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REUNIÃO ORDINÁRIA DE 26 DE JANEIRO DE 2023 

 

 

INICIADA A REUNIÃO ÀS ________ HORAS 

 

PRESENÇAS: 

 

 

 

 

 

 

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

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

1. Da seguinte informação da Direção Municipal de Serviços Partilhados, para ulterior 

conhecimento da Assembleia Municipal: “REGIME GERAL DE PREVENÇÃO DA 

CORRUPÃO – PONTO DE SITUAÇÃO - No âmbito da publicação de três diplomas 

relativos ao Regime Geral Anticorrupção, foi prestada informação ao Senhor 

Presidente em 21/07/2022 (em anexo) sobre a implementação do programa de 

cumprimento normativo. 2. Nessa sequência, por despacho de 12/08/2022 do Senhor 

Presidente, fui designada responsável pelo cumprimento normativo tendo a Dr.ª Graça 

Moura, na qualidade de Chefe da Divisão de Auditoria e Qualidade, sido designada 

como responsável pelo Plano de Prevenção de Riscos. 3. Naquela qualidade, cumpre-

me dar conhecimento do ponto de situação do plano de ação (quadro abaixo): ---------- 

Identificação da ação Serviço 
responsável Prazo Ponto de situação 

Designação dos responsáveis pelo 
cumprimento normativo e pela execução 
do Plano de Prevenção de Riscos. 

DMSP 30/07/2022 Despacho de 12/08/2022  

Atualização do Plano de Riscos e 
Infrações Conexas DAQ 30/10/2022 Em atualização 

Atualização do Código de Conduta DRH 30/09/2022 Em atualização 

Disponibilização da Plataforma de 
submissão de denúncias DSI e DAQ 30/09/2022 

Disponível em 
https://www.cm-
guimaraes.pt/participar/canal-
de-denuncias-79 
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Definição de procedimento de 
tratamento das denúncias DJ 30/08/2022 

Encontra-se definido o 
procedimento e o fluxo de 
tramitação digital do processo 

Elaboração de relatório anual relativo às 
denúncias recebidas DJ 30/01/2023 Ainda não se aplica (relatório 

a apresentar no final do ano) 

Elaboração de programa de formação DAQ e DRH 30/10/2022 Pendente da aprovação do 
Código de Ética e Conduta  

Atualização da declaração de 
inexistência de conflito de interesses 
(aquando da publicação da portaria) 

DAQ 

Aquando da 
publicação da 
portaria 
regulamentar 

Esta declaração consta do 
processo interno do Município 
ainda de acordo com modelo 
interno, dado que não foi 
publicada a portaria. 

Articulação com os serviços para 
disponibilização de informação na 
página da internet 

DAQ 30/09/2022 

Disponível na página da 
internet informação 
considerada relevante para o 
processo de transparência da 
atividade do Município.  

(Anexo 1) 

2. Da seguinte informação dos Serviços do Departamento de Cultura, Economia e 

Inovação: “IMPACTA - Atribuição de apoios logísticos em 2022 - Para efeitos do 

disposto no nº 9 do Artigo 39º do Regulamento do IMPACTA (Edital n.º 728/2021, de 

28 de junho), cumpre submeter aos Órgãos do Município, para conhecimento, os 

apoios logísticos atribuídos durante o ano de 2022 ao abrigo do citado Regulamento: - 

APOIOS NÃO FINANCEIROS  

Cedência de Equipamento - Cadeiras 
Entidade  Atividade 

A Oficina  Espetáculo 
VSC Homenagem a Neno 
Universidade do Minho  Orquestra da UM 
Tuna de Engenharia da UM XVI Cidade Berço 
VSC AG - eleitoral  
Grupo Coral de Azurém Concerto  
Associação Guimarães Dança Semana da Dança 
A Oficina  Espetáculo 
Tempo Livre Atividade  
Universidade do Minho  RoboParty 
Associação de Dança de Guimarães Semana da Dança 
Sociedade Musical de GMR Atividade 
VSC AG - eleitoral  
Universidade do Minho  Atividade  
Junta de Freguesia de Silvares Noite de Fados 
VSC Centenário  
Caroline Bampa Feira Paisagem 
Sociedade Musical de GMR Concerto Final 
Grupo Folclórico da Casa do Povo de Ronfe  IV Festival  
VSC AG - eleitoral  
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Junta de Freguesia de Ponte Assembleia 
Junta de Freguesia de Caldelas Assembleia  
Venerável Ordem Terceira de S Francisco Concerto  
Junta de Freguesia Oliveira S Paio Atividade  
Junta de Freguesia Urgeses Feira de Artesanato 
Tuna de Engenharia - UM Encontro Ibero Americano 
Colegiada de Nossa Senhora da Oliveira  Festa de Final Ano 
ASMAV - Associação Artística  Espetáculo 
Sociedade Musical de Pevidém  Concerto Final 
Junta de Freguesia de Caldelas Atividades 
Centro de Formação Francisco de Holanda Jornadas  
A Oficina FG 
Convívio - Associação Cultural  GMR O Verão é Jazz 
VSC Apresentação 
A Oficina  Festas Gualterianas 
Cineclube de Guimarães Cinema  
Junta de Freguesia de Caldelas Festa 
Junta de Freguesia de Creixomil O Verão  
Grupo Folclórico da Corredoura  Fest´InFolk 
Miguel Carvalho Festa 
Universidade do Minho  Atividade 
Agrupamento 532 - Mascotelos Mascotos de Ouro 
Grupo C R Os 20 Arautos de D Afonso 
Henriques X Encontro de Moradores 

Junta de Freguesia de Vila Nova e S Clemente Festa 
Junta Freguesia Urgezes Noite Fados 
Círculo de Arte e Recreio Encontro internacional 
Comunidade Angolana África Minha 
VSC Assembleia 
A Oficina  Mostra de Amadores de Teatro 

ADCL - S Torcato  Encontro Anual entre militares e civis  

Associação Desportiva de Combate KTF Taça KTF 
Junta de Freguesia de Polvoreira Junta  
Junta de Freguesia de S Cristóvão Magusto 
Círculo de Arte e Recreio  Torneio de Xadrez 
Junta de Freguesia Candoso S Tiago e 
Mascotelos Almoço 

Junta Freguesia de S Cristóvão de Selho Inauguração Campo de jogos 
Colégio Nossa Senhora da Conceição Missa 
Centro Social Paroquial Nossa Senhora da 
Conceição Festa 
Centro Juvenil de S José  Jantar 
ASMAV - Associação Artística  Carmen 
Sociedade Musical de Guimarães Concertos de Natal 
    

 Cedência de Equipamento- Palcos 
Entidade  Atividade 

Tuna de Engenharia - UM XVI Cidade berço 
Junta de Freguesia de Gondar Dia da Mulher 
Laboratório da Paisagem Festa da Primavera 
Agrupamento de Escolas S Torcato Dia do Agrupamento 
Junta de Núcleo CNE Kimbal 
Miguel Carvalho  The View 
Associação Académica da UM Colocação de Insígnias 
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Junta do Núcleo CNE - 0566 Creixomil Festa da Família 
Fernando Ribeiro - UM -  Campeonato Robótica 
Associação de Pais Encarregados Eb1 e JI Sta. 
Luzia Festa 
Happy and Famous  AVESSO 
Grupo Cultural e Recreativo de Barco Festa 
Associação de Pais EB 1 Charneca Feta de Final de Ano 
Convívio - Associação Cultural GMR, O Verão é Jazz 
Oficina FG 
Junta de Freguesia de Creixomil Noite de verão 
Grupo Cultural e Recreativo de Barco Espetáculo  
A Oficina  Manta 
ASMAV - Associação Artística  Festival Canto Lírico 
Grupo Desportivo Panteras de Matamá festa Comunitária 
Comunidade Angolana África Minha 
Junta de Freguesia de Vila Nova e S Clemente 
de Sande  Festa 
Grupo C R Os 20 Arautos de D Afonso 
Henriques X Encontro de Moradores 

Associação Académica da UM Sarau Cultural 
Centro S P de S Martinho Candoso Comemorações 50º Aniversário  
Associação Académica da UM Serenatas 
Associação de Moradores Festa 
Junta Núcleo - Agrupamento 84 Serzedelo Aniversário 
Centro Social Paroquial de Nª Senhora da 
Conceição Festa 

Junta do Núcleo - Agrupamento - Creixomil Junta do Núcleo - Agrupamento - Creixomil 

    
Cedência de Equipamento- Estrados 

Entidade  Atividade 
Osmusiké - Associação  Cantar dos Reis 
Sociedade Musical de Guimarães Concerto 
Grupo Coral de Azurém 70º aniversário - Concerto  
Santa Casa da Misericórdia de GMR Concerto 
Fernando Ribeiro  RoboParty 
Capivara Azul EGO 
Happy & Famous  Missa Galo 
Capivara Azul EGO 
ASTAC - Astronauta  MAPA  
Capivara Azúl EGO 
União Desportiva de Polvoreira Aula de Zumba 
União Desportiva de Polvoreira Festa de Aniversário 
Universidade do Minho VOM 
Grupo Folclórico da Corredoura  Fest´InFolk 
Convívio - Associação Cultural Suave Fest 
União Desportiva de Polvoreira Festa 
Grupo C R Os 20 Arautos de D Afonso 
Henriques  

X Encontro de Moradores 

Pedro Carvalho Festival 
Associação Académica da UM Serenatas 
Junta de Freguesia de Polvoreira Junta 
Associação Desportiva de Combate KTF Taça KTF 
Centro Social Padre Adelino Silva Animação Magusto   
Junta de Freguesia de Pencelo Festa de Natal 
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Osmusiké Apresentação de Cadernos 
Happy & Famous Missa do Galo 
Junta de Freguesia de Urgezes Festa de Natal 
Agrupamento de Escolas Francisco de 
Holanda Concerto Natal 
    

Cedência de Equipamento - (Mesas) 
Entidade  Atividade 

Junta de Freguesia de Gondar Dia da Mulher 
Laboratório da Paisagem Festa da Primavera  
Universidade do Minho  RoboParty 
Junta de Freguesia Nespereira Feirinha 
AE João de Meira Dia do Agrupamento 
Associação de Folclore de GMR Feira Paisagem 
Caroline Bampa Feira Paisagem 
Associação de Pais Encarregados Eb1 e JI 
Santa Luzia Festa 

AE Taipas  Festa da Primavera  
Junta de Freguesia de Urgezes  Feira de Artesanato 
TRIAVE  25º Aniversários  
Junta de Freguesia de Ronfe  Feira de Saberes e Sabores  
Junta de Freguesia de Urgezes Feira de Artesanato 
Centro de Formação Francisco de Holanda Jornadas  
JF de Prazins Sunset 
Comunidade Angolana África Minha 
Agrupamento 0532 - Mascotelos Mascotos de Ouro 
Grupo C R Os 20 Arautos de D Afonso 
Henriques 

X Encontro de Moradores 

Junta de Freguesia de Vila Nova de Sande Festa 
Associação Recreativa Bombos Mestre Zé Arraial S. Torcato 
Fraterna  Mercado  
Círculo de Arte e Recreio Setembro de cultura 
Casa do Povo Serzedelo VII Feira medieval 
Grupo Folclórico de S. Miguel de Creixomil Evento 

AE João de Meira Feira do Outono 
EB1 Oliveira do Castelo O Mercado Na escola 
Associação Desportiva de Combate KTF Taça KTF 
EB1 / JI Mascotelos Feira de Outono 
Centro Social Nossa Senhora da Conceição Magusto Paroquial 
CRC Moreira Feira de Artesanato 
Junta de Freguesia de S Cristóvão Magusto 
EB1 /JI Magusto 
Junta de Freguesia Urgeses Magusto 
Junta de Freguesia Conde Gandarela Festa S Martinho 
GCR 20 Arautos 1º Dezembro 
CAR Torneio de Xadrez 
CAR Feira 
Junta de Freguesia de Brito Festa de Natal 
Junta de Freguesia de Fermentões Festa Popular 
Colégio N Senhora Conceição Festa Imaculada Conceição 
Junta do Núcleo - Agrupamento - Creixomil Mercado de Natal 
Irmandade dos Santos Passos Festa de Natal 
EB 1 Salgueiral Feira de natal  
Sol no Miral Vila Natal 
Junta de Freguesia de Pencelo  Evento de Natal 
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Junta Freguesia Urgeses Evento Natal 
    

 Cedência de Equipamento Audiovisuais (Som, iluminação, tela, projetor…)  

Entidade  Atividade 
Grupo Coral de Azurém 70º Aniversário - Concerto  
Associação dos Amigos Paço dos Duques de 
Bragança e do Castelo de Guimarães Atividade 

Universidade do Minho RoboParty 
TunObebes - UM  Festival de Tunas 
Capivara Azul EGO 
VSC Conversa 
TRIAVE 25º Aniversário  
Centro Social S Martinho de Sande Festa Escolar  
Comunidade Angolana África Minha 
Convívio - Associação Cultural Suave Fest 
Grupo C R Os 20 Arautos de D Afonso 
Henriques X Encontro de Moradores 

GCR Barco Sessão Cinema 
União das Freguesias de Souto Sta. Maria, 
Souto S. Salvador e Gondomar Sessão Cinema 
    

 Cedência de baias - encaminhadores de público 
Entidade  Atividade 

Tuna de Engenharia da UM XVI Cidade berço 
Universidade do Minho RoboParty 
Centro de Formação Francisco de Holanda Jornadas  
Diana Sá Descanso na tua Voz 
Colegiada Nossa Senhora da Oliveira Atividade 
Associação Desportiva de Combate KTF Taça KTF 
Colegiada Nossa Senhora da Oliveira Festival de Órgãos 
Colegiada Nossa Senhora da Oliveira Festival de Órgãos 
Pedro Silva Concerto  
Junta de Freguesia de Urgeses Festa de Natal 

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

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

MUNICIPAL, REALIZADA EM 12 DE JANEIRO DE 2023. 

DELIBERADO 

 

 

4. OBRAS PÚBLICAS – VIA CICLÁVEL DO LUGAR DO REBOTO À VILA DE PEVIDÉM E 

REPERFILAMENTO DA RUA DA MUDA - SELHO S. CRISTÓVÃO - NÃO ADJUDICAÇÃO – 

Presente a seguinte informação dos Serviços da Divisão de Empreitadas: “Por 

deliberação da Câmara Municipal de Guimarães, datada de 29/7/2021, foi aberto 

procedimento de concurso público nos termos da alínea b) do artigo 19.º do Código de 

Contratos Públicos, com a designação de “Via clicável do lugar do Reboto à Vila de 

Pevidém e Reperfilamento da rua da Muda – Selho S. Cristóvão”, o qual foi dividido em 
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dois lotes conforme programa de procedimento. Em 25 de Fevereiro de 2022, foi 

elaborado o Relatório Preliminar de Avaliação das propostas, para cada um dos lotes. 

O programa de procedimento, na sua clausula 1.5 refere que “A adjudicação da 

empreitada fica condicionada à disponibilidade de todos os terrenos necessários à 

intervenção (…)”. Segundo informação da Divisão do Património Municipal, apesar dos 

diversos esforços no sentido de se adquirirem todos os terrenos necessários à 

intervenção, a verdade é que ainda não foi possível, passado todo este período de 

tempo, ter disponíveis todos os terrenos, situação que invalida o seguimento do 

presente processo. Deste modo, e dado que já passou cerca de ano e meio desde o 

lançamento do concurso, somos de parecer da não adjudicação da empreitada, ao 

abrigo da alínea d) do n.º 1 do artigo 79.º, abrindo-se novo procedimento logo que 

todos os terrenos estejam disponíveis.” 

DELIBERADO 

 

 

5. OBRAS PÚBLICAS – POSTO DA GNR DE LORDELO – REPARTIÇÃO DE ENCARGOS – 

ANO 2023/2024 – RATIFICAÇÃO – Presente, para ratificação, o despacho do 

Presidente da Câmara, datado de 16 de janeiro de 2023, que concordou com a 

seguinte informação dos Serviços da Divisão de Empreitadas: “Para efeitos de abertura 

do procedimento por concurso público da obra identificada em assunto, que se 

estimava num valor total de €1.306.810,11 + IVA para um prazo de 365 dias, foi 

aprovada em sessão da Assembleia Municipal de 26 novembro de 2021 sob proposta 

aprovada em reunião da Câmara Municipal de 13 de setembro de 2021, a respetiva 

repartição e encargos, nos seguintes termos: Ano 2022 (10 meses): €1.100.000,00+ IVA 

= €1.166.000,00; Ano 2023 (2 meses): €206.810,11+ IVA = €219.218,72. À data da 

elaboração desta repartição de encargos estimava-se que a adjudicação ocorresse no 

mês de janeiro de 2022, no entanto, devido a alguns atrasos no decurso do 

procedimento, nomeadamente o tempo que foi necessário despender para responder 

aos pedidos de esclarecimentos/erros e omissões, estimou-se que a adjudicação viesse 

a ocorrer no mês de junho daquele ano, pelo que foi aprovada a retificação daquela 

repartição de encargos em conformidade com o novo prazo, da seguinte forma: Ano 

2022 (4 meses): €550.000,00 + IVA = €583.000,00; Ano 2023 (8 meses): €756.810,11 + 
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IVA = €802.218,72. Entretanto não foi possível adjudicar este procedimento sem que 

previamente fosse publicada a Portaria que autorizasse a Secretaria Geral do 

Ministério da Administração interna a assumir os encargos orçamentais desta obra, o 

que veio a acontecer em 7 de novembro de 2022 - da Portaria n.º 748/2022 - e 

subsequente assinatura do contrato de cooperação interadministrativo entre o 

Município de Guimarães, a Secretaria Geral da Administração Interna e a Guarda 

Nacional Republicana, tendo em vista regulamentar a construção do Posto Territorial 

da Guarda Nacional Republicana de Lordelo, o que veio a ocorrer em 28 de novembro 

de 2022. Assim, estando agora em condições de ser adjudicada a mencionada 

empreitada à empresa “Novais de Carvalho-Engenharia e Construção Unipessoal, SA” 

pelo preço de €1.301.594,36+ IVA, e atento o plano de pagamentos da respetiva 

proposta, submete-se à consideração superior a seguinte repartição de encargos: Ano 

2023 (9 meses): € 897.302,21 + IVA = €951.140,34; Ano 2024 (3 meses): € 404.292,15 + 

IVA = €428.549,68. Considerando que a rubrica do PPI de 2023 para esta obra não tem 

verba suficiente para assumir o valor suprarreferido, mas em 2024 a dotação de 

€570.970,00 é suficiente para os encargos desse ano, esta alteração de repartição de 

encargos apenas necessita de ser aprovada na Câmara Municipal. Atendendo à 

urgência em adjudicar esta obra, que se prevê venha a ocorrer na próxima reunião do 

executivo municipal, e em face dos atrasos que ela já sofreu no passado, coloca-se à 

consideração superior que a decisão de aprovação desta repartição de encargos ocorra 

por despacho do Senhor Presidente, sujeito posteriormente a ratificação pela Câmara 

Municipal, nos termos previstos no n.º 3 do art.º 35º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, na sua redação atual, e no art.º 164.º do Código do Procedimento 

Administrativo, atribuindo os respetivos efeitos à data daquele despacho.” 

DELIBERADO 

 

 

6. OBRAS PÚBLICAS - POSTO DA GNR DE LORDELO – ADJUDICAÇÃO E APROVAÇÃO 

DA MINUTA DO CONTRATO – RATIFICAÇÃO - Presente, para ratificação, o despacho 

do Presidente da Câmara, datado de 18 de janeiro de 2023, que adjudicou a 

empreitada em epígrafe ao concorrente “Novais de Carvalho Engenharia e Construção 
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Unipessoal, Lda” por um valor de €1.301.594,35 + IVA para um prazo de execução de 

365 dias. Mais aprovou a correspondente minuta do contrato, em anexo. (Anexo 2) 

DELIBERADO 

 

 

7. OBRAS PÚBLICAS – ESCOLA HOTEL IPCA - QUINTA DO COSTEADO - NÃO 

ADJUDICAÇÃO – Presente, para aprovação, o Relatório Final, em anexo, respeitante à 

empreitada em epígrafe que propõe a não adjudicação, ao abrigo da alínea b) do n.º 1 

do art.º 79.º do Código dos Contratos Públicos. (Anexo 3) 

DELIBERADO 

 

 

8. OBRAS PÚBLICAS – ESCOLA HOTEL/IPCA – QUINTA DO COSTEADO - REPARTIÇÃO 

DE ENCARGOS/COMPROMISSOS PLURIANUAIS - CATIVAÇÃO PRÉVIA - CONCURSO 

PÚBLICO N.º 1/23 – Presente a seguinte informação dos Serviços da Divisão de 

Empreitadas: “No Plano de Investimentos de 2023, rubrica 2.1.3.11, consta a obra 

designada Escola Hotel/IPCA, com a seguinte dotação para os anos 2023, 2024 e 2025:  

Rubrica 
Repartição de encargos 

Ano 2023 Ano 2024 Ano 2025 

2.1.

3.11 

2.500.000,00€ 3.750.000,00€ 0,00€ 

Os valores acima indicados incluem IVA à taxa legal em vigor (6%) 

Tendo em vista a abertura do procedimento em epígrafe, que se estima num valor 

total de 16.944.036,74€, para um prazo 730 dias, cujo início se prevê em setembro de 

2023, submete-se à consideração superior que a Câmara Municipal delibere submeter 

à Assembleia Municipal a aprovação da repartição de encargos e autorização prévia 

para assunção de compromissos plurianuais, de acordo com o disposto no n.º 1, artigo 

22.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho e nos termos da alínea c), n.º 1 do artigo 

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

forma: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Rubrica 
Repartição de encargos 

Ano 2023 Ano 2024 Ano 2025 
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2.1.3.11 
2.500.000,00€ 8.000.000,00€ 6.444.036,74€ 

Os valores acima indicados incluem IVA à taxa legal em vigor (6%) 

Mais se propõe que seja concedida autorização para que, sem ultrapassar o montante 

global indicado nem o ano do termo do contrato, se possam fazer ajustamentos aos 

valores anuais dos compromissos plurianuais de acordo com a proposta que vier a ser 

adjudicada, até um valor máximo de €16.944.036,74 (IVA incluído), acrescido de 20%, 

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

n.º 6, do art.º 70º do Código dos Contratos Públicos. Considerando a urgência na 

abertura do procedimento, propõe-se que a presente proposta seja aprovada por 

deliberação da Câmara Municipal, a ratificar ulteriormente pela Assembleia Municipal, 

atribuindo-se os efeitos à data daquela deliberação de Câmara, nos termos dos n.ºs 3 e 

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

DELIBERADO 

 

9. OBRAS PÚBLICAS – ESCOLA HOTEL IPCA - QUINTA DO COSTEADO - ABERTURA DE 

PROCEDIMENTO PARA A EMPREITADA - INFORMAÇÃO PARA INÍCIO DE 

PROCEDIMENTO – Presente a seguinte informação dos Serviços da Divisão de 

Empreitadas: “1. Atenta a necessidade de executar a obra da “Escola Hotel IPCA - 

Quinta do Costeado”, submete-se à consideração superior a presente proposta de 

decisão de contratar, fundamentada em informação datada de 19/1/2023 da Divisão 

de Estudos e Projetos com aprovação do Sr. Presidente da Câmara Dr. Domingos 

Bragança em 20/1/2023 e despacho da Sr.ª. Vereadora Dr.ª. Sofia Ferreira para 

abertura de procedimento em 20/1/2023. 2. Para efeitos de prévia cabimentação da 

despesa inerente ao contrato a celebrar, estima-se que o respetivo preço contratual 

não deverá exceder €15.984.940,32 + IVA, a satisfazer pela dotação 2.1.3.11 do Plano 

Plurianual de Investimentos. 3. Para cumprimento do nº7 do artigo 17º e nº3 do artigo 

47º do CCP, fundamenta-se a fixação do valor estimado do contrato de acordo com 

informação da Divisão de Estudos e Projetos de 19/1/2023. 4. Dando cumprimento ao 

n.º 3 do artigo 36.º do CCP junta-se, em anexo, a avaliação de custo/benefício da 

execução desta obra, fundamentando a decisão de contratar. 5. O Decreto-Lei n.º 

36/2022 de 20 de maio, na sua atual redação, veio evidenciar as dificuldades 
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económicas que o país atravessa nomeadamente no que diz à área da construção. O 

seu art.º 5.º prevê que, durante a vigência deste diploma, as entidades adjudicantes 

podem recorrer ao disposto no n.º 6 do artigo 70.º do Código dos Contratos Públicos, 

aprovado em anexo ao Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, na sua redação 

atual, ainda que essa possibilidade não se encontre prevista no programa do 

procedimento, sem prejuízo dos demais pressupostos e requisitos legais. 6. Tendo 

presente o supra exposto, propõe-se a abertura do procedimento com um preço base 

de €15.984.940,32 + IVA, mas introduzindo a possibilidade do preço das propostas 

poderem subir 20% relativamente ao preço base, tal como previsto no n.º 6 do artigo 

70.º, do CCP, dado pela redação da Lei n.º 30/2021 de 21/05, que permitirá ao 

Município fazer face a previstos que possam surgir e aproximar-se do mercado para 

adjudicar esta empreitada de elevada importância para a edilidade e a cidade, 

reduzindo o risco de ser confrontado com um procedimento deserto. Deste modo 

salvaguarda-se o interesse público, pois se abríssemos um concurso sem possibilidade 

de as propostas serem superiores ao preço base, correríamos o risco de numa próxima 

abertura de procedimento, os preços já serem superiores inclusivamente ao limite dos 

20% que agora se propõe. 7. Nos termos da regra geral de escolha do procedimento 

(prevista no artigo 18.º do CCP) e do valor máximo do benefício económico que pode 

ser obtido pelo adjudicatário com a execução do contrato a celebrar, propõe-se a 

adoção de um concurso público, ao abrigo da alínea a) do artigo 19º do CCP. 8. Face ao 

disposto do n.º 2 do artigo 46.º-A do CCP e atendendo que os vários projetos das 

especialidades que constituem a empreitada se encontram numa relação de grande 

dependência, necessitando de coordenação permanente na sua execução; 

Considerando que as infraestruturas são comuns a todo projeto de execução; 

Considerando que a separação dos projetos das especialidades poderá causar graves 

inconvenientes para a entidade adjudicante, bem como tornar excessivamente difícil 

alocar as responsabilidades individuais por incumprimento contratual e 

responsabilidades no âmbito de garantias de obra; Considerando que, os trabalhos 

terão que decorrer simultaneamente em todo espaço de intervenção, devido à 

interligação das várias infraestruturas; que o espaço disponível seria impraticável tanto 

para vários empreiteiros adjudicatários executarem os respetivos trabalhos, como para 

a montagem de estaleiros individuais para cada adjudicatário; Ante o exposto, e 
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considerando o processo construtivo da obra objeto do presente procedimento, 

verifica-se que a possibilidade de faseamento dos trabalhos definidos no projeto de 

execução, por entre várias equipas de empreiteiros, comprometeria seriamente a 

execução do contrato, bem como a tornaria tecnicamente impraticável. Deste modo as 

prestações que abrangem o objeto do contrato são técnica e funcionalmente 

incindíveis pelo que de acordo com a alínea a) do n.º 2 do artigo 46.º-A do CCP não 

deverá ser efetuada a contratação por lotes; 9. Na presente empreitada só com uma 

análise conjunta do preço e da valia técnica é que se poderá aferir da real vantagem 

económica de uma proposta. Entendeu-se, por isso, que o critério de adjudicação da 

proposta economicamente mais vantajosa na modalidade de Multifator, de acordo 

com o estipulado na alínea a) do n1 do artigo 74º do CCP, é o que melhor defende os 

interesses da entidade adjudicante para este contrato. Desta forma, dentro da valia 

técnica, os fatores de avaliação que melhor se coadunam com o objeto do presente 

concurso são: a Memória Descritiva do modo de execução da obra, o Plano de 

Trabalhos apresentado, o Sistema de Controlo de qualidade, Sistema de Gestão de 

Segurança e Sistema de Acompanhamento Ambiental. Só uma avaliação destes 

fatores, conjuntamente com o preço, é que se poderá encontrar a melhor proposta no 

cumprimento das normas e princípios que norteiam a contratação pública. 10. De 

acordo com o n.º 1 do artigo 290.º-A do CCP, é designado o técnico Luís Filipe Vieira 

Teixeira como gestor do contrato para o presente procedimento; 11. Propõe-se ainda 

a aprovação das peças do procedimento em anexo, das quais se destaca no Programa 

de Procedimento: Fixação do preço base em €15.984.940,32 + IVA; Fixação de um 

prazo de vigência do contrato a celebrar de 730 dias; Opção pelo critério de 

adjudicação da proposta economicamente mais vantajosa na modalidade de 

multifator; 12. Para a condução do procedimento propõe-se a designação do seguinte 

júri: Efetivos - a) Presidente: Ana Teresa Oliveira – Técnica Superior da Divisão de 

Empreitadas; b) Vogal – Sandra Renata Baptista Novais Lapa - Técnica Superior da 

divisão de empreitadas; c) Vogal – Elsa Maria Ferreira Cordeiro de Almeida – Diretora 

de Departamento da divisão jurídica em regime de substituição; Suplentes - a) Vogal: 

Ana Filipa Delca Santos – Técnica Superior da divisão de empreitadas; b) Vogal: Ana 

Margarida Tavares Pereira - Técnica Superior da divisão de empreitadas.” (Anexo 4) 

DELIBERADO 
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10. FREGUESIAS – FREGUESIA DE CONDE E GANDARELA – DELEGAÇÃO DE 

COMPETÊNCIAS – Presente a seguinte proposta: “As ruas de Santa Luzia e do Filipe em 

Conde, são duas ruas que integram a estrada Municipal que faz a ligação entre o 

concelho de Vizela e o concelho de Guimarães, por via da freguesia de Infias. Esta via 

municipal não tem rede de drenagem de águas pluviais, o que, ano após ano tem 

trazido enormes constrangimentos, e com o agravar da situação climatérica e da 

instabilidade por estas originadas, sempre que chove com intensidade, são registadas 

ocorrências de inundações. No sentido de mitigar estas situações e depois de avaliadas 

as diversas possibilidades no local, verificou-se a necessidade de construir uma rede de 

drenagem de águas pluviais com coletores, que possam garantir a drenagem das 

mesmas evitandos danos nas habitações e nas vidas dos nossos concidadãos. Face ao 

exposto, submete-se à aprovação da Câmara Municipal e, posteriormente, da 

Assembleia Municipal, a delegação de competências na Freguesias de Conde e 

Gandarela, para o reperfilamento e drenagem de águas pluviais na Rua de Santa Luzia, 

mediante a atribuição de uma verba no valor de €62.775,32, com base no orçamento 

apresentado economicamente mais vantajoso. Pelo exposto, propõe-se que a Câmara 

Municipal delibere submeter à aprovação da Assembleia Municipal, nos termos da 

alínea k) do nº 1 do artigo 25º e da alínea m) do nº 1 do artigo 33º, ambos da referida 

Lei n.º 75/2013, a delegação de competências na Freguesia para execução de obras e 

respetivas verbas a transferir, no ano de 2023, mediante celebração de Contrato 

Interadministrativo de Delegação de Competências, cujo prazo termina em 31 de 

dezembro de 2023. A ser aprovada, a verba em apreço será paga mediante a validação 

das faturas apresentadas e elaboração de autos de medição pela Divisão de Gestão e 

Conservação.” 

DELIBERADO 

 

 

11. FREGUESIAS – FREGUESIA DE PRAZINS SANTO TIRSO E CORVITE - DELEGAÇÃO DE 

COMPETÊNCIAS – Presente a seguinte proposta: “A Freguesia de Prazins Santo Tirso e 

Corvite solicitou o apoio desta Câmara Municipal para a requalificação da 

pavimentação e rede de águas pluviais na Rua de Além. Considerando o interesse 

público de que a obra se reveste, a urgência e melhoria das condições de segurança e 
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de circulação, bem como, o objetivo de olhar para o território de Guimarães como um 

todo, para todas as suas freguesias, vilas e cidade, promovendo a coesão social e 

territorial, solicitam apoio para a referida obra. Face ao exposto, submete-se à 

aprovação da Câmara Municipal e, posteriormente, da Assembleia Municipal, a 

delegação de competências na Freguesia de Prazins Santo Tirso e Corvite, para obras 

de pavimentação e rede de águas pluviais na Rua de Além, mediante a atribuição de 

uma verba no valor de €15.288,38, com base no orçamento apresentado 

economicamente mais vantajoso. Pelo exposto, propõe-se que a Câmara Municipal 

delibere submeter à aprovação da Assembleia Municipal, nos termos da alínea k) do nº 

1 do artigo 25º e da alínea m) do nº 1 do artigo 33º, ambos da referida Lei n.º 75/2013, 

a delegação de competências na Freguesia para execução de obras e respetivas verbas 

a transferir, no ano de 2023, mediante celebração de Contrato Interadministrativo de 

Delegação de Competências, cujo prazo termina em 31 de dezembro de 2023. A ser 

aprovada, a verba em apreço será paga mediante a validação das faturas apresentadas 

e elaboração de autos de medição pela Divisão de Gestão e Conservação.” 

DELIBERADO 

 

 

12. FREGUESIAS – FREGUESIA DE PRAZINS SANTO TIRSO E CORVITE - CONCESSÃO DE 

APOIO – Presente a seguinte proposta: “A Freguesia de Prazins Santo Tirso e Corvite 

solicitou o apoio desta Câmara Municipal para a requalificação da pavimentação e 

rede de águas pluviais na Rua Nossa Senhora da Conceição, Rua Souto Ribas e Travessa 

da Cachadinha. Considerando o interesse público de que a obra se reveste, a urgência 

e melhoria das condições de segurança e de circulação, bem como, o objetivo de olhar 

para o território de Guimarães como um todo, para todas as suas freguesias, vilas e 

cidade, promovendo a coesão social e territorial, solicitam apoio para a referida obra. 

Face ao exposto, submete-se à aprovação da Câmara Municipal e, posteriormente, da 

Assembleia Municipal, a atribuição de um apoio à Freguesia de Prazins Santo Tirso e 

Corvite, para obras de pavimentação e rede de águas pluviais na Rua Nossa Senhora da 

Conceição, Rua Souto Ribas e Travessa da Cachadinha, mediante a atribuição de uma 

verba no valor de €133.957,29, com base no orçamento apresentado economicamente 

mais vantajoso. Pelo exposto, propõe-se que a Câmara Municipal delibere submeter à 



 
 

16 
Mod. 229-A/SQ 0 

 

GU IMA
S

AER

CÂMARA MUNICIPAL DE GUIMARÃES

aprovação da Assembleia Municipal, ao abrigo do disposto na alínea ccc) do nº1 do 

artigo 33º e da alínea j) do nº 1 do artigo 25º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, a 

atribuição de apoio à Freguesia para execução de obras e respetivas verbas a 

transferir, no ano de 2023. A ser aprovada, a verba em apreço será paga mediante a 

validação das faturas apresentadas e elaboração de autos de medição pela Divisão de 

Gestão e Conservação.” 

DELIBERADO 

 

 

13. FREGUESIAS – FREGUESIA DE PRAZINS SANTO TIRSO E CORVITE - PROJETO 

SOCIAL “CONVID’ARTE” – 13 DE MARÇO DE 2023 A 12 DE MARÇO DE 2024 – Presente 

a seguinte proposta: “A Câmara Municipal de Guimarães tem vindo a apoiar inúmeros 

projetos de âmbito social, por forma a ir ao encontro dos objetivos plasmados na 

Estratégia Nacional para o Envelhecimento Ativo e Saudável 2017-2025 e na Estratégia 

Nacional de Combate à Pobreza 2021-2030, que defendem a implementação de 

programas de promoção do bem-estar e da saúde mental da população, enquanto 

medidas estratégicas na garantia da inclusão e de um envelhecimento saudável e 

ativo. O projeto “Convid’arte” tem como principal objetivo promover a participação 

social pela dinamização de um conjunto de ações dirigidas a pessoas com mais de 55 

anos que potenciem o seu bem-estar físico, social e mental, bem como prestar apoio a 

idosos em situação de isolamento e fragilidade na União de Freguesias de Prazins 

Santo Tirso e Corvite e freguesias envolventes. Este projeto permitirá o 

desenvolvimento de um conjunto de atividades de estimulação física, emocional e 

afetiva, a promoção do relacionamento interpessoal e o fortalecimento de laços, 

privilegiando o património social, cultural e comunitário e promovendo a cidadania 

ativa e a inclusão social. Para o efeito, contará com a colaboração de um recurso 

humano especializado em intervenção social, entre outros profissionais de diversas 

áreas, que vão assumir a dinamização das atividades ao longo da execução do projeto. 

Considerando que a resposta que este projeto consubstancia vai ao encontro das 

características e especificidades deste território, submete-se para aprovação da 

Câmara Municipal e, posteriormente, da Assembleia Municipal, a transferência à Junta 

da União de Freguesias de Prazins Santo Tirso e Corvite, a título de subsídio, do valor 
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de €18.000,00 (dezoito mil euros), correspondente a um período de 12 meses (de 13 

de março de 2023 a 12 de março de 2024), com repartição plurianual, ao abrigo da 

alínea j) do nº 1 do art.º 25º da Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro, de acordo com as 

condições e nos termos explanados na Minuta do Protocolo que se anexa.” (Anexo 5) 

DELIBERADO 

 

 

14. FREGUESIAS – FREGUESIAS DE INFANTAS - CONTINUIDADE DO PROJETO 

“CONSIGO: EQUIPAMENTOS ADAPTATIVOS E ACOMPANHAMENTO DE 

PROXIMIDADE” - 13 DE MARÇO DE 2023 A 12 DE MARÇO DE 2024 – Presente a 

seguinte proposta: “Com base na Estratégia Nacional de Combate à Pobreza 2021-

2030, que defende a integração e a proteção social das pessoas e dos grupos mais 

desfavorecidos, e considerando o desígnio estratégico municipal de proporcionar 

respostas de intervenção social de proximidade, promotoras da autonomia e do bem-

estar, e simultaneamente potenciadoras da permanência no seu domicílio e no seu 

meio familiar e social, pelo maior período temporal possível, das pessoas dependentes 

e com incapacidades, tem-se apoiado a continuidade do projeto “Consigo: 

equipamentos adaptativos e acompanhamento de proximidade”. Este projeto abrange 

a área territorial da Comissão Social Interfreguesias (CSIF) Sudoeste da Montanha da 

Penha (constituída pelas freguesias de Pinheiro e Infantas e pelas Uniões de Freguesias 

de Tabuadelo/S. Faustino, Serzedo/Calvos e Abação/Gémeos), disponibilizando um 

serviço de acompanhamento de pessoas dependentes e/ou com incapacidades, bem 

como um banco de produtos adaptativos, apostando em procedimentos de reciclagem 

e na reutilização de equipamentos adquiridos ou doados. Conta com a colaboração de 

uma equipa multidisciplinar, que integra uma psicóloga clínica e da saúde, uma 

educadora social com especialidade na intervenção em adultos e um técnico para 

apoio administrativo e logístico. Após 7 anos de execução, os resultados na melhoria 

da qualidade de vida das pessoas com incapacidade e dos idosos em situação de 

vulnerabilidade e de isolamento são evidentes. Esta equipa acompanhou 

218 agregados familiares, cedeu 489 equipamentos adaptativos e recebeu 351 

equipamentos doados. De referir que a equipa reforça igualmente o corpo técnico do 

Gabinete Local de Desenvolvimento Social da Câmara Municipal de Guimarães, uma 
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estrutura de atendimento e acompanhamento de proximidade assegurada por este 

município desde 2009, garantindo, no seu último ano de execução, 161 atendimentos 

sociais e 92 consultas de psicologia, cerca de 418 contactos e diligências e 146 visitas 

domiciliárias. Acompanha ainda 105 idosos referenciados pelo programa “Guimarães 

65+”, o que se traduziu em 107 visitas domiciliárias. Este projeto integra ainda o 

programa municipal “Guimarães Concelho Cuidador”, e realizou 109 contatos e 

diligências, 8 visitas ao domicílio e 5 consultas de psicologia. Estes resultados refletem 

a notável proatividade da equipa e o envolvimento dos onze parceiros formais do 

projeto, bem como da comunidade local. Em reconhecimento do interesse deste 

serviço para a comunidade, submete-se, para aprovação da Câmara Municipal e, 

posteriormente, da Assembleia Municipal, a proposta de continuidade deste projeto, 

através da transferência, a título de subsídio, do valor de €50.000,00 (cinquenta mil 

euros), correspondente a um período de 12 meses (de 13 de março de 2023 a 12 de 

março de 2024), à Junta de Freguesia de Infantas, ao abrigo do disposto na alínea j) do 

nº 1 do art.º 25º da Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro, de acordo com as condições e 

nos termos explanados na Minuta do Protocolo que se anexa”. (Anexo 6) 

DELIBERADO 

 

 

15. FREGUESIAS – FREGUESIA DE BRITO - CONTINUIDADE DO PROJETO 

“MOVEBRITO” - 13 DE MARÇO DE 2023 A 12 DE MARÇO DE 2024 – Presente a 

seguinte proposta: “A Câmara Municipal de Guimarães tem sustentado a continuidade 

de vários projetos na área social, nomeadamente o projeto “Movebrito”, alinhando-se 

com os objetivos plasmados na Estratégia Nacional para o Envelhecimento Ativo e 

Saudável 2017-2025 e na Estratégia Nacional de Combate à Pobreza 2021-2030, que 

defendem a integração e a proteção social de pessoas e grupos desfavorecidos, bem 

como a adequação das respostas sociais às especificidades do território e dos seus 

cidadãos. O projeto “MoveBrito” tem como principal objetivo a participação social pela 

dinamização de atividades de promoção do bem-estar físico, cognitivo e emocional, 

prevenindo a solidão e o isolamento social e contribuindo para a melhoria da 

qualidade de vida das pessoas com mais de 55 anos residentes na freguesia de Brito e 

proximidades. Para o efeito, este projeto conta com uma equipa multidisciplinar 
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constituída por profissionais das áreas do serviço social, enfermagem, psicologia e 

educação física. Volvidos quase três anos de execução, esta equipa de profissionais 

acompanhou 36 idosos sinalizados pelo programa “Guimarães 65+”, priorizando um 

acompanhamento de proximidade, para o que foram efetuadas 44 visitas domiciliárias. 

Efetivamente, este projeto tem-se assumido um recurso relevante, proporcionando, 

em 2022, um serviço de atendimento e acompanhamento social consubstanciado em 

123 atendimentos. Na persecução da promoção de um envelhecimento saudável, este 

projeto proporciona um conjunto de atividades de estimulação física, cognitiva e 

emocional, com vista à prevenção do isolamento social, a saber: dança, educação 

física, música e canto, nas quais se integram 45 pessoas, entre os 55 e 80 anos, 34 do 

género feminino e 11 do género masculino. Em reconhecimento do interesse do 

projeto “MoveBrito” para a comunidade, submete-se para aprovação da Câmara 

Municipal e, posteriormente, da Assembleia Municipal, a proposta da sua 

continuidade, mediante transferência, a título de subsídio, do valor de €20.000,00 

(vinte mil euros), correspondente a um período de 12 meses (de 13 de março de 2023 

a 12 de março de 2022), para a Junta de Freguesia de Brito, ao abrigo do disposto na 

alínea j) do nº 1 do art.º 25º da Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro, de acordo com as 

condições e nos termos explanados na Minuta do Protocolo que se anexa.” (Anexo 7) 

DELIBERADO 

 

 

16. FREGUESIAS – FREGUESIA DE AZURÉM - CONTINUIDADE DO PROJETO SOCIAL 

“OFICINA DAS LETRAS” - 13 DE MARÇO DE 2023 A 12 DE MARÇO DE 2024 – Presente 

a seguinte proposta: “A Câmara Municipal de Guimarães tem sustentado a 

continuidade de vários projetos na área social, nomeadamente do projeto “Oficina das 

Letras”, alinhando-se com os objetivos plasmados na Estratégia Nacional para o 

Envelhecimento Ativo e Saudável 2017-2025 e na Estratégia Nacional de Combate à 

Pobreza 2021-2030, que defendem a integração e a proteção social de pessoas e 

grupos desfavorecidos, bem como a adequação das respostas sociais às 

especificidades do território e dos seus cidadãos.  Este projeto, implementado desde 

2017, visa promover a reeducação através do treino da expressividade oral e escrita, 

combatendo o analfabetismo e a iliteracia e fomentando o enriquecimento do 
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património cultural das pessoas com mais de 45 anos, com baixa escolaridade, 

residentes na Comissão Social Interfreguesias (CSIF) Comunidade Solidária (que integra 

as freguesias de Azurém, Creixomil, Fermentões, Penselo e Silvares). Para o efeito, 

conta com a colaboração de um profissional da área da educação.  Volvidos quase 

cinco anos de execução, este projeto realizou, em 2022, 191 oficinas de leitura e 

escrita e 354 horas de formação em contexto de sala, dirigidas a 104 adultos e idosos, 

o que permitiu a este público-alvo desenvolver e adquirir competências de leitura e de 

escrita, para além de competências cognitivas, emocionais e afetivas. Numa lógica de 

cooperação e de rentabilização de recursos, o projeto “Oficina das Letras” desenvolve 

as oficinas de leitura e escrita com base num trabalho colaborativo com outras 

entidades, nomeadamente a Fraterna, o “Aldão Solidário” e “Os Mesmos”. 

Acrescentam-se ainda as diversas oficinas recreativas e culturais desenvolvidas, 

nomeadamente visitas ao Laboratório da Paisagem, ao Parque da Cidade e ao Museu 

de rendas de Bilros, e ainda a colaboração com o programa municipal “Guimarães 

65+”. Reconhecida a importância das estratégias de estimulação cognitiva na 

prevenção e diminuição da incidência de problemas demenciais, submete-se para 

aprovação da Câmara Municipal e, posteriormente, da Assembleia Municipal, a 

continuidade do Projeto “Oficina das Letras”, mediante transferência, a título de 

subsídio, do valor de €20.000,00 (vinte mil euros), correspondente ao período de 12 

meses (de 13 de março de 2023 a 12 de março de 2024), à Junta de Freguesia de 

Azurém, ao abrigo do disposto na alínea j) do nº 1 do art.º 25º da Lei nº 75/2013, de 12 

de Setembro, de acordo com as condições e nos termos explanados na Minuta do 

Protocolo que se anexa.” (Anexo 8) 

DELIBERADO 

 

 

17. URBANISMO – PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE INTERESSE PÚBLICO 

MUNICIPAL – CASA DOS BOMBOS ALVES - RUA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, 

POLVOREIRA – Presente a seguinte informação: “Através de requerimento, veio José 

Manuel Salgado Alves, em representação da Casa dos Bombos Alves, solicitar o 

reconhecimento de interesse público para efeitos de instrução de processo para 

utilização de terrenos integrados em Reserva Agrícola Nacional, ao abrigo da alínea a), 
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do n.º 3, do art.º 25º do Decreto-Lei n.º 199/2015, de 16 de setembro, tendo em vista 

a construção de edifício destinado a fabricação de instrumentos musicais de percussão 

artesanais/equipamento de atividades culturais e de lazer, a realizar em terreno 

situado na rua Nossa Senhora de Fátima, da Freguesia de Polvoreira, classificado no 

Plano Diretor Municipal como Solo rural – espaços agrícolas /Reserva Agrícola Nacional 

(Doc. 1). Tendo em atenção os pareceres dos serviços da Divisão de Desenvolvimento 

Económico e do Departamento de Cultura e Turismo em anexo (Docs. 2 e 3), que 

concluem pelo interesse público das atividades desenvolvidas pela requerente, bem 

como os pareceres favoráveis da Divisão de Espaços Verdes/Gabinete Técnico Florestal 

e do Departamento de Desenvolvimento do Território/Divisão de Planeamento 

Urbanístico, também em anexo (Docs. 4 e 5), proponho, ao abrigo da referida norma 

legal, que a Câmara Municipal delibere propor à Assembleia Municipal o 

reconhecimento de interesse público municipal do respetivo projeto.” (Anexo 9) 

DELIBERADO 

 

 

18. PROTOCOLOS – CONVENÇÃO CONJUNTA – REDE DE CIDADES CIRCULARES - 

CANDIDATURA RURBAN LINK – Presente a seguinte informação: “Em 2021 foi 

aprovada a candidatura Rurban Link, enquadrada na Rede de Cidade Circulares em 

parceria com o Município de Bragança, o Município de Penela, o Município de 

Reguengos de Monsaraz, a Lisboa E-Nova – Agência de energia – ambiente de Lisboa, o 

Município da Ribeira Grande, o Município de Câmara de Lobos e o Município do 

Fundão como líder desta rede. Com o projeto de cooperação Rurban Link: Ligações 

Circulares entre áreas urbanas e rurais pretende-se promover ligações funcionais 

circulares entre áreas urbanas e rurais, enquanto alavancas do desenvolvimento 

territorial integrado e de processos colaborativos de base local. Entre as várias 

dimensões que serão analisadas, pretende-se debater entre as cidades constituintes 

deste consórcio territorial, a promoção de um sistema alimentar urbano/rural que 

minore o fluxo de produtos desde a produção até ao processamento, distribuição e 

consumo e a consequente gestão de resíduos e processos associados. A candidatura 

Rurban Link pretende também efetuar uma radiografia às interações funcionais entre 

áreas urbanas e áreas rurais das cidades inclusas no presente projeto, tendo em vista a 
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adoção de princípios plasmados neste plano, bem como, no Plano de Ação para a 

Economia Circular em Portugal. A saber: Conceber produtos, serviços e modelos de 

negócio que previnam a produção de resíduos e poluição do sistema natural; Manter 

produtos e materiais em utilização, no seu valor económico e utilidade mais elevados, 

pelo máximo tempo possível; Fomentar a regeneração dos recursos materiais 

utilizados e dos sistemas naturais subjacentes. Foi assumido por parte do Município o 

compromisso de assegurar o envolvimento no trabalho em rede, assumindo as funções 

e executando as ações de acordo com o plano de atividades, nomeadamente a 

participação ativa nos eventos e reuniões de intercâmbio previstos, assim como, 

contribuir para a produção de um estudo base, programação técnica e financeira e 

identificação de atores locais a envolver no Grupo de Planeamento de Ação Local. Em 

setembro de 2021, foi assinada a Convenção Conjunta entre o Parceiro Líder e os 

Parceiros da Rede Cidades Circulares Relações Urbano-Rurais “RURBAN Link” (Anexo 

1). O referido documento estabelece o modelo de organização e funcionamento da 

rede/parceria, assim como a distribuição financeira por parceiro, com o objetivo de 

implementar o projeto. Assumida a pertinência desta convenção para a boa 

prossecução dos desígnios estratégicos municipais na matéria em assunto, 

considerando que é competência da Câmara Municipal deliberar sobre a participação 

do Município em projetos e ações de cooperação descentralizada, designadamente no 

âmbito da União Europeia, nos termos da alínea aaa), do n.º 1, do art.º 33, da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro na sua redação atual, e não tendo sido possível a 

atempada submissão prévia a aprovação da Câmara Municipal, submete-se agora, para 

ratificação, a Convenção Conjunta entre o Parceiro Líder e os Parceiros da Rede 

Cidades Circulares Relações Urbano-Rurais “RURBAN Link”, atribuindo os efeitos à data 

de assinatura da Convenção, ao abrigo do disposto dos n.ºs 3 e 5, do art.º 164º do 

Código do Procedimento Administrativo. Mais se propõe que a Câmara Municipal 

aprove o aditamento da aludida Convenção Conjunta, igualmente em anexo (Anexo 2). 

À consideração superior.” (Anexo 10) 

DELIBERADO 
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19. REGULAMENTOS – ALTERAÇÃO DA TABELA DE TAXAS E OUTRAS RECEITAS 

MUNICIPAIS – TAXAS PELA UTILIZAÇÃO DOS PAVILHÕES DESPORTIVOS – 

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

datado de 17 de janeiro de 2023, para ulterior ratificação pela Assembleia Municipal, 

que aprovou uma alteração ao art.º 70.º da Tabela de Taxas e Outras Receitas 

Municipais, aprovada por deliberação da Câmara Municipal de 29 de novembro de 

2022 e sancionada pela Assembleia Municipal em sessão de 21 de dezembro de 2022, 

nos termos da informação, em anexo. (Anexo 11) 

DELIBERADO 

 

 

20. REGULAMENTOS – APROVAÇÃO DO REGULAMENTO DE FUNCIONAMENTO DA 

BIBLIOTECA MUNICIPAL RAUL BRANDÃO – Presente a seguinte informação: “A 

importância crescente das Bibliotecas, o desenvolvimento das novas tecnologias de 

informação e a necessidade de regulamentar alguns procedimentos decorrentes do 

evoluir da atividade da Biblioteca Municipal Raul Brandão, e seus Polos, 

nomeadamente com a utilização do sistema de gestão bibliotecária e da 

implementação do Sistema de Gestão da Qualidade aos serviços, motivaram a 

necessidade de proceder à alteração do Regulamento, determinada pela extinção do 

cartão de leitor, substituído pelo Cartão de Cidadão e a indispensabilidade de 

regulamentar o processo de doação de documentos à Biblioteca Municipal Raul 

Brandão. A Câmara Municipal de Guimarães deliberou, em sua reunião de 29 de 

dezembro de 2022, dar início ao procedimento tendente à alteração do Regulamento 

da Biblioteca Municipal Raul Brandão, nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 98.º 

do Código do Procedimento Administrativo (CPA). No decurso do prazo estabelecido 

para o efeito nenhum interessado se apresentou no processo nem foram apresentados 

contributos para a elaboração do Regulamento, tendo, assim, sido dispensada a sua 

consulta pública, nos termos do que dispõe o artigo 101.º do CPA, uma vez que se 

entendeu que, não tendo comparecido nenhum interessado que devesse ser ouvido 

em audiência dos interessados, e não justificando a natureza da matéria regulada 

neste Regulamento uma consulta pública, porque não afeta de modo direto e imediato 

direitos ou interesses legalmente protegidos dos cidadãos, antes confere direitos a 
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potenciais interessados, a situação não tinha enquadramento legal na obrigatoriedade 

prevista naquele artigo 101.º. Deste modo, no uso do poder regulamentar conferido às 

autarquias locais pelo artigo 241.º da Constituição da República Portuguesa, e tendo 

em vista o disposto na alínea e) do n.º 2 do artigo 23.º, do Anexo I da Lei n.º 75/2013, 

de 12 de setembro, foram introduzidas alterações ao REGULAMENTO DE 

FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL RAUL BRANDÃO, em anexo (Anexo I), 

que agora se propõem à aprovação da Câmara Municipal, 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, para 

posterior aprovação da Assembleia Municipal, nos termos e para os efeitos do 

disposto na alínea g) do n.º 1 do artigo 25.º do mesmo diploma legal.” (Anexo 12) 

DELIBERADO 

 

 

21. REGULAMENTOS – REGULAMENTO MUNICIPAL - INÍCIO DE PROCEDIMENTO 

PARA ALTERAÇÃO DO REGULAMENTO DO SUBSÍDIO MUNICIPAL AO 

ARRENDAMENTO – Presente a seguinte informação: “Os serviços municipais 

encontram-se a elaborar um conjunto de alterações ao Regulamento do Subsídio 

Municipal ao Arrendamento (SMA), que tem como principal objetivo adequar a 

regulamentação deste apoio à realidade do setor da habitação no Concelho de 

Guimarães, nomeadamente à evolução dos preços da habitação, em especial a 

destinada ao mercado de arrendamento. A par das dinâmicas do mercado imobiliário, 

foi tida em conta a pressão inflacionista e o abrandamento do crescimento económico 

previsto, com consequências na condição económica das famílias. Assim, pretende-se: 

a) Adequar os limites de renda por tipologia aos preços praticados no mercado de 

arrendamento privado no Concelho de Guimarães. b) Aumentar os fatores de 

correção, para efeitos de cálculo do rendimento mensal bruto corrigido (RMBC), por 

referência ao Indexante dos Apoios Sociais. c) Aumentar o limite percentual, por 

referência ao salário mínimo nacional, do rendimento bruto corrigido, para efeitos de 

elegibilidade. d) Aumentar o intervalo percentual da taxa de esforço resultante da 

relação entre o valor da renda e do RMBC. e) Aumentar os escalões de 

comparticipação a atribuir a título de subsídio. 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 
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(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 

das alterações ao mencionado Regulamento. A apresentação dos contributos para a 

alteração do Regulamento deve ser formalizada por escrito em requerimento dirigido 

ao Presidente da Câmara.” 

DELIBERADO 

 

 

22. RECURSOS HUMANOS - ALTERAÇÃO DO MAPA DE PESSOAL PARA 2023 – Presente 

a seguinte proposta: “O Mapa de Pessoal para 2023, aprovado em anexo ao 

Orçamento para o mesmo ano, constituiu um documento previsional necessariamente 

contido, atento o contexto temporal da sua preparação. Efetivamente, apesar de já 

então ter sido divulgada pelo Governo a intenção de proceder a uma atualização 

salarial da função pública, bem como à valorização das carreiras gerais dos 

trabalhadores em funções públicas, não eram ainda conhecidos os seus termos. Por 

esse motivo, e em nome dos princípios do equilíbrio orçamental e da sustentabilidade, 

bem como dos requisitos de economia, eficiência e eficácia da gestão pública, optou-

se por diferir para momento posterior a previsão de novos postos de trabalho. 

Conhecido agora o impacto da aplicação daquelas medidas, concretizadas no Decreto-

Lei n.º 84-F/2022, de 16 de dezembro, bem como o enquadramento e 

sustentaibilidade financeiros permitidos pela revisão orçamental, procede-se, através 

desta proposta, ao aditamento de novos postos de trabalho ao mapa de pessoal para 

2023, com o objetivo de, essencialmente, reforçar as equipas técnicas município, 

permitindo a cada vez melhor e mais eficaz resposta dos serviços municipais às 

exigências do desenvolvimento do território onde se integra, em todas as suas 

dimensões. Salienta-se igualmente o novo reforço dos operacionais de apoio educativo 
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para os estabelecimentos de educação e ensino que esta proposta contempla, numa 

clara aposta municipal na manutenção de uma educação pública de qualidade. 

Propõe-se, assim, que a Câmara Municipal delibere submeter à Assembleia Municipal, 

ao abrigo do disposto no artigo 29.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, 

aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, conjugado com o artigo 3.º do Decreto-

Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, e com a al. o) do n.º 1 do artigo 25.º da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, a alteração do mapa de pessoal em vigor para o ano de 

2023, aditando ao mapa aprovado os postos de trabalho identificados na coluna “PT 

Novos” nos mapas anexos. Anexa-se o mapa de pessoal, onde se encontram 

plasmados os postos aditados, juntamente com os postos preexistentes, nos perfis 

profissionais correspondentes. A presente proposta tem enquadramento e reflexo na 

revisão orçamental submetida a aprovação nesta mesma reunião.” (Anexo 13) 

DELIBERADO 

 

 

23. RECURSOS HUMANOS – RECRUTAMENTO PARA CARGOS DIRIGENTES – 

DESIGNAÇÃO DE JÚRI E AUTORIZAÇÃO DE RECRUTAMENTO – Presente a seguinte 

proposta: “1. A alteração da estrutura e organização dos serviços municipais, aprovada 

por deliberação da Assembleia Municipal de 21 de dezembro de 2022, reorganizando 

algumas unidades orgânicas e procedendo à extinção ou cisão de outras, determinou, 

nos termos previstos na alínea c) do nº 1 do artigo 25.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de 

janeiro, aplicável à administração local por força do artigo 18.º da Lei n.º 49/2012, de 

29 de agosto, a cessação das comissões de serviço dos titulares dos respetivos cargos 

dirigentes, salvo nas situações em que a comissão foi expressamente mantida a 

comissão de serviço no cargo dirigente do mesmo nível que lhe sucedeu. No âmbito 

desta reorganização foram também criadas novas unidades orgânicas. 2. Por força 

dessa reestruturação, e considerada a reorganização de atribuições que implicou, os 

princípios da prossecução do interesse público e da boa administração, integrados 

numa gestão racional dos recursos humanos, impõem que não seja dada continuidade 

aos procedimentos de recrutamento para cargos dirigentes cuja abertura tinha sido 

aprovada ainda na vigência da estrutura anterior, que se encontravam em fase 

anterior à da avaliação dos candidatos. Assim, propõe-se que a Câmara Municipal 
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autorize que seja determinada a cessação dos procedimentos de recrutamento para os 

cargos de chefe da Divisão de Habitação, diretor do Departamento de 

Desenvolvimento do Território e chefe da Divisão de Planeamento Urbanístico, 

autorizados pelas deliberações da Câmara de 27/09/2019, de 30/06/2020 e de 

13/10/2020, respetivamente. 3. Considerada a necessidade de assegurar a gestão e 

coordenação das unidades orgânicas, e sem prejuízo de ter sido garantido, desde logo, 

o exercício dessas competências pelo recurso à designação em regime de substituição, 

é necessário proceder à abertura de procedimentos de recrutamento tendentes à 

designação de novos titulares. Nestes termos, submete-se à aprovação da Câmara 

Municipal, ao abrigo do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, 

conjugado com os artigos 11.º e 12.º da Lei n.º 49/2012, já referida, a autorização de 

abertura de procedimentos de recrutamento para os seguintes cargos dirigentes: a) 

Diretor/a Municipal de Serviços Partilhados; b) Diretor/a do Departamento Jurídico; c) 

Chefe da Divisão de Contencioso; d) Diretor/a Municipal de Intervenção no Território, 

Ambiente e Ação Climática; e) Chefe da Divisão de Estrutura Verde e Biodiversidade; f) 

Diretor/a do Departamento de Desenvolvimento do Território; g) Chefe da Divisão de 

Gestão Urbanística; h) Chefe da Divisão de Planeamento e Ordenamento do Território; 

i) Diretor/a do Departamento de Intervenção Social; j) Diretor/a do Departamento de 

Cultura, Economia e Inovação. 4. Nos termos do disposto no artigo 13.º da 

mencionada Lei n.º 49/2012, a designação do júri de recrutamento é da competência 

da Assembleia Municipal, devendo ser composto por um presidente e dois vogais. De 

acordo com a mesma norma, o presidente é designado de entre personalidades de 

reconhecidos mérito profissional, credibilidade e integridade pessoal; os vogais são 

designados de entre personalidades de reconhecidos mérito profissional, credibilidade 

e integridade pessoal, cuja atividade seja ou tenha sido exercida preferencialmente na 

área dos recursos humanos ou da administração local autárquica. Deste modo, 

propõe-se que seja submetida a aprovação da Assembleia Municipal, nos termos do 

disposto no referido artigo 13.º da Lei n.º 49/2012, a seguinte composição dos júris 

para recrutamento: a) Diretor/a Municipal de Serviços Partilhados - Presidente: 

Isabel Celeste Monteiro da Fonseca, Professora Associada do grupo disciplinar de 

Ciências Jurídicas Administrativo-Financeiras, da Escola de Direito da Universidade do 

Minho. Vogais efetivos: Hugo Flores da Silva, Professor Convidado equiparado a 
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Professor Auxiliar, da Escola de Direito da Universidade do Minho, e Miguel Pedro 

Pires Ribeiro Antunes Guimarães, Diretor Municipal de Serviços Partilhados da Câmara 

Municipal de Matosinhos. Vogais suplentes Sandro Miguel da Costa Louro, Diretor 

Municipal de Gestão da Câmara Municipal de Braga. e Vítor Manuel Gaspar Monteiro 

Lima Moreira, Diretor Municipal da Direção Geral Municipal da Câmara Municipal de 

Vila Nova de Famalicão. b) Diretor/a do Departamento Jurídico - Presidente: Marcelo 

Caetano Martins Delgado, diretor Municipal da Câmara Municipal de Viseu. Vogais 

efetivos: Maria Inês de Figueiredo Dias de Sousa Ribeiro, diretora do Departamento de 

Recursos Humanos da Câmara Municipal de Guimarães e Maria Isilda Paredes de 

Oliveira e Castro Vilas Boas, diretora do Departamento Jurídico da Câmara Municipal 

de Braga. Vogais suplentes: Pedro Pires Sousa, diretor do TRIAVE - Centro de 

Arbitragem de Conflitos de Consumo do Ave, Tâmega e Sousa, e Miguel Pedro Pires 

Ribeiro Antunes Guimarães, diretor Municipal de Serviços Partilhados da Câmara 

Municipal de Matosinhos. c) Chefe da Divisão e Contencioso - Presidente: Maria Inês 

de Figueiredo Dias de Sousa Ribeiro, diretora do Departamento de Recursos Humanos. 

Vogais efetivos: Maria da Graça de Sousa Moura, chefe da Divisão de Auditoria e 

Qualidade, e Emília Elisabete Silva Gomes, chefe da Divisão de Património Municipal. 

Vogais suplentes: Dalila Graça Sepúlveda Mesquita Freitas, chefe da Divisão de 

Ambiente e Espaço Público e Rui Miguel Lino de Castro, chefe da Divisão de 

Mobilidade. d) Diretor/a Municipal de Intervenção no Território, Ambiente e Ação 

Climática - Presidente: Paulo Jorge Sousa Cruz, Professor Catedrático da Escola de 

Arquitetura, Arte e Design da Universidade do Minho. Vogais efetivos: Maria Manuela 

Guedes de Almeida, Professora Associada com Agregação, da Universidade do Minho, 

e António José Zamith Soares Rosas, diretor Municipal de Gestão do Território da 

Câmara Municipal de Braga. Vogais suplentes: Miguel Pedro Pires Ribeiro Antunes 

Guimarães, diretor Municipal de Serviços Partilhados da Câmara Municipal de 

Matosinhos e Vitor Manuel Gaspar Monteiro Lima Moreira, diretor Municipal da 

Direção Geral Municipal da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão. e) Chefe da 

Divisão de Estrutura Verde e Biodiversidade - Presidente: Isabel Maria Pereira Leite 

Freitas Loureiro, Professora Auxiliar Convidada, da Universidade do Minho e 

Coordenadora da estrutura de Missão 2030 para o Desenvolvimento Sustentável do 

Território. Vogais efetivos: Miguel de Sousa Pires de Almeida Frazão, diretor do 
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Departamento de Ambiente e Sustentabilidade e Dalila Graça Sepúlveda Mesquita 

Freitas, chefe da Divisão de Ambiente e Espaço Público. Vogais suplentes: Maria Inês 

de Figueiredo Dias de Sousa Ribeiro, diretora do Departamento de Recursos Humanos 

e Rui Miguel Lino de Castro, chefe da Divisão de Mobilidade; f) Diretor/a do 

Departamento de Desenvolvimento do Território - Presidente: António José Zamith 

Soares Rosas, diretor Municipal de Gestão do Território da Câmara Municipal de Braga. 

Vogais efetivos: Nuno Pedro da Silva Jesus Monteiro, diretor do Departamento de 

Urbanismo da Câmara Municipal de Braga, e Maria Inês de Figueiredo Dias de Sousa 

Ribeiro, diretora do Departamento de Recursos Humanos. Vogais suplentes: Miguel de 

Sousa Pires de Almeida Frazão, diretor do Departamento de Ambiente e 

Sustentabilidade e Anabela Gonçalves de Sousa Fernandes Moreira Lima, Diretora do 

Departamento Financeiro; g) Chefe da Divisão de Gestão Urbanística - Presidente: 

Maria Inês de Figueiredo Dias de Sousa Ribeiro, diretora do Departamento de Recursos 

Humanos. Vogais efetivos: Maria da Graça de Sousa Moura, chefe da Divisão de 

Auditoria e Qualidade e Cláudia Cecília Fontão Ribeiro, chefe da Divisão de 

Fiscalização. Vogais suplentes: Rui Miguel Lino de Castro, chefe da Divisão de 

Mobilidade e Dalila Graça Sepúlveda Mesquita Freitas, chefe da Divisão de Ambiente e 

Espaço Público; h) Chefe da Divisão de Planeamento e Ordenamento do Território - 

Presidente: Nuno Pedro da Silva Jesus Monteiro, diretor do Departamento de 

Urbanismo da Câmara Municipal de Braga. Vogais efetivos: Miguel de Sousa Pires de 

Almeida Frazão, diretor do Departamento de Ambiente e Sustentabilidade e Maria 

Inês de Figueiredo Dias de Sousa Ribeiro, diretora do Departamento de Recursos 

Humanos. Vogais suplentes: Anabela Gonçalves de Sousa Fernandes Moreira Lima, 

Diretora do Departamento Financeiro e Ricardo José Fernandes Rodrigues, chefe da 

Divisão de Património Mundial e Bens Classificados; i) Diretor/a do Departamento de 

Intervenção Social - Presidente: Isabel Maria Costa Soares, Professora Catedrática de 

Psicologia da Universidade do Minho e Presidente do Laboratório Colaborativo 

ProChild. Vogais efetivos: Maria Cristina Ferreira Dias, diretora de Serviços na CASFIG 

– Coordenação de âmbito Social e Financeiro, das habitações do Município de 

Guimarães, EM. Unipessoal, Lda e Joel Felizes, Professor Auxiliar do Departamento de 

Sociologia da Universidade do Minho. Vogais suplentes: Maria Inês de Figueiredo Dias 

de Sousa Ribeiro, diretora do Departamento de Recursos Humanos e Anabela 
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Gonçalves de Sousa Fernandes Moreira Lima, Diretora do Departamento Financeiro; j) 

Diretor/a do Departamento de Cultura, Economia e Inovação - Presidente: Isabel 

Maria Fernandes, diretora do Paço dos Duques de Bragança, Castelo de Guimarães, 

Igreja de S. Miguel do Castelo e Museu Alberto Sampaio. Vogais efetivos: Anabela 

Gonçalves de Sousa Fernandes Moreira Lima, Diretora do Departamento Financeiro e 

Maria Inês de Figueiredo Dias de Sousa Ribeiro, diretora do Departamento de Recursos 

Humanos. Vogais suplentes: Miguel de Sousa Pires de Almeida Frazão, diretor do 

Departamento de Ambiente e Sustentabilidade e Maria Isilda Paredes de Oliveira e 

Castro Vilas Boas, diretora do Departamento Jurídico da Câmara Municipal de Braga.” 

DELIBERADO 

 

24. RECURSOS HUMANOS - ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO DE PENOSIDADE E 

INSALUBRIDADE EM 2023 – Presente a seguinte proposta: “1. Nos termos do artigo 3.º 

do Decreto-Lei n.º 93/2021, de 9 de novembro, são definidas anualmente, por 

deliberação do órgão executivo, as funções que preenchem os requisitos de 

penosidade e de insalubridade, bem como o respetivo nível, mediante proposta 

precedida de parecer fundamentado do serviço de Segurança e Saúde no Trabalho 

(adiante identificado como SST) e de audição dos representantes dos trabalhadores. 

Este suplemento é aplicado desde 2021, nos termos previstos, inicialmente, pela Lei do 

Orçamento de Estado para 2021 (Lei n.º 75-B/2020, de 31 de dezembro) e, desde 

janeiro de 2022, pelo referido Decreto-Lei n.º 93/2021. Nos termos daquele diploma, a 

atribuição do suplemento remuneratório de penosidade e insalubridade depende da 

verificação dos seguintes requisitos: Trabalhadores integrados na carreira geral de 

assistente operacional; Exercício de funções nas seguintes áreas: Recolha e tratamento 

de resíduos e tratamento de efluentes; Higiene urbana; Procedimentos de inumações, 

exumações, transladações, cremação, abertura, aterro e arranjo de sepulturas; 

Saneamento; Limpeza de canis e recolha de cadáveres animais; Asfaltamento de 

rodovias; Resulte do exercício dessas funções comprovada sobrecarga funcional que 

potencie o aumento da possibilidade de ocorrência de lesão ou um risco potencial 

agravado do estado de saúde. O suplemento é atribuído por cada dia de trabalho 

efetivamente prestado em que seja reconhecido um nível de insalubridade ou 

penosidade baixo, médio ou alto, correspondendo a cada nível um montante 
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diferenciado, nos termos da lei. 2. Conforme se refere na proposta do Departamento 

de Recursos Humanos, datada de 13 de dezembro último (em anexo), procedeu-se à 

reavaliação global de todas as atividades desenvolvidas pelos trabalhadores e dos 

níveis de risco a que se encontram efetivamente expostos, tendo em conta as 

condições concretas do exercício das atividades incluídas nas áreas funcionais 

descritas, bem como a sobrecarga funcional que potencie o aumento da possibilidade 

de ocorrência de lesão ou um risco potencial agravado do estado de saúde. Impôs-se 

proceder a esta reavaliação, atendendo, por um lado, à anualidade da aprovação das 

condições de pagamento do SPI, nos termos legais, mas também devido às conclusões 

da análise técnico-jurídica efetuada em parecer da Divisão Jurídica, alinhada, aliás, com 

um conjunto de pareceres que as Comissões de Coordenação e Desenvolvimento 

Regional emitiram sobre o assunto. Nesse parecer, tal como no parecer dos serviços de 

SST, que igualmente se anexa, é dada especial ênfase à necessidade de qualificação do 

nível de insalubridade e penosidade em função da exposição dos trabalhadores aos 

riscos das atividades desenvolvidas, exposição essa que terá reflexo direto nas 

consequências para a saúde dos trabalhadores. 3. A proposta foi remetida para 

audição de todas as associações sindicais representativas dos trabalhadores do 

Município, tendo três delas apresentado parecer: o Sindicato Nacional dos 

Trabalhadores da Administração Pública Local e Regional (STAL), o Sindicato dos 

Trabalhadores da Administração Publica (SINTAP) e o Sindicato dos Quadros Técnicos 

do Estado e Entidades com Fins Públicos (STE). Analisadas os pareceres pelos serviços 

de Recursos Humanos e de SST, concluiu-se, desde logo, atendendo ao elenco legal 

taxativo das áreas funcionais que permitem o reconhecimento do direito ao 

suplemento, pela inviabilidade da proposta de alargamento a outras funções. 

Efetivamente, sem prejuízo de se reconhecer que também noutras áreas funcionais se 

podem verificar condições penosas ou insalubres, o âmbito de aplicação definido pelo 

diploma impede o alargamento da aplicação do suplemento a áreas não previstas 

expressamente, atento o princípio da legalidade da atuação da Administração Pública. 

Sendo certo, também, que a prevenção dos riscos associados ao trabalho promovida 

pelos serviços de SST contribui para a redução dos seus efeitos, através da 

implementação de medidas que permitam reduzir os níveis de exposição e aumentar 

os níveis de proteção. No que toca à proposta de aplicação do mesmo nível de 
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suplemento a todos os elementos de cada equipa de trabalho, tal proposta não 

encontra enquadramento neste diploma: efetivamente, o suplemento constitui um 

acréscimo remuneratório devido pelo exercício das funções descritas; ora, uma mesma 

equipa de trabalho pode ser constituída – e é-o, frequentemente – por trabalhadores 

de áreas funcionais diversas, cujas tarefas se complementam na concretização de um 

determinado objetivo, mas que não são idênticas: é o caso, por exemplo, de um 

motorista que conduz a viatura onde são transportados os trabalhadores e os 

equipamentos necessários ao asfaltamento de uma rodovia. Apesar de integrado na 

equipa de asfaltamento, caso o motorista não exerça essa função - elencada no 

diploma -, não terá direito ao acréscimo, que é reconhecido somente àqueles que 

exercem a função que apresenta essas específicas condições de penosidade e de 

insalubridade. Por último, quanto à proposta de reconhecimento de níveis de 

penosidade e de insalubridade superiores, reitera-se o que foi referido na informação 

de 13 de dezembro: a penosidade e a insalubridade a ter em conta na atribuição do 

suplemento “não são condições inerentes às próprias profissões e atividades 

profissionais, mas sim dependentes das condições concretas do seu exercício, pelo que 

devem ser, prioritariamente, eliminadas ou diminuídas, através da aplicação das 

tecnologias e dos métodos de prevenção constantes da legislação em vigor sobre 

segurança e saúde no trabalho.” Nos termos da lei, devem ser tidas em conta “as 

condições concretas do exercício das atividades incluídas nas áreas funcionais 

descritas, bem como a sobrecarga funcional que potencie o aumento da probabilidade 

de ocorrência de lesão ou um risco potencial agravado de degradação do estado de 

saúde.” A atribuição, a todos os trabalhadores, do nível alto de suplemento, como se 

defende num dos pareceres, constituiria fonte de séria iniquidade, ao considerar como 

tendo idêntico nível de penosidade e insalubridade tarefas de níveis bem distintos, 

como, por exemplo, a recolha de resíduos efetuada diariamente, no estribo de uma 

viatura, com constante movimentação manual de cargas e exposição a agentes 

biológicos, ou o pontual despejo de um cinzeiro público. 4. Nestes termos, submete-se 

à aprovação da Câmara Municipal, ao abrigo do artigo 2.º do referido Decreto-Lei n.º 

Lei nº 93/2021, a atribuição de suplemento de penosidade e insalubridade, a partir de 

1 de fevereiro de 2023, aos trabalhadores integrados na carreira de assistente 

operacional nas seguintes áreas funcionais e perfis profissionais: a. Recolha de 
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resíduos - Aplicável aos trabalhadores com o perfil profissional de cantoneiro de 

limpeza que desempenham funções nas viaturas de recolha de resíduos; Cantoneiros 

de limpeza que executam a função, durante toda a jornada diária de trabalho, no 

patim da viatura: nível alto; Cantoneiros de limpeza que conduzem as viaturas de 

recolha e que apoiam a atividade de recolha, durante toda a jornada de trabalho, 

nomeadamente carga dos contentores de proximidade e apoio à descarga da viatura: 

nível baixo. Número estimado de trabalhadores potencialmente abrangidos: 64. b. 

Higiene Urbana - Aplicável aos trabalhadores com os perfis profissionais seguidamente 

indicados, que desempenhem as atividades identificadas no Regulamento Municipal 

da Limpeza Pública e Higiene Urbana, tais como a varredura manual ou mecânica, a 

lavagem e desinfeção dos arruamentos, passeios e outros espaços públicos, o corte de 

ervas, monda manual ou mecânica e deservagem ou a limpeza de sarjetas. No âmbito 

da Divisão de Ambiente e Espaço Público: Aplicável aos trabalhadores com perfil 

profissional de Encarregado Geral ou Encarregado (nos casos em que desempenham 

algumas das atividades descritas) e Cantoneiro de limpeza. Trabalhadores nas 

atividades de varredura mecânica: nível médio; Restantes trabalhadores no 

desempenho de atividades qualificadas como higiene urbana: nível baixo. Número 

estimado de trabalhadores potencialmente abrangidos: 66. No âmbito da Divisão de 

Estrutura Verde e Biodiversidade: Aplicável aos trabalhadores com perfil profissional 

de Encarregado (nos casos em que desempenha algumas das atividades descritas) e de 

Jardineiro. Trabalhadores com perfil profissional de jardineiro em trabalhos de 

deservagem: nível médio, de acordo com a exposição dos trabalhadores ao risco 

(tempo de exposição) e nível de consequências resultantes, nos dias em que são 

executadas, durante toda a jornada diária de trabalho, tarefas de deservagem; 

Restantes atividades: Nível: baixo. Número estimado de trabalhadores potencialmente 

abrangidos: 56. No âmbito da Divisão de Gestão e Conservação / Rede Viária 

(atividades pontuais de deservagem): Aplicável aos trabalhadores com perfil 

profissional de cantoneiro de vias e trolha. Nível: médio. A atribuição do nível médio 

fundamenta-se na exposição dos trabalhadores ao risco (tempo de exposição) e nível 

de consequências resultantes, nos dias em que são executadas, durante toda a jornada 

diária de trabalho, tarefas de deservagem; Número estimado de trabalhadores 

potencialmente abrangidos: total de 27 trabalhadores (sendo, contudo, uma atividade 
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efetuada por pequenas esquipas, estima-se que cerca de 3 a 6 trabalhadores a 

desempenhem em simultâneo). No âmbito do Serviço Municipal de Proteção Civil: 

Aplicável aos trabalhadores com perfil profissional de operacional de proteção civil. 

Nível: baixo. Número estimado de trabalhadores potencialmente abrangidos: 4. c. 

Cemitérios - Aplicável aos trabalhadores com perfil profissional de coveiro. Nível de 

SPI diferenciado, de acordo com as tarefas desempenhadas: Exumações e 

trasladações: nível alto; Inumações: nível médio; Abertura e aterro de sepulturas: nível 

médio; Arranjo de sepulturas: nível baixo; Número estimado de trabalhadores 

potencialmente abrangidos: 10. d. Centro de Recolha Oficial (canil/gatil) - Aplicável 

aos trabalhadores com perfil profissional de tratador de animais, nas atividades de 

limpeza de canis e recolha de cadáveres de animais. Nível: médio. Número estimado 

de trabalhadores potencialmente abrangidos: 6. e. Asfaltamento de rodovias - 

Aplicável aos trabalhadores com o perfil profissional de encarregado, cantoneiro de 

vias ou trolha. Nível: médio. Número estimado de trabalhadores potencialmente 

abrangidos: 27 (não em simultâneo). f. Saneamento - Aplicável aos trabalhadores com 

o perfil profissional de cantoneiro de vias que, no âmbito das oficinas de serralharia, 

procedem à limpeza de fossas séticas e de emissários de águas residuais e pluviais. 

Nível: médio. Número estimado de trabalhadores potencialmente abrangidos: 2 (1 na 

ausência do outro). 5. Mais se propõe a aplicação, entre 1 e 31 de janeiro de 2023, das 

condições de atribuição do Suplemento de Penosidade e Insalubridade vigentes no ano 

de 2022, nas exatas condições em que vinha sendo efetuado nos termos da 

deliberação da Câmara Municipal de 24 de março de 2022, ratificando-se os 

procedimentos e pagamentos efetuados nesse âmbito. 6. São consideradas, para 

efeitos de atribuição do nível de risco e do correspondente subsídio, as atividades 

desenvolvidas em cada dia de trabalho efetivamente prestado, de acordo com mapa 

de registo da atividade. Encontram-se identificados nos perfis profissionais constantes 

do mapa de pessoal os postos de trabalho da carreira geral de assistente operacional 

cuja caracterização pode implicar o exercício de funções em condições de penosidade 

e insalubridade. O orçamento de despesas com pessoal para 2023 contempla as verbas 

necessárias ao pagamento do suplemento, nos termos descritos, sendo integradas no 

cabimento geral dos vencimentos e remunerações dos trabalhadores.” 

DELIBERADO 
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25. ENTIDADES PARTICIPADAS – CONTRATOS-PROGRAMA - PLANOS DE PAGAMENTO 

– RATIFICAÇÃO – Presente a seguinte informação: “Do clausulado dos contratos-

programa celebrados com as entidades participadas, aprovados pela Assembleia 

Municipal sob proposta da Câmara Municipal, consta o plano de pagamento do 

subsídio à exploração, contendo um calendário para a transferência da verba em 

prestações com periodicidades diversas, mas, na maior parte dos casos, mensais e no 

último dia útil do mês a que diz respeito. Em razão de necessidades de tesouraria 

ocasionais, as entidades participadas solicitam, por vezes, o pagamento de 

determinada tranche em prazo diferente daquele que consta do plano de pagamentos. 

Considerando que tais alterações não alteram o equilíbrio financeiro dos contratos 

proponho que a Câmara Municipal delibere submeter à Assembleia Municipal que seja 

prevista a possibilidade de o prazo de pagamento ser alterado, por decisão do 

Presidente da Câmara ou do Vereador com competências delegadas, desde que seja 

apresentado pedido, por escrito, devidamente justificado, devendo tal possibilidade 

passar a constar da cláusula referente ao plano de pagamento do subsídio. 

Considerando, ainda, a existência de pedidos desta natureza pendentes de decisão, 

proponho, ao abrigo do n.º 3 do artigo 35.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro e dos n.ºs 3 e 5, do art.º 1642 do Código do Procedimento Administrativo, 

que a Câmara Municipal aprove ratificar e submeta a ulterior ratificação da Assembleia 

Municipal a presente proposta, atribuindo os seus efeitos a janeiro de 2023.” 

DELIBERADO 

 

 

26. TRANSPORTES – CLUBE DESPORTIVO DE PONTE – CEDÊNCIA DE AUTOCARRO – 

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

disponibilizou, ao Clube Desportivo de Ponte, o transporte, em autocarro, da equipa 

sénior, no passado dia 15 de janeiro, a Ribeirão, para participação numa jornada do 

Campeonato Pro Nacional da Associação de Futebol de Braga. 

DELIBERADO 
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27. TRANSPORTES – GTEAM GUIMARÃES FC - CEDÊNCIA DE AUTOCARRO – 

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

disponibilizou, ao GTEAM GUIMARÃES FC o transporte, em autocarro, da equipa de 

Futsal, no passado dia 15 de janeiro, a Paredes de Coura, para participação no 

Campeonato Interdistrital. 

DELIBERADO 

 

 

28. TRANSPORTES – FREGUESIA DE PRAZINS SANTO TIRSO E CORVITE - CEDÊNCIA DE 

AUTOCARRO – Presente a seguinte proposta: “A Freguesias Prazins Santo Tirso e 

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

para o transporte dos Escuteiros do Agrupamento de Corvite, nos dias 18 e 19 de 

fevereiro, a Resende. Considerando que se tratam de deslocações no âmbito de uma 

atividade escutista a realizar naquela localidade e não havendo inconveniente para os 

serviços a disponibilização do veículo em causa, por meu despacho, de 12 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 a aprovação destes 

órgãos municipais o transporte solicitado.” 

DELIBERADO 

 

29. TRANSPORTES – ASSOCIAÇÃO DESPORTOS DE COMBATE KTF DE GUIMARÃES - 

CEDÊNCIA DE AUTOCARRO – Presente a seguinte proposta: “A Associação Desportos 

de Combate KTF de Guimarães solicitou a colaboração do município através da 

cedência de autocarro, para efetuar o transporte dos atletas, nos dias 3 e 4 de junho, à 

Guarda. Considerando que se trata de uma deslocação que visa a participação dos 

atletas no Campeonato Nacional de Kempo e não havendo inconveniente para os 

serviços a disponibilização da viatura em causa, por despacho datado de 12 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 
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30. EDUCAÇÃO – ATRIBUIÇÃO DE APOIOS AOS ALUNOS DO 1.º CEB PARA AQUISIÇÃO 

DE LIVROS DE FICHAS E/OU CADERNOS DE ATIVIDADES – ANO LETIVO 2022/2023 – 

RETIFICAÇÃO DAS DELIBERAÇÕES DE CÂMARA DE 27 DE OUTUBRO E 15 DE 

DEZEMBRO DE 2022 – Presente a seguinte informação: “Como é de conhecimento 

superior, por deliberação de Câmara de 21 de julho último, procedeu-se à atribuição 

de apoios aos alunos do 1.º CEB para aquisição de livros de fichas e/ou cadernos de 

atividades para o ano letivo 2022/2023, mediante transferência de verbas para os 

respetivos agrupamentos de escolas, tendo-se posteriormente, e em face dos 

comprovativos de despesa, procedido aos respetivos acertos que mereceram 

aprovação em reunião de 27 de outubro. Por força desta última deliberação, a verba 

atribuída ao agrupamento de escolas Arqueólogo Mário Cardoso foi reforçada, dado 

que o montante inicial era insuficiente para fazer face à despesa efetuada. Acontece, 

porém, que o agrupamento teve necessidade de proceder à aquisição de mais 

cadernos de atividades no valor de €60,20, pelo que será de se providenciar novo 

reforço de verba. De igual modo, em resultado de novas matrículas, a verba atribuída 

ao Agrupamento de Escolas Virgínia Moura carece de um segundo reforço no 

montante de €59,03. Assim, e perante o exposto, propõe-se que se proceda à 

retificação das deliberações de Câmara de 27 de outubro e 15 de dezembro de 2022 e 

que seja dado despacho de autorização de cabimento e compromisso no valor de 

€119,23- rubrica: 2.1.2.6001. Mais se informa que a gestora do contrato, nos termos 

do artigo 18º do Regulamento de Execução Orçamental de 2023, é Clara Soares. 

Rubrica: 2.1.2.6001. À consideração superior.” 

DELIBERADO 

 

 

31. EDUCAÇÃO – CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS DE DELEGAÇÃO DE 

COMPETÊNCIAS NOS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E ESCOLAS NÃO AGRUPADAS – 

Presente a seguinte proposta: “No âmbito da descentralização de competências no 

domínio da educação nas autarquias locais, foi celebrado, em devido tempo, um 

contrato administrativo de delegação de competências nos agrupamentos de escolas e 

escolas não agrupadas. Decorridos os primeiros meses daquele processo, procedeu-se 

a algumas alterações ao contrato mediante a celebração de uma adenda, tendo a 



 
 

38 
Mod. 229-A/SQ 0 

 

GU IMA
S

AER

CÂMARA MUNICIPAL DE GUIMARÃES

mesma sido aprovada pelo Órgão Executivo em sua reunião de 21 de julho de 2022 e 

sessão de Assembleia Municipal de 30 de setembro. Considerando: as dificuldades que 

tem vindo a ser manifestadas pelos estabelecimentos de ensino na gestão dos recursos 

financeiros disponibilizados pela autarquia por força dos procedimentos 

administrativos a que por lei estão sujeitos; o facto do período de faturação 

respeitante ao mês de dezembro 2022 relativos a eletricidade, combustível, água e 

comunicações não estar concluído, pelo que não é possível proceder aos acertos 

financeiros previstos na alínea a) do número 6, da cláusula 10.ª da adenda àquele 

contrato; a partir de janeiro do corrente ano civil a contratação de fornecimentos e 

serviços externos essenciais ao normal funcionamento dos estabelecimentos 

educativos, designadamente eletricidade, combustível, água, outros fluidos e 

comunicações, passa a ser assegurada pelo Município; a necessidade de afetar para o 

corrente ano civil recursos financeiros aos estabelecimentos de ensino para fazer face 

aos encargos com a aquisição de bens essenciais ao funcionamento normal da escola, 

designadamente aquisição de material de limpeza e higiene e material de escritório 

para uso dos serviços administrativos e direção da escola e serviços de suporte, 

assistência técnica, manutenção e gestão do parque informático; a importância de 

agregar num só documento todas as alterações produzidas desde a publicação do 

Decreto-Lei nº 21/2019, de 30 de janeiro, proponho nos termos da alínea d), do 

número 2, do artigo 23.º, da alínea k) do n.º 1 do artigo 25.º e da alínea m), do número 

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

um contrato de delegação de competências com os agrupamentos de escolas e escolas 

não agrupadas a vigorar em 2023, conforme minuta (Doc. 1) em anexo, bem como à 

transferência de verbas nos termos do número 1, da cláusula 15.ª.” (Anexo 14) 

DELIBERADO 

 

 

32. EDUCAÇÃO – ORÇAMENTO PARTICIPATIVO ESCOLAS 2023 - APROVAÇÃO DAS 

NORMAS DE PARTICIPAÇÃO – Presente a seguinte proposta: “Considerando que o 

Orçamento Participativo é um instrumento de participação dos cidadãos nas 

democracia as ocidentais modernas, sociedades com estrutura de governação que 

integram os cidadãos nos seus processos decisórios e prestam contas da sua atividade, 
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contribuindo decisivamente para adequar as políticas públicas municipais às 

necessidade e expectativas das pessoas, melhorando a sua qualidade de vida das 

populações promovendo o exercício da cidadania informada, ativa e responsável. 

Considerando, que o Orçamento Participativo das Escotas deve ser um processo 

dinâmico, que permita acolher as expectativas dos al unos no processo de tomada de 

decisão, bem como adequar a metodologia utilizada às características e necessidades 

de cada uma das comunidades escolares do concelho de Guimarães. A Câmara 

Municipal de Guimarães envolveu os agrupamentos escolares e as escolas secundárias 

numa ampla discussão sobre a metodologia e na implementação do Orçamento 

Participativo em contexto escolar. Partindo da experiência adquirida durante o 

processo, considerou-se que uma maior envolvência da comunidade escolar de cada 

um dos projetos que se pretende implementar é essenciaI para o sucesso da iniciativa, 

promovendo uma cultura de proximidade dentro de toda a comunidade escolar, com 

especial enfase nos alunos. Propõe-se ao abrigo da al. d) n.º 2, art.º 23 da Lei n.º 

75/2013, 12 de setembro, que a Câmara Municipal aprove as Normas de Participação 

dos Agrupamentos de Escolas e Escolas Não Agrupadas no Orçamento Participativo de 

2023 de acordo com o documento em anexo.” (Anexo 15) 

DELIBERADO 

 

 

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

ARRENDAMENTO – APROVAÇÃO DE 5 CANDIDATURAS - Presente um ofício da 

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

proposta de aprovação de 5 candidaturas ao Subsídio Municipal ao Arrendamento, 

aprovada pelo respetivo Conselho de Gestão em sua reunião extraordinária de 20 de 

janeiro de 2023. (Anexo 16) 

DELIBERADO 

 

 

34. AÇÃO SOCIAL – ADITAMENTO AO PROTOCOLO CELEBRADO COM O CENTRO 

PASTORAL D. ANTÓNIO BENTO MARTINS JÚNIOR EM 2019 – Presente a seguinte 

proposta. “Em reunião de câmara de 30 de maio de 2019, e posteriores aditamentos, 
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nas reuniões de 23 dezembro de 2019, 3 dezembro de 2020 e 27 janeiro 2022, foi 

aprovada a atribuição de um subsídio ao Centro Pastoral D. António Bento Martins, ao 

abrigo do Regulamento de Apoio às Instituições de Solidariedade Social (Reg. Nº 

607/2010), no valor de €23.100,00 (vinte e três mil e cem euros), para apoio à 

aquisição de equipamento para a resposta social de creche e para a realização de 

obras na instituição. Contudo, no passado dia 29 de dezembro de 2022, o presidente 

desta instituição, Paulino Alfredo Oliveira Carvalho, solicitou a esta Câmara Municipal 

um novo prolongamento do prazo para pagamento do subsídio relativo à realização de 

obras, no valor de €14.050,00 (catorze mil e cinquenta euros), desta feita até ao final 

de 2023, dada a impossibilidade de concluir as obras no ano transato. Neste contexto, 

submeto para aprovação, ao abrigo do artigo 19º do regulamento 607/2010, a minuta 

do aditamento ao protocolo previamente celebrado em 2019, conforme anexo à 

presente informação, onde conste a seguinte alteração da cláusula 2ª (Período de 

vigência do Protocolo), nos seguintes termos: “Sem prejuízo do disposto na cláusula 

6ª, o período de vigência deste Protocolo produz efeitos de 1 janeiro de 2019 a 31 de 

dezembro de 2023”.” (Anexo 17) 

DELIBERADO 

 

 

35. AÇÃO SOCIAL – ADITAMENTO AO PROTOCOLO CELEBRADO COM O CENTRO 

PASTORAL D. ANTÓNIO BENTO MARTINS JÚNIOR EM 2020 – Presente a seguinte 

proposta: “Em reunião de câmara de 20 de julho de 2020, e posteriores aditamentos, 

nas reuniões de 3 de dezembro de 2020 e 27 de janeiro de 2022, foi aprovada a 

atribuição de um subsídio ao Centro Pastoral D. António Bento Martins, ao abrigo do 

Regulamento de Apoio às Instituições de Solidariedade Social (Reg. Nº 607/2010), no 

valor de €15.000,00 (quinze mil euros), para apoio a despesas relacionadas com a 

aquisição de Equipamentos de Proteção Individual e para a realização de obras na 

instituição. Contudo, no passado dia 29 de dezembro de 2022, o presidente desta 

instituição, Paulino Alfredo Oliveira Carvalho, solicitou a esta Câmara Municipal um 

novo prolongamento do prazo para pagamento do subsídio relativo à realização de 

obras, no valor de €14.000,00 (catorze mil euros), desta feita até ao final de 2023, 

dada a impossibilidade de concluir as obras no ano transato. Neste contexto, submeto 
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para aprovação, ao abrigo do artigo 19º do regulamento 607/2010, a minuta do 

aditamento ao protocolo previamente celebrado em 2020, conforme anexo à presente 

informação, onde conste a seguinte alteração da cláusula 2ª (Período de vigência do 

Protocolo), nos seguintes termos: “Sem prejuízo do disposto na cláusula 6ª, o período 

de vigência deste Protocolo produz efeitos de 1 janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 

2023”.” (Anexo 18) 

DELIBERADO 

 

 

36. AÇÃO SOCIAL – ADITAMENTO AO PROTOCOLO CELEBRADO COM O CENTRO 

PASTORAL D. ANTÓNIO BENTO MARTINS JÚNIOR EM 2021 – Presente a seguinte 

proposta: “Em reunião de câmara de 5 de abril de 2021 e posterior aditamento, na 

reunião de 27 de janeiro de 2022, foi aprovada a atribuição de um subsídio ao Centro 

Pastoral D. António Bento Martins Júnior, ao abrigo do Regulamento de Apoio às 

Instituições de Solidariedade Social (Reg. Nº 607/2010), no valor de €16.690,00 

(dezasseis mil seiscentos e noventa euros), destinado à aquisição de equipamento de 

cozinha, despesas com atividades e obras na Instituição. Contudo, no passado dia 29 

de dezembro de 2022, o Presidente desta instituição, Paulino Alfredo Oliveira 

Carvalho, solicitou a esta Câmara Municipal um prolongamento do prazo para 

pagamento de parte deste subsídio, relativo às obras, no valor de €11.000,00 (onze mil 

euros), desta feita até ao final de 2023, dada a impossibilidade de concluir as obras no 

ano transato. Neste contexto, submeto para aprovação, ao abrigo do artigo 19º do 

regulamento 607/2010, a minuta do aditamento ao protocolo previamente celebrado 

em 2021, conforme anexo à presente informação, onde conste a seguinte alteração da 

cláusula 2ª (Período de vigência do Protocolo), nos seguintes termos: “Sem prejuízo do 

disposto na cláusula 6ª, o período de vigência deste Protocolo produz efeitos de 1 

janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2023”.” (Anexo 19) 

DELIBERADO 

 

 

37. AÇÃO SOCIAL – ADITAMENTO AO PROTOCOLO CELEBRADO COM O CENTRO 

PASTORAL D. ANTÓNIO BENTO MARTINS JÚNIOR EM 2022 – Presente a seguinte 
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proposta. “Em reunião de câmara de 15 de setembro de 2022, foi aprovada a 

atribuição de um subsídio ao Centro Pastoral D. António Bento Martins Júnior, ao 

abrigo do Regulamento de Apoio às Instituições de Solidariedade Social (Reg. Nº 

607/2010), no valor de €8.000,00 (oito mil euros), destinado a obras na Instituição. 

Contudo, no passado dia 29 de dezembro de 2022, o Presidente desta instituição, 

Paulino Alfredo Oliveira Carvalho, solicitou a esta Câmara Municipal um 

prolongamento do prazo para pagamento de parte deste subsídio, relativo às obras, no 

valor de €879,78 (oitocentos e setenta e nove euros e setenta e oito cêntimos), desta 

feita até ao final de 2023, dada a impossibilidade de concluir as obras no ano transato. 

Neste contexto, submeto para aprovação, ao abrigo do artigo 19º do regulamento 

607/2010, a minuta do aditamento ao protocolo previamente celebrado em 2022, 

conforme anexo à presente informação, onde conste a seguinte alteração da cláusula 

2ª (Período de vigência do Protocolo), nos seguintes termos: “Sem prejuízo do disposto 

na cláusula 6ª, o período de vigência deste Protocolo produz efeitos de 1 janeiro de 

2022 a 31 de dezembro de 2023”. (Anexo 20) 

DELIBERADO 

 

 

38. AÇÃO SOCIAL – SUBSÍDIO A ATRIBUIR AO CENTRO SOCIAL DA PAROQUIA DE 

PENSELO – Presente a seguinte proposta: “O Centro Social da Paroquia de Penselo 

apresentou à Câmara Municipal de Guimarães um pedido para apoio ao pagamento da 

taxa de licença de utilização, no seguimento das obras de ampliação da Estrutura 

Residencial para Pessoas Idosas, despesa que perfaz um valor total de €642,45. Esta 

instituição foi fundada em 7 de agosto de 1991, assegura as valências de Creche, Pré-

Escolar, Apoio Domiciliário e Centro de Atividades de Tempos Livres, abrangendo um 

total de 77 utentes, e tem-se distinguido pela qualidade da sua atuação. O Centro 

Social da Paroquia de Penselo apresenta os requisitos expressos no artigo 6º do 

Regulamento de Apoio às Instituições de Solidariedade Social (n.º 607/2010 de 15 de 

julho) pelo que, em reconhecimento do interesse deste serviço para a comunidade, e 

considerando que o Município nutre o dever de criar as condições e os meios 

necessários às instituições de solidariedade social para o desenvolvimento das suas 

atividades, apresenta-se para aprovação a presente proposta de atribuição de um 
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subsídio, ao abrigo do n.º 6º do artigo 9.º do referido Regulamento, no valor de 

€642,45 (seiscentos e quarenta e dois euros e quarenta e cinco cêntimos).” 

DELIBERADO 

 

 

39. AÇÃO SOCIAL – ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS DE ESTUDO A ALUNOS DO ENSINO 

SUPERIOR – ANO LETIVO 2022/2023 – Presente a seguinte informação. “A 

Constituição da República Portuguesa define que o “Estado promove a democratização 

da educação e as demais condições para que a educação, realizada através da escola e 

de outros meios formativos, contribua para a igualdade de oportunidades, a superação 

das desigualdades económicas, sociais e culturais, o desenvolvimento da 

personalidade e do espírito de tolerância, de compreensão mútua, de solidariedade e 

de responsabilidade, para o progresso social e para a participação democrática na vida 

coletiva.” (n.º 2 do art.º 73.º). Observando a realidade social de Guimarães, e 

assumindo-se que o acesso à educação e qualificação profissional não pode estar 

dependente das diferenças económicas e sociais dos cidadãos, passou a estar 

contemplada no Regulamento Municipal para Atribuição de Apoios a Pessoas em 

Situação de Vulnerabilidade, que entrou em vigor a 21 de dezembro de 2017 e foi 

republicado a 23 de julho de 2019, a 17 de setembro de 2020 e a 1 de junho de 2021, a 

possibilidade de atribuição de Bolsas de Estudo a estudantes do ensino superior 

provenientes de famílias em situação de vulnerabilidade, contribuindo assim para a 

formação de quadros técnicos superiores em Guimarães e, deste modo, promovendo 

um maior e mais equilibrado desenvolvimento social, económico e cultural do 

concelho. Neste contexto, foram apresentadas 532 candidaturas à Divisão para a 

Coesão e Desenvolvimento Social, no período temporal compreendido entre 15 de 

setembro e 15 de novembro de 2022. Realizado um estudo socioeconómico de todos 

os agregados familiares e a devida avaliação técnica dos processos em apreço, ao 

abrigo do artigo 26º do Regulamento Municipal para Atribuição de Apoio a Pessoas em 

Situação de Vulnerabilidade, foram identificados 282 candidatos elegíveis para 

beneficiar deste subsídio. Efetuada a devida ordenação dos mesmos, e em 

conformidade com o previsto no artigo 33º do referido regulamento, que circunscreve 

o limite máximo dos apoios a atribuir ao valor inscrito em rúbrica própria do Plano e 
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Orçamento, ficam para aprovação 177 candidaturas, de acordo com o que 

seguidamente se detalha: -------------------------------------------------------------------------------- 

 Freguesia Idade Sexo Rend. P/Capita (€) 
1 Creixomil 18 Feminino incapacidade 64% (234,54) 
2 Selho (São Cristóvão) 19 Feminino incapacidade 62% (267,77) 
3 Azurém 20 Masculino incapacidade 82% (295,30) 
4 Selho (São Cristóvão) 18 Feminino incapacidade 64% (384,95) 

5 Freguesia de Oliveira, São Paio e 
São Sebastião 18 Feminino R. D. Negativo (-100,75) 

6 Silvares 18 Feminino 1,53 
7 Fermentões 18 Masculino 3,45 
8 Creixomil 17 Feminino 5,61 
9 Azurém 18 Feminino 6,61 

10 Polvoreira 22 Masculino 8,47 
11 Moreira de Cónegos 18 Masculino 11,28 

12 Freguesia de Candoso São Tiago 
e Mascotelos 18 Feminino 19,70 

13 Gondar 18 Masculino 19,77 
14 Freguesia de Abação e Gémeos 19 Feminino 23,72 

15 Freguesia de Selho São Lourenço 
e Gominhães 20 Feminino 23,86 

16 Mesão Frio 19 Feminino 37,09 
17 Gondar 21 Feminino 39,30 
18 Polvoreira 20 Feminino 39,34 
19 Azurém 23 Masculino 49,66 
20 Azurém 19 Feminino 51,56 

21 Freguesia de Tabuadelo e São 
Faustino 26 Masculino 54,04 

22 Costa 20 Feminino 57,79 
23 Selho (São Jorge) 20 Feminino 59,49 
24 Barco 18 Feminino 69,98 
25 Azurém 21 Feminino 72,87 
26 Ponte 18 Masculino 73,25 
27 Freguesia de Atães e Rendufe 20 Masculino 74,76 
28 Mesão Frio 19 Masculino 75,02 
29 Fermentões 19 Feminino 81,14 
30 Creixomil 18 Masculino 84,97 
31 Barco 22 Feminino 88,92 
32 Ponte 18 Masculino 99,31 
33 Selho (São Jorge) 20 Feminino 99,53 
34 Selho (São Jorge) 18 Masculino 99,63 
35 Selho (São Jorge) 18 Feminino 99,63 
36 Urgezes 22 Feminino 104,80 
37 Creixomil 20 Masculino 105,37 
38 Moreira de Cónegos 20 Feminino 106,17 
39 Polvoreira 19 Feminino 110,22 
40 Freguesia de Atães e Rendufe 23 Feminino 110,77 
41 Freguesia de Atães e Rendufe 19 Feminino 110,77 

42 Freguesia de Airão Santa Maria, 
Airão São João e Vermil 18 Feminino 115,58 

43 Mesão Frio 17 Feminino 119,61 
44 Ponte 18 Feminino 120,36 
45 Creixomil 18 Feminino 129,69 
46 Pencelo 18 Feminino 131,05 
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47 Ronfe 21 Feminino 131,77 
48 Ronfe 19 Masculino 133,86 
49 Caldelas 21 Masculino 139,16 
50 Guardizela 22 Feminino 140,77 

51 Freguesia de Tabuadelo e São 
Faustino 18 Feminino 142,28 

52 Costa 21 Masculino 142,61 
53 Urgezes 21 Masculino 145,00 
54 Freguesia de Serzedo e Calvos 19 Feminino 146,93 

55 Freguesia de Sande Vila Nova e 
Sande São Clemente 23 Masculino 148,51 

56 Mesão Frio 18 Feminino 149,64 
57 Urgezes 19 Feminino 151,59 
58 Freguesia de Abação e Gémeos 23 Masculino 152,84 
59 Ronfe 18 Masculino 153,22 
60 Azurém 18 Feminino 155,50 
61 Freguesia de Abação e Gémeos 19 Feminino 165,83 

62 Freguesia de Selho São Lourenço 
e Gominhães 20 Masculino 166,06 

63 Pencelo 18 Feminino 166,97 

64 Freguesia de Candoso São Tiago 
e Mascotelos 20 Feminino 167,77 

65 Brito 19 Feminino 173,16 
66 São Torcato 20 Feminino 173,33 
67 Aldão 19 Feminino 173,50 
68 Mesão Frio 19 Feminino 174,80 
69 Creixomil 18 Feminino 176,20 
70 Ponte 18 Masculino 178,02 

71 Freguesia de Candoso São Tiago 
e Mascotelos 21 Feminino 178,04 

72 Ponte 20 Feminino 182,28 
73 Freguesia de Serzedo e Calvos 18 Feminino 183,32 
74 Polvoreira 19 Masculino 185,29 
75 Caldelas 20 Feminino 185,48 
76 Pencelo 18 Feminino 187,78 
77 Ponte 20 Masculino 194,54 
78 Ponte 20 Feminino 194,54 
79 Serzedelo 19 Masculino 194,99 
80 Serzedelo 22 Masculino 194,99 
81 Costa 21 Feminino 195,70 

82 Freguesia de Candoso São Tiago 
e Mascotelos 22 Masculino 197,76 

83 Selho (São Cristóvão) 19 Masculino 198,95 
84 Azurém 18 Feminino 199,84 
85 Azurém 22 Feminino 199,84 
86 Guardizela 19 Feminino 201,57 
87 Guardizela 18 Masculino 202,72 
88 Guardizela 18 Masculino 202,72 
89 Freguesia de Atães e Rendufe 20 Masculino 203,55 
90 Guardizela 21 Masculino 204,02 
91 Freguesia de Serzedo e Calvos 18 Feminino 207,79 

92 Freguesia de Briteiros Santo 
Estêvão e Donim 19 Masculino 209,30 

93 Fermentões 17 Masculino 210,09 

94 Freguesia de Tabuadelo e São 
Faustino 21 Masculino 211,25 
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95 Caldelas 21 Masculino 212,78 
96 Selho (São Cristóvão) 20 Masculino 214,85 
97 Azurém 20 Masculino 215,16 
98 Freguesia de Abação e Gémeos 20 Masculino 216,12 
99 Selho (São Cristóvão)   Feminino 216,60 

100 
Freguesias de Briteiros São 
Salvador e Briteiros Santa 

Leocádia 
25 Feminino 219,88 

101 
Freguesia de Briteiros São 
Salvador e Briteiros Santa 

Leocádia 
25 Feminino 219,88 

102 Azurém 19 Feminino 220,06 
103 Ponte 21 Feminino 220,93 
104 Lordelo 19 Masculino 223,38 
105 Costa 18 Feminino 225,03 
106 Costa 21 Feminino 225,03 
107 Longos 18 Feminino 226,28 
108 Mesão Frio 20 Feminino 226,99 
109 Freguesia de Atães e Rendufe 18 Masculino 229,93 

110 Freguesia de Sande Vila Nova e 
Sande São Clemente 19 Feminino 230,67 

111 Nespereira 22 Masculino 231,13 
112 Sande (São Martinho) 20 Feminino 234,32 
113 Fermentões 18 Feminino 237,49 
114 Creixomil 19 Feminino 238,27 
115 Ponte 21 Feminino 239,14 
116 Azurém 20 Masculino 239,80 
117 Polvoreira 18 Feminino 240,45 
118 Ronfe 20 Masculino 241,25 
119 Lordelo 20 Feminino 242,13 
120 Freguesia de Conde e Gandarela 20 Masculino 242,82 
121 Brito 19 Feminino 246,05 
122 Ronfe 18 Masculino 246,26 

123 Freguesia de Tabuadelo e São 
Faustino 22 Feminino 246,38 

124 Freguesia de Oliveira, São Paio e 
São Sebastião 20 Masculino 247,76 

125 Freguesia de Tabuadelo e São 
Faustino 20 Feminino 251,83 

126 Selho (São Jorge) 17 Feminino 252,03 
127 Freguesia de Serzedo e Calvos 20 Feminino 252,12 
128 Azurém 19 Feminino 255,86 
129 Freguesia de Serzedo e Calvos 20 Feminino 256,78 
130 Selho (São Cristóvão) 19 Feminino 257,39 
131 Azurém 19 Masculino 257,58 
132 Caldelas 19 Feminino 257,63 

133 Freguesia de Sande São 
Lourenço e Balazar 21 Feminino 257,85 

134 Creixomil 20 Feminino 258,38 

135 Freguesia de Tabuadelo e São 
Faustino 18 Feminino 259,75 

136 Freguesias de Abação e Gémeos 18 Masculino 260,56 
137 Candoso (São Martinho) 20 Feminino 262,94 
138 Serzedelo 18 Feminino 263,78 
139 Gondar 21 Feminino 263,93 
140 Pinheiro 19 Feminino 267,64 



 
 

47 
Mod. 229-A/SQ 0 

 

GU IMA
S

AER

CÂMARA MUNICIPAL DE GUIMARÃES

141 Selho (São Jorge) 18 Feminino 267,74 
142 Lordelo 18 Feminino 267,96 
143 Serzedelo 23 Masculino 270,59 
144 Barco 18 Feminino 270,97 
145 São Torcato 22 Masculino 272,01 

146 Freguesia de Oliveira, São Paio e 
São Sebastião 19 Feminino 272,40 

147 Urgezes 20 Masculino 274,74 
148 Freguesia de Conde e Gandarela 19 Feminino 275,16 
149 Lordelo 21 Feminino 275,80 
150 Serzedelo 20 Feminino 275,90 
151 Serzedelo 18 Feminino 278,12 
152 Polvoreira 17 Feminino 279,76 
153 Polvoreira 19 Feminino 281,99 

154 Freguesia de Tabuadelo e São 
Faustino 18 Feminino 282,71 

155 Nespereira 20 Masculino 285,59 
156 Caldelas 18 Masculino 290,81 
157 Caldelas 19 Feminino 290,92 
158 Ronfe 18 Feminino 292,60 
159 Polvoreira 19 Feminino 292,71 
160 Caldelas 18 Masculino 292,84 
161 Selho (São Jorge) 19 Masculino 293,34 
162 Selho (São Jorge) 19 Masculino 293,41 
163 Gondar 20 Feminino 294,15 
164 Freguesia de Atães e Rendufe 20 Feminino 296,20 

165 Freguesia de Tabuadelo e São 
Faustino 19 Feminino 297,13 

166 Fermentões 18 Feminino 298,63 

167 Freguesia de Briteiros Santo 
Estêvão e Donim 21 Feminino 299,47 

168 Ponte 18 Feminino 299,51 
169 Azurém 18 Feminino 299,94 
170 Selho (São Jorge) 18 Masculino 300,03 
171 Pinheiro 18 Masculino 301,19 
172 Moreira de Cónegos 22 Feminino 302,51 
173 São Torcato 20 Feminino 303,48 
174 Lordelo 20 Feminino 305,09 
175 Freguesia de Atães e Rendufe 18 Feminino 305,18 
176 Ponte 22 Masculino 305,26 
177 Selho (São Jorge) 23 Feminino 309,78 

Assim, submeto para aprovação, ao abrigo da alínea h) do artigo 2º do Regulamento 

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

enquadra no consignado no artigo 33.º da Lei 75/2013 de 12 de setembro, a concessão 

de 177 bolsas de estudo, num montante por Bolsa de Estudo, de €1.410,00, de acordo 

com o previsto no artigo 29º do referido regulamento, no valor global de €249.570,00 

(duzentos e quarenta e nove mil quinhentos e setenta euros).” 

DELIBERADO 
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40. AÇÃO SOCIAL - SUBSÍDIO PARA A AQUISIÇÃO DE UM ELETRODOMÉSTICO – 

Presente a seguinte informação: “Foi rececionada na Divisão para a Coesão e 

Desenvolvimento Social uma candidatura para apoio na aquisição de um 

eletrodoméstico, neste caso, uma máquina de lavar roupa. Após análise desta 

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

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

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

Nº Processo Freguesia Rendimento P/ Capita Subsídio a atribuir 

212178121/23 Atães €129,72 €399,99 

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 deste subsídio ao requerente, no valor de €399,99 (trezentos e noventa e 

nove euros e noventa e nove cêntimos). Por forma a garantir que o subsídio atribuído 

é efetivamente utilizado na aquisição do bem em cima identificado, deve o pagamento 

ser efetuado diretamente pela Câmara Municipal ao fornecedor do mesmo, mediante 

a apresentação da respetiva fatura comprovativa.” 

DELIBERADO 

 

 

41. AÇÃO SOCIAL – ATRIBUIÇÃO DE UM SUBSÍDIO CONVERTIDO NA 

DISPONIBILIZAÇÃO DE UM SERVIÇO DE TRANSPORTE ESPECIAL PARA TRÊS JOVENS – 

Presente a seguinte informação: “Foram rececionadas na Divisão para a Coesão e 

Desenvolvimento Social três candidaturas para apoio na prestação de um serviço de 

transporte adaptado para jovens com deficiência, para efeitos de frequência de 

respostas sociais e educativas, que se afiguram necessárias e imprescindíveis no 

âmbito das problemáticas que evidenciam. Após análise destas candidaturas, 

apresentam-se de seguida alguns dados acerca das mesmas, bem como o grau de 

incapacidade dos beneficiários: ------------------------------------------------------------------------- 

Nº Processo Freguesia AMIM 
(Atestado Médico de Incapacidade Multiusos) 

253090830/23 Brito 85% 

273485350/23 

 

 

 

 

Brito 87% 
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227078845/23 Polvoreira 95% 

Assim, submete-se para aprovação, ao abrigo da alínea c), do nº 1 do artigo 10º do 

Regulamento Municipal de Apoio à Pessoa com Deficiência, a concessão destes 

subsídios aos requerentes, num valor total de €12.425,00 (doze mil quatrocentos e 

vinte e cinco euros). Por forma a garantir que o subsídio atribuído é efetivamente 

utilizado na aquisição dos serviços em cima identificados, deve o pagamento ser 

efetuado diretamente pela Câmara Municipal ao fornecedor dos mesmos, mediante a 

apresentação das respetivas faturas comprovativas.” 

DELIBERADO 

 

 

42. CULTURA – SUBSÍDIOS NO ÂMBITO DO IMPACTA - INVESTIMENTO MUNICIPAL 

EM PROJETOS E ATIVIDADES CULTURAIS, TERRITORIAIS E ARTÍSTICAS - ATIVIDADES E 

INVESTIMENTOS A REALIZAR NO 1º SEMESTRE DE 2023 – Presente a seguinte 

proposta: “Nos termos do Regulamento do IMPACTA, objeto do Edital n.º 728/2021, 

publicado em 28 de junho de 2021 no Diário da República, 2.ª série, proponho a 

atribuição dos seguintes apoios, destinados a atividades e investimentos a realizar no 

1º semestre de 2023: --------------------------------------------------------------------------------------

1. Apoios financeiros a planos anuais de atividades (Artigo 14º) 

Entidade Natureza  Montante  

ADG - Associação de Dança de Guimarães Associação          5 000,00 €  

Associação Cultural Outra Voz Associação       10 000,00 €  

Associação Cultural CAAA - Centro Para os Assuntos da Arte e 
Arquitetura de Guimarães Associação       15 000,00 €  

Círculo de Arte e Recreio Associação       10 000,00 €  

Grupo Cultural Recreativo de Barco Associação          2 000,00 €  

Sociedade Musical de Guimarães-Conservatório de Guimarães Associação          5 000,00 €  

Sociedade Musical de Pevidém Associação          5 000,00 €  

Freguesias de Souto Santa Maria, Souto S. Salvador e Gondomar Autarquia          2 000,00 €  

TOTAL 54.000,00 €  

2. Apoios financeiros a atividades pontuais (Artigo 15º) 
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Entidade Natureza Nome do Projeto  Montante  

Afonsina - Tuna de 
Engenharia Universidade do 
Minho 

Associação XVII Festival de Tunas Académicas         2 100,00 €  

Associação dos Amiguinhos 
do Museu de Alberto 
Sampaio 

Associação Lenda do Espirro de D. João I         2 500,00 €  

Associação Puzzlianos - 
C.J.G. 

Associação Youth Cultural Festival VII edição         1 000,00 €  

Associação Puzzlianos - 
C.J.G. 

Associação 2B Culture - Education by Art 2023         1 500,00 €  

Associação Teen Group Associação VIII Edição de Residências artísticas / 
Arte Urbana Juvenil 

        1 500,00 €  

Astac - Astronauta 
Associação Cultural 

Associação Mapa V: Mostra de Artes 
Performativas 

        5 000,00 €  

Banda Musical de Caldas das 
Taipas Associação Concerto Comemorativo do 25 abril         5 000,00 €  

CAISA C.R.L. Associação Peles: International Drum Fest          5 000,00 €  

CAISA C.R.L. Associação Clav Live Sessions 2023         5 000,00 €  
Casa da Juventude de 
Guimarães Associação New Uthopie         1 500,00 €  

Casa da Juventude de 
Guimarães Associação Junt_Arte 2023         3 000,00 €  

Casa do Povo de Briteiros Associação Passeio dos Moinhos 2023         4 000,00 €  
Centro cultural e Desportivo 
Coelima Associação 60º aniversário do Orfeão do CCD 

Coelima         4 000,00 €  

Centro Social de Guardizela Associação 
Ideias Cruzadas / Histórias 
Encontradas         4 000,00 €  

Convívio Associação Cultural 
e Recreativa Associação Convívios com a Misericórdia          6 500,00 €  

Freguesia de Caldelas Autarquia Animação de Verão         3 000,00 €  

Freguesia de Caldelas Autarquia 
Comemorações do 25 de abril de 
1974         1 000,00 €  

Happy and famous 
Associação  

Associação Festival Avesso 2023         6 000,00 €  

Muralha - Associação de 
Guimarães para a Defesa do 
Património 

Associação Catálogos da coleção de fotografia da 
Muralha 

        4 000,00 €  

OsMusike - Associação 
Musical Artística do Centro 
de Formação Francisco de 
Holanda  

Associação Memórias da nossa Terra / Mercado à 
moda antiga (II edição)         2 000,00 €  

OsMusike - Associação 
Musical Artística do Centro 
de Formação Francisco de 
Holanda  

Associação 
(RE)viver Raul Brandão / pintor com 
palavras         1 000,00 €  

OsMusike - Associação 
Musical Artística do Centro 
de Formação Francisco de 
Holanda  

Associação VIII concerto de Reis "Cantar o 
Menino" 

        2 000,00 €  

Osmusiké - Associação 
Musical e Artística do Centro 
de Formação Francisco de 
Holanda 

Associação 
IV Concerto / Sons e Vozes da 
Liberdade         1 000,00 €  
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TOTAL 71 600,00 €  

3. Apoios financeiros a investimentos (Artigo 16.º) 

Entidade Natureza Nome do Projeto  Montante  

Assembleia de Guimarães Associação Conservação do edificio          6 500,00 €  

Associação Cultural CAAA - 
Centro Para os Assuntos da 
Arte e Arquitetura de 
Guimarães 

Associação Blackbox Biblioteca          6 000,00 €  

AVLP-Associação Veteranos 
Lanceiros de Portugal Associação Ampliação da Casa do Lanceiro          6 500,00 €  

Casa do Povo de Fermentões Associação 20 móveis com portas de correr / 
restauro de fotografias antigas 

         5 000,00 €  

Cineclube de Guimarães Associação Aquisição de equipamento de som              788,83 €  

TOTAL 24 788,83 €  

4. Apoios financeiros a projetos de criação artística (Artigo 24º) 

a) Artes visuais e curadoria 

Entidade Natureza Nome do Projeto  Montante  

Ângela Catarina Mendes 
Peixoto Individual Pintar Guimarães          1 500,00 €  

Convívio Associação Cultural e 
Recreativa 

Associação EntreTanto - processos de criação 
artística 

         3 000,00 €  

Manuel Pedro Pinheiro 
Lobato da Fonseca Individual Uma questão de proximidade          5 000,00 €  

Nuno Miguel Lopes Machado Individual MGA Project          2 500,00 €  

Pedro José Lopes da Silva Individual Guimarães Project Room          3 000,00 €  

TOTAL 15 000,00 €  

b) Artes performativas 

Entidade Natureza Nome do Projeto  Montante  

Ana Caldas Individual Inserir imagem visualmente 
poderosa: aqui 

6 743,00 € 

Associação Cultural Outra Voz Associação Uma espécie de Coisa - outra voz e 
Rui Sousa 

15 000,00 € 

Associação para o 
Desenvolvimento das 
Comunidades Locais 

Associação O Conto do Inverno, Shakespeare 6 500,00 € 

Círculo de Arte e Recreio Associação Paço a passo 3 000,00 € 

Maria Manuela Ribeiro 
Ferreira 

Individual A2 Jogo - Performance 5 000,00 € 

Sociedade Musical de 
Guimarães-Conservatório de 
Guimarães 

Associação Noturno / Jovens Cantores de 
Guimarães 

5 000,00 € 

TOTAL 41 243,00 € 

c) Performance e composição musical 

Entidade Natureza Nome do Projeto  Montante  

Happy and Famous 
Associação  Associação Deus Homo Deus Ex-Machina          4 000,00 €  
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Rui Pedro Lemos de Sousa Individual DadaGarbeck          6 500,00 €  

TOTAL 10 500,00 €  

d) Edições literárias, musicais ou videográficas em suporte material ou digital 
Entidade Natureza Nome do Projeto  Montante  

Cláudia do Carmo Pereira 
Ribeiro 

Individual No cimo deste monte          5 000,00 €  

Diogo Machado Ferreira Individual O lado comum          5 000,00 €  

João Ricardo Silva Capela 
Gonçalves Individual 

Gravação, produção e masterização 
do disco THEO          1 920,00 €  

Pedro José Lopes da Silva Individual 7 Bairros          1 800,00 €  

Pedro Miguel Vieira 
Magalhães Individual Apoio à edição (editora Cutelo) / 3 

livros          3 000,00 €  

Pedro Nuno Peixoto Teixeira 
Bastos Individual Prédios brancos e outros contos          1 500,00 €  

Sociedade Martins Sarmento Associação Revista de Guimarães Junior (N.9)          1 260,00 €  

TOTAL 19 480,00 €  

5. Circulação nacional ou internacionalização de projetos culturais (Artigo 25º) 

Entidade Natureza Nome do Projeto  Montante  

Manuel de Oliveira Individual Looping solo 5 000,00 € 

Simão Pedro Rodrigues Barros Individual Alexandria na Bahia - operação 2023          5 181,60 €  

TOTAL 10 181,60 €  

6. Apoios financeiros à circulação de projetos culturais na área do Município (Artigo 30.º) 

Entidade Natureza Área Montante 

A.N.T.I - Associação de 
Narrativa e Teatro de 
Intervenção 

Associação Teatro          1 500,00 €  

ARCAP - Academia Recreativa 
e Cultural Amigos de Ponte 

Associação Teatro          1 500,00 €  

Associação Cultural de S. 
Vicente de Mascotelos 

Associação Grupos de Música              800,00 €  

Associação Cultural e 
Recreativa de Conde 

Associação Grupos Folclóricos Federados          1 000,00 €  

Associação Cultural e 
Recreativa do Grupo folclorico 
de S. Cristina de Longos 

Associação Grupos Folclóricos Não Federados              800,00 €  

Associação do Grupo 
Folclórico das Tecedeiras de 
Abação e Gémeos 

Associação Grupos Folclóricos Não Federados              800,00 €  

Associação para o 
Desenvolvimento das 
Comunidades Locais 

Associação Grupos Corais              800,00 €  

ATRAMA Associação Cultural Associação Teatro          1 500,00 €  

Banda Filarmónica de Moreira 
de Cónegos Associação Bandas Musicais          5 000,00 €  
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Banda Musical de Caldas das 
Taipas Associação Bandas Musicais          5 000,00 €  

Casa do Povo de Briteiros Associação Grupos Folclóricos Federados          1 000,00 €  

Casa do Povo de Fermentões Associação Grupos Folclóricos Federados          1 000,00 €  

Centro cultural e Desportivo 
Coelima Associação Grupos Corais              800,00 €  

Centro Cultural Recreativo de 
Moreira de Cónegos 

Associação Grupos Folclóricos Federados          1 000,00 €  

Centro Social Recreativo de 
Campelos 

Associação Teatro          1 500,00 €  

Chorus Anima Populi - 
Associação Cultural Associação Grupos Corais 800,00 € 

Círculo de Arte e Recreio Associação Teatro          1 500,00 €  

Clube Sénior Animar te com 
Animus 

Associação Grupos de Música / Grupo de 
Cavaquinhos de Sezerdelo 

             800,00 €  

Clube Sénior Animar te com 
Animus 

Associação Grupos de Música / Grupo de 
Cantares da nossa terra 

             800,00 €  

Freguesia de Guardizela Autarquia Grupos de Música              800,00 €  

Grupo Coral de Azurém Associação Grupos Corais              800,00 €  

Grupo Coral de Pevidem Associação Grupos Corais              800,00 €  

Grupo de Danças e Cantares 
de Vermil Associação Grupos Folclóricos Federados          1 000,00 €  

Grupo Folclórico da 
Corredoura Associação Grupos Folclóricos Federados          1 000,00 €  

Grupo Folclórico de S. Torcato Associação Grupos Folclóricos Federados          1 000,00 €  

Grupo Folclórico de São 
Martinho de Sande 

Associação Grupos Folclóricos Federados          1 000,00 €  

Grupo Folclórico de Souto Associação Grupos Folclóricos Federados          1 000,00 €  

Grupo Folclórico do Centro 
Social Vila Nova de Sande Associação Grupos Folclóricos Federados          1 000,00 €  

Grupo Folclórico S. Miguel de 
Creixomil - Guimarães Associação Grupos Folclóricos Federados          1 000,00 €  

Grupo Folclórico Vila de Ponte Associação Grupos Folclóricos Não Federados              800,00 €  

Grupo Regional Folclorico 
Agricola de Pevidem Associação Grupos Folclóricos Federados          1 000,00 €  

Orfeão de Guimarães Associação Grupos Corais              800,00 €  

Osmusiké - Associação 
Musical e Artística do Centro 
de Formação Francisco de 
Holanda 

Associação Grupos Corais              800,00 €  

Osmusiké - Associação 
Musical e Artística do Centro 
de Formação Francisco de 
Holanda 

Associação Teatro          1 500,00 €  

Rancho Folclorico de São 
Cipriano de Tabuadelo Associação Grupos Folclóricos Federados          1 000,00 €  

Récita Grupo Cultural Associação Grupos de Música              800,00 €  
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Sociedade Musical de 
Guimarães-Conservatório de 
Guimarães 

Associação Orquestras          2 500,00 €  

Sociedade Musical de 
Guimarães-Conservatório de 
Guimarães 

Associação Orquestras          2 500,00 €  

Sociedade Musical de 
Guimarães-Conservatório de 
Guimarães 

Associação Grupos de Música              800,00 €  

Sociedade Musical de 
Guimarães-Conservatório de 
Guimarães 

Associação Grupos Corais              800,00 €  

Sociedade Musical de 
Guimarães-Conservatório de 
Guimarães 

Associação Grupos Corais              800,00 €  

Sociedade Musical de 
Guimarães-Conservatório de 
Guimarães 

Associação Grupos Corais              800,00 €  

Sociedade Musical de 
Pevidém 

Associação Bandas Musicais          5 000,00 €  

Sociedade Musical de 
Pevidém Associação Orquestras          2 500,00 €  

Sol no Miral - Associação 
Cultural 

Associação Teatro          1 500,00 €  

TOTAL 61 200,00 €  

7. Apoio a projetos de investigação (Capítulo IV) 

Entidade Natureza Nome do Projeto  Montante  

Silvia Cristiana Ribeiro Nunes Individual Cruzes Floridas: da tradição à 
Inovação 

         6 000,00 €  

TOTAL          6 000,00 €  

QUADRO SÍNTESE 

Área Montante 

Planos Anuais de Atividades 54 000,00 € 

Atividades Pontuais 71 600,00 € 

Investimento 24 788,83 € 

Criação Artística - Artes Visuais e Curadoria 15 000,00 € 

Criação Artística - Artes Performativas 41 243,00 € 

Criação Artística - Performance e Composição Musical 10 500,00 € 

Edições Literárias, Musicais e Videográficas 19 480,00 € 

Circulação Nacional e Internacional 10 181,60 € 

Circulação na área do Município (Protocolos de Descentralização) 61 200,00 € 

Projetos de Investigação 6 000,00 € 

TOTAL 313 993,43 € 

Os apoios financeiros deliberados serão processados após requerimento das entidades 

interessadas, devendo estas observar, designadamente, o disposto no Artigo 7º do 

Regulamento do IMPACTA. A presente proposta de atribuição de apoios tomou em 
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consideração os diversos projetos cujo adiamento foi solicitado pelos respetivos 

promotores e o seu impacto orçamental em matéria de compromissos financeiros 

ativos, bem como os diversos dispositivos de apoio promovidos pela Câmara Municipal 

para fazer face às consequências da pandemia de COVID-19 na criação e circulação 

artísticas, designadamente o site “Em Guimarães” e as diversas open calls promovidas 

ao longo dos últimos meses.” 

DELIBERADO 

 

 

43. CULTURA – TUNA AFONSINA - XVII CIDADE BERÇO - FESTIVAL DE TUNAS 

ACADÉMICAS – ATRIBUIÇÃO DE APOIOS – Presente a seguinte proposta: “A Tuna 

Afonsina propõe-se realizar, em 17 e 18 de março próximo, a XVII edição do Festival de 

Tunas Académicas, dividido, como nas últimas edições, por duas noites, 

respetivamente no Largo da Oliveira e no Grande Auditório Francisca Abreu, no Centro 

Cultural Vila Flor. Face ao pedido de apoios submetido pela Tuna Afonsina, e 

considerando o manifesto interesse público do evento no calendário cultural de 

Guimarães e como fator de integração e participação dos estudantes universitários na 

vida da Cidade, bem como o facto de a Associação em causa não dispor dos meios que 

lhe permitam fazer face à totalidade dos encargos decorrentes da utilização do Grande 

Auditório Francisca Abreu 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 atribuição, à 

Tuna Afonsina, dos seguintes apoios: Para a realização da Noite de Serenatas, no Largo 

da Oliveira - 17 de março - Autorização de ocupação do espaço público; Licença 

especial ruído e Recinto Improvisado; Palco, cadeiras e grades (para construção do 

recinto fechado); Ponto de luz nas imediações do palco; Autorização para circulação de 

veículos no Centro Histórico; Autorização para realização e pagamento de horas 

extraordinárias, se necessárias e implicadas na prestação destes apoios logísticos. Para 

a realização da Noite do Festival de Tunas, no Centro Cultural Vila Flor - 18 de março - - 

Oferta de 6 Cantarinhas dos Namorados, se disponíveis nos Serviços; - Cedência de 

autocarro para deslocação das Tunas convidadas, mediante disponibilidade dos meios 

próprios da Autarquia, e autorização para realização e pagamento de horas 

extraordinárias, se necessárias; - Fitas do município (cerca de 350 unidades), se 
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disponíveis nos Serviços; - Receção das Tunas participantes na Câmara Municipal 

durante a tarde; - A aplicação de um desconto de 50% sobre a taxa a cobrar pela 

utilização do Grande Auditório Francisca Abreu do Centro Cultural Vila Flor, nos termos 

da alínea bii) do Artº 76º da Tabela de Taxas e Outras Receitas Municipais.” 

DELIBERADO 

 

 

44. 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 a Maria Antónia Bessa Oliveira, na 

qualidade de Bombeira Voluntária na Associação Humanitária dos Bombeiros 

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

2021 e no ano de 2022, atinente ao prédio onde reside, inscrito na matriz predial 

urbana da Freguesia de Azurém, sob o artigo 1582, fração “J”. De acordo com a prévia 

análise efetuada pelo Serviço Municipal de Proteção Civil, a bombeira em causa reuniu 

as condições para a atribuição Cartão Municipal de Identificação do Bombeiro. 

Analisado o processo, e conforme documentos apresentados, verifica-se que o 

domicílio fiscal do requerente corresponde à morada do prédio inscrito sob o artigo 



 
 

57 
Mod. 229-A/SQ 0 

 

GU IMA
S

AER

CÂMARA MUNICIPAL DE GUIMARÃES

urbano 1582, fração “J, da Freguesia de Azurém, comprovando-se que no ano de 2021 

foi pago o valor total de €194,07 relativo ao IMI de 2020 e que no ano de 2022 foi pago 

p valor total de €194,07 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 total de €77,62, 

correspondendo a 20% do IMI €38,81 (trinta e oito euros e oitenta e um cêntimos) 

referente ao ano de 2020 e €38,81 (trinta e oito euros e oitenta e um cêntimos) do ano 

2021. Em face do exposto, deverá submeter-se a deliberação do órgão executivo 

autorização para o reembolso de €77,62 (setenta e sete euros e oitenta e um 

cêntimos) à bombeira voluntária Maria Antónia Bessa Oliveira. A presente despesa 

encontra-se cabimentada sob a proposta de cabimento nº 215/2023, com o 

compromisso nº 131/2023. À consideração superior.” 

DELIBERADO 

 

 

45. DOCUMENTOS PREVISIONAIS – PRIMEIRA ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL 

MODIFICATIVA – Presente a seguinte informação: “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 

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 “Fluxos de Caixa”, antes da aprovação dos 

documentos de prestação de contas; 3. O mapa de demonstração dos fluxos de caixa 

foi aprovado por deliberação de Câmara de 12/1/2023; 4. O saldo representa um valor 

relevante, sendo necessário para garantir a cobertura orçamental; 5. O aumento do 

tarifário de gestão de resíduos e da taxa gestão de resíduos para 2023, aprovado em 

21/12/2022, reflete no orçamento de 2023 um aumento no valor €802.412,00; 6. Não 

foram incluídos os valores respeitantes a contratos de financiamento assinados após 
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elaboração do orçamento, e que devem ser abatidos os valores recebidos no ano 2022 

e previstos no orçamento de 2023; 7. O contrato de cedência de infraestruturas à 

Águas do Norte, aprovado em 15/12/2022, no valor de €375.494,23, não foi previsto 

no orçamento do ano 2023. Propõe-se uma alteração orçamental modificativa (revisão 

orçamental) nos seguintes termos: RUBRICAS ORÇAMENTAIS DE RECEITA - 

Inscrição/reforço/anulação no valor total de €25.461.974,44, das seguintes rubricas 

orçamentais: ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Designação Rubrica Valor 

Saldo da gerência anterior – Saldo orçamental - Na posse do serviço 16.01.01 24 489 
209,21 

Transferências correntes - Administração Central - Estado - Outros 06.03.01.99 943 787,15 

Transferências correntes - Administração Central - Estado- Participação comunitária em 
projetos cofinanciados - FEDER 06.03.06.01 102 742,63 

Transferências correntes - Administração Central - Estado- Participação comunitária em 
projetos cofinanciados - FSE 06.03.06.03 -64 596,91 

Transferências correntes - Administração Central - Estado- Participação comunitária em 
projetos cofinanciados - Fundo de Coesão 06.03.06.06 -52 270,69 

Transferências correntes - Administração Central - Estado- Participação comunitária em 
projetos cofinanciados - Outros (UE) 06030699 -5 170,80 

Transferências de capital - Administração central - Estado- Participação comunitária em 
projetos cofinanciados - FEDER 10.03.07.01 1 251 823,60 

Transferências de capital - Administração central - Estado- Participação comunitária em 
projetos cofinanciados - FSE 10.03.07.03 -81 673,48 

Transferências de capital - Administração central - Estado- Participação comunitária em 
projetos cofinanciados - Fundo de Coesão 10.03.07.06 -112 083,75 

Transferências de capital - Administração central - Estado- Participação comunitária em 
projetos cofinanciados - Participação Comunitária em Projetos Cofinanciados - PRR 10.03.07.07 -1 538 000,00 

Transferências de capital - Administração central - Serviços e Fundos Autónomos - 
Outros 10.03.08.99 -649 698,75 

Taxas, multas e outras penalidades - Taxas - Taxas especificas das autarquias locais - 
Outras - Taxa de gestão de resíduos - TGR 04.01.23.99.05 652 000,00 

Venda de bens e serviços correntes - Serviços - Serviços específicos das autarquias - 
Resíduos Sólidos 07.02.09.02 150 412,00 

Rendimentos da propriedade - rendas - outros 05.10.99 375 494,23 

RUBRICAS ORÇAMENTAIS DE DESPESA - Reforço/inscrição no valor total de €25.461.974,44, das 

seguintes rubricas orçamentais: ------------------------------------------------------------------------------------ 

Designação Rubrica Valor 

Despesas com o pessoal - remunerações certas e permanentes - titulares de órgãos de 
soberania e membros de órgãos autárquicos 0103-010101 5 940,00 

Despesas com o pessoal - remunerações certas e permanentes - pessoal em qualquer 
outra situação 0103-010109 5 988,00 

Despesas com o pessoal - remunerações certas e permanentes - representação 0103-010111 966,00 
Despesas com o pessoal - remunerações certas e permanentes - Subsídio de férias / 
Natal - outra situação 0103-01011402 998,00 

Despesas com o pessoal - Segurança Social - contribuições para a segurança social - 
segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas 
RCTFP) - caixa geral de aposentações 

0103-0103050201 5 235,00 

Despesas com o pessoal - Segurança Social - contribuições para a segurança social - 
segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas 
RCTFP) - segurança social - regime geral 

0103-0103050202 10 212,00 
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Despesas com o pessoal - remunerações certas e permanentes - pessoal dos quadros - 
regime de contrato individual de trabalho - pessoal em funções 0104-01010401 2 338,00 

Despesas com o pessoal - remunerações certas e permanentes - pessoal dos quadros - 
regime de contrato individual de trabalho -recrutamento de pessoal para novos postos 
de trabalho 

0104-01010404 626,00 

Despesas com o pessoal - remunerações certas e permanentes - Subsídio de férias / 
Natal - quadro 0104-01011401 494,00 

Despesas com o pessoal - Segurança Social - contribuições para a segurança social - 
segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas 
RCTFP) - caixa geral de aposentações 

0104-0103050201 164,00 

Despesas com o pessoal - Segurança Social - contribuições para a segurança social - 
segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas 
RCTFP) - segurança social - regime geral 

0104-0103050202 618,00 

Despesas com o pessoal - Abonos variáveis ou eventuais - outros suplementos e 
prémios - senhas de presença 0106-01021303 1 240,00 

Despesas com o pessoal - remunerações certas e permanentes - pessoal dos quadros - 
regime de contrato individual de trabalho - pessoal em funções 02-01010401 217 392,00 

Despesas com o pessoal - remunerações certas e permanentes - pessoal contratado a 
termo - pessoal em funções 02-01010601 626,00 

Despesas com o pessoal - remunerações certas e permanentes - representação 02-010111 6 558,00 

Despesas com o pessoal - remunerações certas e permanentes - Subsídio de férias / 
Natal - quadro 02-01011401 36 232,00 

Despesas com o pessoal - remunerações certas e permanentes - Subsídio de férias / 
Natal - outra situação 02-01011402 105,00 

Despesas com o pessoal - Abonos variáveis ou eventuais - horas extraordinárias 02-010202 70,00 

Despesas com o pessoal - Abonos variáveis ou eventuais - abono para falhas 02-010205 5 000,00 

Despesas com o pessoal - Abonos variáveis ou eventuais - subsídio de turno 02-010211 1 710,00 

Despesas com o pessoal - Abonos variáveis ou eventuais - outros abonos em numerário 
ou espécie - trabalho em dias de descanso de semana, domingos e feriados 02-01021401 910,00 

Despesas com o pessoal - Segurança Social - encargos com a saúde 02-010301 385 061,00 

Despesas com o pessoal - Segurança Social - outras prestações familiares 02-010304 897,00 

Despesas com o pessoal - Segurança Social - contribuições para a segurança social - 
segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas 
RCTFP) - caixa geral de aposentações 

02-0103050201 38 050,00 

Despesas com o pessoal - Segurança Social - contribuições para a segurança social - 
segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas 
RCTFP) - segurança social - regime geral 

02-0103050202 16 506,00 

Transferências correntes - famílias - outras - programas ocupacionais 02-04080201 810,00 

Despesas com o pessoal - remunerações certas e permanentes - pessoal dos quadros - 
regime de contrato individual de trabalho - pessoal em funções 03-01010401 484 575,00 

Despesas com o pessoal - remunerações certas e permanentes - representação 03-010111 8 583,00 

Despesas com o pessoal - remunerações certas e permanentes - Subsídio de férias / 
Natal - quadro 03-01011401 61 800,00 

Despesas com o pessoal - Abonos variáveis ou eventuais - horas extraordinárias 03-010202 200,00 

Despesas com o pessoal - Abonos variáveis ou eventuais - ajudas de custo 03-010204 766,00 

Despesas com o pessoal - Abonos variáveis ou eventuais - subsídio de trabalho noturno 03-010210 1 810,00 

Despesas com o pessoal - Abonos variáveis ou eventuais - subsídio de turno 03-010211 160,00 

Despesas com o pessoal - Abonos variáveis ou eventuais - outros abonos em numerário 
ou espécie - trabalho em dias de descanso de semana, domingos e feriados 03-01021401 930,00 

Despesas com o pessoal - Segurança Social - outras prestações familiares 03-010304 1 073,00 

Despesas com o pessoal - Segurança Social - contribuições para a segurança social - 
segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas 
RCTFP) - caixa geral de aposentações 

03-0103050201 80 558,00 

Despesas com o pessoal - Segurança Social - contribuições para a segurança social - 
segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas 
RCTFP) - segurança social - regime geral 

03-0103050202 30 170,00 

Transferências correntes - famílias - outras - programas ocupacionais 03-04080201 11 870,00 

Despesas com o pessoal - remunerações certas e permanentes - pessoal dos quadros - 
regime de contrato individual de trabalho - pessoal em funções 04-01010401 58 500,00 
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Despesas com o pessoal - remunerações certas e permanentes - pessoal dos quadros - 
regime de contrato individual de trabalho -recrutamento de pessoal para novos postos 
de trabalho 

04-01010404 8 948,00 

Despesas com o pessoal - remunerações certas e permanentes - representação 04-010111 3 340,00 

Despesas com o pessoal - remunerações certas e permanentes - Subsídio de férias / 
Natal - quadro 04-01011401 21 928,00 

Despesas com o pessoal - Segurança Social - contribuições para a segurança social - 
segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas 
RCTFP) - caixa geral de aposentações 

04-0103050201 11 622,00 

Despesas com o pessoal - Segurança Social - contribuições para a segurança social - 
segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas 
RCTFP) - segurança social - regime geral 

04-0103050202 7 303,00 

Despesas com o pessoal - remunerações certas e permanentes - pessoal dos quadros - 
regime de contrato individual de trabalho - pessoal em funções 07-01010401 872 732,00 

Despesas com o pessoal - remunerações certas e permanentes - pessoal dos quadros - 
regime de contrato individual de trabalho -recrutamento de pessoal para novos postos 
de trabalho 

07-01010404 29 880,00 

Despesas com o pessoal - remunerações certas e permanentes - representação 07-010111 1 427,00 

Despesas com o pessoal - remunerações certas e permanentes - Subsídio de férias / 
Natal - quadro 07-01011401 131 539,00 

Despesas com o pessoal - Abonos variáveis ou eventuais - subsídio de trabalho noturno 07-010210 10,00 

Despesas com o pessoal - Abonos variáveis ou eventuais - outros abonos em numerário 
ou espécie - trabalho em dias de descanso de semana, domingos e feriados 07-01021401 80,00 

Despesas com o pessoal - Segurança Social - contribuições para a segurança social - 
segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas 
RCTFP) - caixa geral de aposentações 

07-0103050201 67 175,00 

Despesas com o pessoal - Segurança Social - contribuições para a segurança social - 
segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas 
RCTFP) - segurança social - regime geral 

07-0103050202 132 818,00 

Transferências correntes - famílias - outras - programas ocupacionais 07-04080201 4 300,00 

Despesas com o pessoal - remunerações certas e permanentes - pessoal dos quadros - 
regime de contrato individual de trabalho - pessoal em funções 09-01010401 58 605,00 

Despesas com o pessoal - remunerações certas e permanentes - pessoal dos quadros - 
regime de contrato individual de trabalho -recrutamento de pessoal para novos postos 
de trabalho 

09-01010404 1 685,00 

Despesas com o pessoal - remunerações certas e permanentes - pessoal contratado a 
termo - pessoal em funções 09-01010601 1 876,00 

Despesas com o pessoal - remunerações certas e permanentes - representação 09-010111 298,00 

Despesas com o pessoal - remunerações certas e permanentes - Subsídio de férias / 
Natal - quadro 09-01011401 9 768,00 

Despesas com o pessoal - remunerações certas e permanentes - Subsídio de férias / 
Natal - outra situação 09-01011402 313,00 

Despesas com o pessoal - Abonos variáveis ou eventuais - horas extraordinárias 09-010202 167,00 

Despesas com o pessoal - Abonos variáveis ou eventuais - outros abonos em numerário 
ou espécie - trabalho em dias de descanso de semana, domingos e feriados 09-01021401 690,00 

Despesas com o pessoal - Segurança Social - contribuições para a segurança social - 
segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas 
RCTFP) - caixa geral de aposentações 

09-0103050201 12 288,00 

Despesas com o pessoal - Segurança Social - contribuições para a segurança social - 
segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas 
RCTFP) - segurança social - regime geral 

09-0103050202 3 056,00 

Transferências correntes - famílias - outras - programas ocupacionais 09-04080201 447,00 

Despesas com o pessoal - remunerações certas e permanentes - pessoal dos quadros - 
regime de contrato individual de trabalho - pessoal em funções 16-01010401 5 280,00 

Despesas com o pessoal - remunerações certas e permanentes - Subsídio de férias / 
Natal - quadro 16-01011401 880,00 

Despesas com o pessoal - Segurança Social - contribuições para a segurança social - 
segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas 
RCTFP) - segurança social - regime geral 

16-0103050202 1 298,00 

Aquisição de bens e serviços - aquisição de bens - outros bens 03-020121 450 000,00 

Mobilidade e Transportes  
Aquisição de bens e serviços - aquisição de bens - material de transporte - peças 

Plano de Atividades 
Municipais 

1.1.1.37 
03-020112 

125 000,00 
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Mobilidade e Transportes  
Aquisição de bens e serviços - aquisição de serviços - conservação de bens 

Plano de Atividades 
Municipais 

1.1.1.37 
03-020203 

100 000,00 

Mobilidade e Transportes  
Aquisição de bens e serviços - aquisição de serviços - outros serviços 

Plano de Atividades 
Municipais 

1.1.1.37 
03-020225 

100 000,00 

Sinalização de trânsito e equipamento de segurança rodoviária 
Aquisição de bens e serviços - aquisição de bens - outros bens 

Plano de Atividades 
Municipais         
3.3.1.2.09 
03-020121 

25 000,00 

Sinalização de trânsito e equipamento de segurança rodoviária 
Aquisição de bens e serviços - aquisição de serviços - conservação de bens 

Plano de Atividades 
Municipais         
3.3.1.2.09 
03-020203 

50 000,00 

Conservação de edifícios escolares do 1.º CEB 
Aquisição de bens e serviços - aquisição de bens - outros bens 

Plano de Atividades 
Municipais 

2.1.2.74 
03-020121 

30 000,00 

Conservação de edifícios escolares do 2.º e 3.º CEB e secundário 
Aquisição de bens e serviços - aquisição de bens - outros bens 

Plano de Atividades 
Municipais 

2.1.2.75 
03-020121 

30 000,00 

Conservação de edifícios escolares do 1.º CEB 
Aquisição de bens e serviços - aquisição de serviços - conservação de bens 

Plano de Atividades 
Municipais 

2.1.2.74 
03-020203 

30 000,00 

Conservação de edifícios escolares do 2.º e 3.º CEB e secundário 
Aquisição de bens e serviços - aquisição de serviços - conservação de bens 

Plano de Atividades 
Municipais 

2.1.2.75 
03-020203 

180 000,00 

Conservação corrente da rede viária 
Aquisição de bens e serviços - aquisição de serviços - conservação de bens 

Plano de Atividades 
Municipais 
3.3.1.1.107 
03-020203 

75 000,00 

Conservação corrente da rede viária 
Aquisição de bens e serviços - aquisição de bens - outros bens 

Plano de Atividades 
Municipais 
3.3.1.1.107 
03-020121 

25 000,00 

Aquisição de bens e serviços - aquisição de serviços - encargos de instalações 03-020201 400 000,00 

Aquisição de bens e serviços - aquisição de serviços - conservação de bens 03-020203 100 000,00 

Aquisição de bens e serviços - aquisição de serviços - outros serviços 03-020225 50 000,00 

Transporte público - outras compensações por obrigações de serviço público 
Transferências correntes - Administração local - Continente - Associações de Municípios 

Plano de Atividades 
Municipais         
3.3.1.3.10 

03-04050104 

100 000,00 

Transporte público - outras compensações por obrigações de serviço público 
Subsídios - Sociedades e quase-sociedades não financeiras - privadas 

Plano de Atividades 
Municipais         
3.3.1.3.10 
03-050103 

300 000,00 

Energia e ação climática 
Aquisição de bens e serviços - aquisição de serviços - outros trabalhos especializados   

Plano de Atividades 
Municipais 

3.2.2.14 
03-020220 

75 000,00 

Energia e ação climática 
Aquisição de bens e serviços - aquisição de serviços - outros serviços 

Plano de Atividades 
Municipais 

3.2.2.14 
03-020225 

27 500,00 

Iluminação Pública 
Aquisição de bens e serviços - aquisição de serviços - outros serviços 

Plano de Atividades 
Municipais 

3.2.2.12 
03-020225 

300 000,00 

Brigadas Verdes 
Aquisição de bens e serviços - aquisição de bens - prémios, condecorações e ofertas 

Plano de Atividades 
Municipais 

2.4.6.34 
03-020115 

15 000,00 
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Brigadas Verdes 
Aquisição de bens e serviços - aquisição de serviços - outros serviços 

Plano de Atividades 
Municipais 

2.4.6.34 
03-020225 

50 000,00 

Classificação de Património Natural 
Aquisição de bens e serviços - aquisição de serviços - outros trabalhos especializados 

Plano de Atividades 
Municipais 
2.4.6.3108 
03-020220 

24 000,00 

Incubadora de base rural 
Aquisição de bens e serviços - aquisição de serviços - outros trabalhos especializados 

Plano de Atividades 
Municipais 

2.4.6.32 
03-020220 

27 000,00 

Incubadora de base rural 
Transferências correntes - famílias - outras - outras 

Plano de Atividades 
Municipais 

2.4.6.32 
03-04080202 

13 000,00 

Espaços ajardinados e zonas verdes 
Aquisição de bens e serviços - aquisição de bens - outros bens 

Plano de Atividades 
Municipais 

2.4.6.52 
03-020121 

30 000,00 

Espaços ajardinados e zonas verdes 
Aquisição de bens e serviços - aquisição de bens - produtos químicos e farmacêuticos 

Plano de Atividades 
Municipais 

2.4.6.52 
03-020109 

30 000,00 

CRO - Canil / Gatil 
Aquisição de bens e serviços - aquisição de serviços - limpeza e higiene 

Plano de Atividades 
Municipais 

2.4.6.48 
03-020202 

30 000,00 

Manutenção e conservação de fontes 
Aquisição de bens e serviços - aquisição de serviços - conservação de bens 

Plano de Atividades 
Municipais 

2.4.6.49 
03-020203 

15 000,00 

Ambiente e gestão das infraestruturas 
Aquisição de bens e serviços - aquisição de serviços - conservação de bens 

Plano de Atividades 
Municipais 

2.4.6.55 
03-020203 

50 000,00 

Ambiente e gestão das infraestruturas 
Aquisição de bens e serviços - aquisição de serviços - encargos de instalações 

Plano de Atividades 
Municipais 

2.4.6.55 
03-020201 

150 000,00 

Implementação de Recolha de biorresíduos 
Aquisição de bens e serviços - aquisição de serviços - outros trabalhos especializados 

Plano de Atividades 
Municipais 

2.4.5.04 
03-020220 

115 000,00 

Implementação de Recolha de biorresíduos 
Aquisição de bens de capital - investimentos - equipamento básico - outro 

Plano Plurianual de 
Investimentos 

2.4.5.10 
03-07011002 

31 500,00 

Gestão da exploração, manutenção e valorização dos resíduos sólidos urbanos 
Aquisição de bens e serviços - aquisição de serviços - limpeza e higiene 

Plano de Atividades 
Municipais 

2.4.5.01 
03-020202 

3 000 000,00 

Gestão da exploração, manutenção e valorização dos resíduos sólidos urbanos 
Outras despesas correntes - diversas - impostos e taxas - impostos e taxas pagos pela 
autarquia - D.C. taxa de gestão de resíduos - TGR 

Plano de Atividades 
Municipais 

2.4.5.01 
03-0602010101 

1 000 000,00 

Transferências correntes - Administração local - Continente - Freguesias 0103-04050102 25 000,00 

Jurídico e Contencioso 
Transferências correntes - famílias - outras - outras 

Plano de Atividades 
Municipais 

1.1.1.30 
02-04080202 

30 000,00 

Jurídico e Contencioso 
Outras despesas correntes - diversas - impostos e taxas - impostos e taxas pagos pela 
autarquia - D.C. - outras 

Plano de Atividades 
Municipais 

1.1.1.30 
02-0602010199 

15 500,00 

Aquisição de bens e serviços - aquisição de serviços - estudos, pareceres, projetos e 
consultadoria 02-020214 30 000,00 

Juros e outros encargos - juros da divida pública - sociedades financeiras - bancos e 
outras instituições financeiras - empréstimos de médio e longo prazo 0101-03010302 162 000,00 

Outras despesas correntes - diversas - outras - IVA pago 0103-06020302 230 000,00 
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Aquisição de bens e serviços - aquisição de serviços - encargos de cobrança de receita 0103-020224 680 980,44 

Pequenas reparações em equipamentos / mobiliário de escolas 
Aquisição de bens e serviços - aquisição de serviços - conservação de bens 

Plano de Atividades 
Municipais 

2.1.2.77 
07-020203 

50 000,00 

Programa de atividades de enriquecimento curricular no 1.º CEB 
Aquisição de bens e serviços - aquisição de serviços - transportes 

Plano de Atividades 
Municipais 

2.1.1.2.5802 
07-020210 

20 000,00 

Benefícios para transportes 
Aquisição de bens e serviços - aquisição de serviços - transportes 

Plano de Atividades 
Municipais         
2.3.2.0902 
07-020210 

50 000,00 

Atribuição de subsídios - equipamento 
Transferências de capital - instituições sem fins lucrativos - instituições sem fins 
lucrativos 

Plano de Atividades 
Municipais 
2.3.2.1001 
07-080701 

300 000,00 

Atribuição de subsídios - despesas correntes 
Transferências correntes - instituições sem fins lucrativos - instituições sem fins 
lucrativos 

Plano de Atividades 
Municipais      
2.3.2.1002 
07-040701 

100 000,00 

Atribuição de subsídios - obras de raiz 
Transferências de capital - instituições sem fins lucrativos - instituições sem fins 
lucrativos 

Plano de Atividades 
Municipais 
2.3.2.1003 
07-080701 

400 000,00 

Bolsas de Estudo 
Transferências correntes - famílias - outras - outras 

Plano de Atividades 
Municipais 
2.3.2.0905 

07-04080202 

50 000,00 

Transferências para a Comunidade Intermunicipal do AVE                                                              
Transferências correntes - Administração local - Continente - Associação de Municípios 

Plano de Atividades 
Municipais 

4.2.2.19 
0103-04050104 

200 000,00 

Sistemas de Informação 
Aquisição de bens e serviços - aquisição de serviços - conservação de bens 

Plano de Atividades 
Municipais 

1.1.1.29 
02-020203 

266 759,00 

Printing Secundário 
Aquisição de bens e serviços - aquisição de serviços - locação de material de informática 

Plano de Atividades 
Municipais 
2.1.2.7903 
02-020205 

4 715,00 

Material informático para as escolas 
Aquisição de bens de capital - investimentos - equipamento de informática 

Plano de Plurianual de 
Investimentos          

2.1.1.2.04 
02-070107 

37 302,00 

Modernização administrativa - sistemas inteligentes 
Aquisição de bens de capital - investimentos - equipamento de informática 

Plano de Plurianual de 
Investimentos         

1.1.1.06 
02-070107 

191 224,00 

Outras Aquisição de Edifícios 
Aquisição de bens de capital - investimentos - edifícios - outros 

Plano Plurianual de 
Investimentos 

1.1.1.20 
02-07010307 

2 000 000,00 

Protocolos para a descentralização de competências 
Transferências de capital - Administração local - Continente - Freguesias 

Plano de Atividades 
Municipais 

4.2.3.12 
03-08050102 

1 100 000,00 

Atribuição de subsídios às Freguesias 
Transferências de capital - Administração local - Continente - Freguesias 

Plano de Atividades 
Municipais 

4.2.3.13 
0103-08050102 

200 000,00 

Apoio às associações  
Transferências correntes - instituições sem fins lucrativos - instituições sem fins 
lucrativos  

Plano de Atividades 
Municipais         
2.5.2.3201 
07-040701 

300 000,00 

Programação Juventude 
Aquisição de bens e serviços - aquisição de serviços - outros serviços 

Plano de Atividades 
Municipais 
2.5.3.0103 
07-020225 

50 000,00 
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Edifícios Municipais 
Aquisição de bens de capital - investimentos - edifícios - outros 

Plano Plurianual de 
Investimentos 

1.1.1.19 
03-07010307 

150 000,00 

Centro de Recolha Oficial de Animais (Canil/Gatil) 
Aquisição de bens de capital - investimentos - edifícios - outros 

Plano Plurianual de 
Investimentos 

1.1.1.25 
03-07010307 

200 000,00 

Conservação de edifícios escolares 
Aquisição de bens de capital - investimentos - edifícios - escolas 

Plano Plurianual de 
Investimentos 

2.1.1.2.02 
03-07010305 

300 000,00 

Requalificação da EB1 de Abação 
Aquisição de bens de capital - investimentos - edifícios - escolas 

Plano Plurianual de 
Investimentos 

2.1.1.2.79 
03-07010305 

300 000,00 

Conservação de edifícios escolares 
Aquisição de bens de capital - investimentos - edifícios - escolas 

Plano Plurianual de 
Investimentos 

2.1.1.3.05 
03-07010305 

100 000,00 

Biblioteca da EB2,3 João de Meira 
Aquisição de bens de capital - investimentos - edifícios - escolas 

Plano Plurianual de 
Investimentos 

2.1.1.3.06 
03-07010305 

400 000,00 

Escola básica do 2.º e 3.º ciclo de Pevidém 
Aquisição de bens de capital - investimentos - edifícios - escolas 

Plano Plurianual de 
Investimentos 

2.1.1.3.08 
03-07010305 

100 000,00 

Escola básica e secundária Santos Simões 
Aquisição de bens de capital - investimentos - edifícios - escolas 

Plano Plurianual de 
Investimentos 

2.1.1.3.20 
03-07010305 

100 000,00 

Escola de Engenharia Aeroespacial Fábrica do Arquinho 
Aquisição de bens de capital - investimentos - edifícios - escolas 

Plano Plurianual de 
Investimentos 

2.1.3.14 
03-07010305 

360 000,00 

Túnel sob Av. D. Afonso Henriques 
Aquisição de bens de capital - bens de domínio público - outras construções e 
infraestruturas - viadutos, arruamentos e obras complementares 

Plano Plurianual de 
Investimentos 

2.4.2.09 
03-07030301 

100 000,00 

Avenida de Tojais - igreja na Vila de Ponte 
Aquisição de bens de capital - bens de domínio público - outras construções e 
infraestruturas - viadutos, arruamentos e obras complementares 

Plano Plurianual de 
Investimentos 

2.4.2.32 
03-07030301 

100 000,00 

Mini variante desde a pista Gémeos Castro até à rotunda do Reboto 
Aquisição de bens de capital - bens de domínio público - outras construções e 
infraestruturas - viadutos, arruamentos e obras complementares 

Plano Plurianual de 
Investimentos 

2.4.2.38 
03-07030301 

200 000,00 

Pedonalização do Toural/Alameda/Rua Stº António 
Aquisição de bens de capital - bens de domínio público - outras construções e 
infraestruturas - viadutos, arruamentos e obras complementares 

Plano Plurianual de 
Investimentos 

2.4.2.43 
03-07030301 

250 000,00 

Plano diretor municipal das águas pluviais 
Aquisição de bens de capital - bens de domínio público - outras construções e 
infraestruturas - viadutos, arruamentos e obras complementares 

Plano Plurianual de 
Investimentos 

2.4.6.42 
03-07030301 

150 000,00 

Drenagem águas pluviais da rua Manuel de Almeida até à Veiga de Creixomil 
Aquisição de bens de capital - bens de domínio público - outras construções e 
infraestruturas - viadutos, arruamentos e obras complementares 

Plano Plurianual de 
Investimentos 

2.4.6.54 
03-07030301 

100 000,00 

Rota da biodiversidade (escadório) 
Aquisição de bens de capital - bens de domínio público - outras construções e 
infraestruturas - viadutos, arruamentos e obras complementares 

Plano Plurianual de 
Investimentos 

2.4.6.56 
03-07030301 

40 000,00 

Plataforma de tercialização de Silvares 
Aquisição de bens de capital - bens de domínio público - outras construções e 
infraestruturas - viadutos, arruamentos e obras complementares 

Plano Plurianual de 
Investimentos 

2.4.2.35 
03-07030301 

100 000,00 
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Consolidação e restauro da Ponte do Soeiro e caminhos envolventes 
Aquisição de bens de capital - bens de domínio público - outras construções e 
infraestruturas - viadutos, arruamentos e obras complementares 

Plano Plurianual de 
Investimentos 

2.5.1.47 
03-07030301 

650 000,00 

Pavilhão gimnodesportivo da EB2/3 João de Meira 
Aquisição de bens de capital - investimentos - edifícios - escolas 

Plano Plurianual de 
Investimentos 

2.5.2.44 
03-07010305 

140 000,00 

Centro Comunitário e Cultural de Serzedelo - Antiga fábrica Calvarex 
Aquisição de bens de capital - investimentos - edifícios - outros 

Plano Plurianual de 
Investimentos 

2.5.2.56 
03-07010307 

100 000,00 

Parque industrial Gandra - Barco 
Aquisição de bens de capital - bens de domínio público - outras construções e 
infraestruturas - viadutos, arruamentos e obras complementares 

Plano Plurianual de 
Investimentos 

3.2.1.10 
03-07030301 

200 000,00 

Requalificação do espaço publico associado ao Parque industrial de Pencelo/Selho S. 
Lourenço 
Aquisição de bens de capital - bens de domínio público - outras construções e 
infraestruturas - viadutos, arruamentos e obras complementares 

Plano Plurianual de 
Investimentos 

3.2.1.11 
03-07030301 

200 000,00 

Parque industrial de S. Torcato 
Aquisição de bens de capital - bens de domínio público - outras construções e 
infraestruturas - viadutos, arruamentos e obras complementares 

Plano Plurianual de 
Investimentos 

3.2.1.12 
03-07030301 

100 000,00 

Requalificação da zona envolvente ao Parque industrial Gandarela/Guardizela 
Aquisição de bens de capital - bens de domínio público - outras construções e 
infraestruturas - viadutos, arruamentos e obras complementares 

Plano Plurianual de 
Investimentos 

3.2.1.13 
03-07030301 

150 000,00 

Requalificação do Parque industrial de Ponte 
Aquisição de bens de capital - bens de domínio público - outras construções e 
infraestruturas - viadutos, arruamentos e obras complementares 

Plano Plurianual de 
Investimentos 

3.2.1.14 
03-07030301 

150 000,00 

Academia de transformação digital/fábrica do Alto/Pevidém 
Aquisição de bens de capital - investimentos - edifícios - outros 

Plano Plurianual de 
Investimentos 

3.2.1.17 
03-07010307 

200 000,00 

Parque industrial dos Pombais - Guardizela 
Aquisição de bens de capital - bens de domínio público - outras construções e 
infraestruturas - viadutos, arruamentos e obras complementares 

Plano Plurianual de 
Investimentos 

3.2.1.18 
03-07030301 

100 000,00 

Conservação e obras imprevistas na zona urbana 
Aquisição de bens de capital - bens de domínio público - outras construções e 
infraestruturas - viadutos, arruamentos e obras complementares 

Plano Plurianual de 
Investimentos 

3.3.1.1.01 
03-07030301 

300 000,00 

Conservação e obras imprevistas na zona rural 
Aquisição de bens de capital - bens de domínio público - outras construções e 
infraestruturas - viação rural 

Plano Plurianual de 
Investimentos 

3.3.1.1.02 
03-07030308 

300 000,00 

Grandes reparações em vias municipais 
Aquisição de bens de capital - bens de domínio público - outras construções e 
infraestruturas - viação rural 

Plano Plurianual de 
Investimentos 

3.3.1.1.03 
03-07030301 

1 000 000,00 

Requalificação da Av. D. João IV 
Aquisição de bens de capital - bens de domínio público - outras construções e 
infraestruturas - viação rural 

Plano Plurianual de 
Investimentos 

3.3.1.1.77 
03-07030301 

100 000,00 

Requalificação da Rua da Liberdade (EM574) e Rua Principal (parte) - Gondar 
Aquisição de bens de capital - bens de domínio público - outras construções e 
infraestruturas - viação rural 

Plano Plurianual de 
Investimentos 

3.3.1.1.100 
03-07030301 

150 000,00 

Zona 6 - Centro de saúde de Serzedelo 
Aquisição de bens de capital - bens de domínio público - outras construções e 
infraestruturas - viação rural 

Plano Plurianual de 
Investimentos 
3.3.1.1.10206 
03-07030301 

150 000,00 

Via Segregada da variante de Creixomil à ER 206 
Aquisição de bens de capital - bens de domínio público - outras construções e 
infraestruturas - viação rural 

Plano Plurianual de 
Investimentos 

3.3.1.1.108 
03-07030301 

300 000,00 
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Parque estacionamento da Vista Alegre 
Aquisição de bens de capital - bens de domínio público - outras construções e 
infraestruturas - viação rural 

Plano Plurianual de 
Investimentos 

3.3.1.4.09 
03-07030301 

150 000,00 

Expansão do Parque de Ciência e Tecnologia Avepark e do Parque Industrial da Gandra 
(UOPG-PDM) 
Aquisição de bens de capital - bens de domínio público - outras construções e 
infraestruturas - viação rural 

Plano Plurianual de 
Investimentos 

3.2.1.21 
03-07030301 

200 000,00 

Área de Acolhimento Empresarial Urbano 
Aquisição de bens de capital - bens de domínio público - outras construções e 
infraestruturas - viação rural 

Plano Plurianual de 
Investimentos 

3.2.1.24 
03-07030301 

300 000,00 

Requalificação EM 575 Gandarela-Serzedelo 
Aquisição de bens de capital - bens de domínio público - outras construções e 
infraestruturas - viação rural 

Plano Plurianual de 
Investimentos 

3.3.1.1.112 
03-07030301 

50 000,00 

Rua Oneca Mendes - Creixomil 
Aquisição de bens de capital - bens de domínio público - outras construções e 
infraestruturas - viação rural 

Plano Plurianual de 
Investimentos 

3.3.1.1.113 
03-07030301 

100 000,00 

Centro Escolar de Azurém 
Aquisição de bens de capital - investimentos - edifícios - escolas 

Plano Plurianual de 
Investimentos 

2.1.1.2.72 
03-07010305 

100 000,00 

Projetos para a mobilidade em sítio próprio para ligação à alta velocidade 
Aquisição de bens de capital - investimentos - investimentos incorpóreos 

Plano Plurianual de 
Investimentos 

3.3.1.3.13 
03-070113 

200 000,00 

Afonsina 
Aquisição de bens e serviços - aquisição de serviços - outros serviços 

Plano de Atividades 
Municipais         
2.5.1.1928 
09-020225 

100 000,00 

Programação cultural de Verão 
Aquisição de bens e serviços - aquisição de serviços - outros serviços 

Plano de Atividades 
Municipais         
2.5.1.1909 
09-020225 

100 000,00 

Programação cultural de Natal / Passagem de Ano 
Aquisição de bens e serviços - aquisição de serviços - outros serviços 

Plano de Atividades 
Municipais         
2.5.1.1922 
09-020225 

190 000,00 

Outras atividades da cultura 
Aquisição de bens e serviços - aquisição de serviços - outros serviços 

Plano de Atividades 
Municipais         
2.5.1.1936 
09-020225 

10 000,00 

Maquinaria e equipamentos - Cultura 
Aquisição de bens de capital - investimentos - equipamento básico - outro 

Plano Plurianual de 
Investimentos 

2.5.1.02 
09-07011002 

100 000,00 

A aprovação desta alteração orçamental modificativa é da competência da Assembleia 

Municipal, sob proposta da Câmara Municipal, nos termos da alínea a) do nº1 do art.º 

25º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro.” 

DELIBERADO 

 

 

46. APROVAÇÃO DA ATA EM MINUTA 

DELIBERADO 
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ASSINATURAS: 

 

PRESIDENTE: 

______________________________ 
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