças, veículos ou 

máquinas do parque municipal – rubrica PA 1.1.1.37 e rubrica 03/020203. Substituto: 

Rui Miguel Lino de Castro, Chefe da mesma Divisão. 9 – Titular: Alexandra Isabel da 

Quintã Cunha, Chefe da Divisão para a Coesão e Desenvolvimento Social – 

€13.000,00 para pagamento, com caráter de urgência, de apoios a conceder no âmbito 
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da alínea a) do art.º 2º do Regulamento Municipal para Atribuição de Apoios a Pessoas 

em Situação de Vulnerabilidade no âmbito do serviço de Atendimento e 

Acompanhamento Social Integrado de Guimarães – rubrica PA 2.3.2.1903 e rubrica 

07/04080202. Substituto: Elisabete Fátima Rodrigues Gonçalves, Técnica Superior da 

mesma Divisão. 10 – Titular: Juliana Manuela Rodrigues Fernandes, Chefe da Divisão 

de Bibliotecas – €100,00 para despesas com aquisição de material diverso destinado 

às atividades promovidas pela Biblioteca – rubrica PA 2.5.1.1824 e rubrica 07/020121. 

Substituto: Julieta Sameiro Costa Esteves, Assistente Técnica da mesma Divisão. 11 – 

Titular: Alexandra Maria Barros da Costa Marques, Chefe da Divisão de Arquivos – 

€100,00 para despesas com aquisição de material diverso destinado às atividades 

promovidas pelo Arquivo – rubrica PA 2.5.1.1719 e rubrica 09/020121. Substituto: 

Teresa de Jesus Malheiro dos Santos, Técnica Superior da mesma Divisão. 12 – 

Titular: Isabel Cristina da Silva Pinho, Chefe da Divisão de Cultura – €500,00 para 

despesas com aquisição de materiais indispensáveis a montagem de exposições, feiras 

e eventos culturais – rubrica PA 2.5.1.41 e rubrica 09/020121. Substituto: João Manuel 

Teixeira Marques Costa, Técnico Superior da mesma Divisão. 13 – Titular: Lígia 

Andreia da Silva Azevedo, Assistente Técnica da Divisão de Turismo – €500,00 para 

despesas indispensáveis e imprevisíveis, de pequeno montante, para feiras e 

atividades diversas – rubrica PA 3.4.2.21 e rubrica 09/06020305. Substituto: Mário 

Paulo Meneses Pacheco, Assistente Técnico da mesma Divisão. 14 – Titular: Tatiana 

Raquel Pinheiro Vicente, Técnica Superior da Direção Municipal de Serviços 

Partilhados – €250,00 para despesas com expediente de secretaria – rubrica 

02/020108. Substituto: Maria Joana Rangel da Gama Lobo Xavier, Diretora da mesma 

Direção Municipal, em regime de substituição. 15 – Titular: Maria do Carmo Pereira 

Marques Martins, Chefe da Divisão de Apoio e Atendimento ao Munícipe – €100,00 

para despesas com impressão de lettering e sinalética para o Balcão Único de 

Atendimento – rubrica 02/020220. Substituto: Helena Alexandra Ferreira de 

Magalhães, Técnica Superior da mesma Divisão. 16 – Titular: Amélia Patrícia Ferreira 

Cardoso, Técnica Superior da Divisão de Património Municipal – €2.000,00 para 

despesas com taxas e emolumentos devidos aos Cartórios Notariais, Conservatórias de 

Registo Civil, Predial e Comercial, Tribunais e Serviços de Finanças – rubrica PA 1.1.1.35 

e rubrica 02/0602010199. Substituto: Emília Elisabete Silva Gomes, Chefe da mesma 
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Divisão. 17 – Titular: João Miguel Castro Oliveira, Chefe do Gabinete de Apoio à 

Presidência - €1000,00 para despesas com refeições no âmbito da representação 

municipal – rubrica 0103/020225. Substituto: Teresa de Jesus Salgado Ribeiro 

Sarmento Pires, Secretária do Gabinete de Apoio à Vereação. 18 – Titular: Marta 

Sofia Gomes Fernandes Pinto, Presidente da Comissão de Proteção de Crianças e 

Jovens (CPCJ) de Guimarães – €153,15 para despesas ocasionais e de pequeno 

montante resultantes da ação da CPCJ – rubrica PA 2.3.4.07 e rubrica 07/06020305. 

Substituto: Juliana Isabel Marques Ferreira Machado, representante do Município na 

CPCJ de Guimarães. Estes fundos de maneio serão reconstituídos mensalmente, 

contra entrega dos documentos comprovativos da despesa, e a sua reposição será 

feita até 31 de dezembro do respetivo exercício económico. Finalmente, considerando 

a necessidade de utilização imediata de alguns fundos de maneio, submeto à 

consideração superior que a presente informação seja aprovada por despacho do 

Senhor Presidente, a ratificar pela Câmara Municipal na próxima reunião, 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 

 

 

21. 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 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 
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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 Abílio António Fernandes 

Pinheiro, 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 3033, fração “BE”. 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 3033, fração 

“BE”, da Freguesia de Ponte, comprovando-se que no ano de 2022 foi pago o valor 

total de €190,18 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 €38,04. Em face do 

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

reembolso de €38,04 (trinta e oito euros e quatro cêntimos) ao bombeiro voluntário 

Abílio António Fernandes Pinheiro. A presente despesa encontra-se cabimentada sob 

a proposta de cabimento nº 6066/2022, com o compromisso nº 7043/2022. À 

consideração superior.” 

DELIBERADO 

 

 

22. RELATÓRIO E CONTAS – APROVAÇÃO DO MAPA DE DEMONSTRAÇÃO DOS 

FLUXOS DE CAIXA DO ANO 2021 - INTEGRAÇÃO DO SALDO DE EXECUÇÃO 

ORÇAMENTAL – Presente a seguinte proposta: “Considerando que: 1. A inscrição no 

orçamento em vigor do saldo de execução orçamental de 2022, no valor de 

€24.489.209,21, deve ser feita em sede de revisão orçamental, nos termos do ponto 
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8.3.1 do POCAL, em vigor por força do disposto no artigo 17º, nº1, alínea b), do 

Decreto Lei nº 192/2015, de 11 de setembro. 2. O artigo 81º da Lei nº24-D/2022, de 30 

de dezembro, que aprovou o Orçamento do Estado para 2023, prevê que o saldo da 

gerência da execução orçamental possa ser incorporado por recurso a uma revisão 

orçamental, após aprovação do mapa “Demonstração do desempenho orçamental”, 

antes da aprovação dos documentos de prestação de contas. Propõe-se: A aprovação 

do MAPA DE DEMONSTRAÇÃO DO DESEMPENHO ORÇAMENTAL DO ANO 2022, em 

anexo.” (Anexo 5) 

DELIBERADO 

 

 

23. APROVAÇÃO DA ATA EM MINUTA 

DELIBERADO 

 

A REUNIÃO TERMINOU ÀS ________ HORAS 

 

ASSINATURAS: 

 

PRESIDENTE: 

______________________________ 

 

 

SECRETÁRIA: 

_______________________________ 
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