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REUNIÃO ORDINÁRIA DE 9 DE MARÇO DE 2023 

 

 

INICIADA A REUNIÃO ÀS ________ HORAS 

 

PRESENÇAS: 

 

 

 

 

 

 

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

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

1. Da apresentação da Estratégia Local de Habitação, segunda revisão em curso – 

março de 2023 (Anexo 1) --------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

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

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

MUNICIPAL, REALIZADA EM 23 DE FEVEREIRO DE 2023. 

DELIBERADO 

 

 

3. CÂMARA – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO ESTATUTO DO 

DIREITO DE OPOSIÇÃO - ANO DE 2022 – Presente a seguinte proposta: “1. Introdução 

- O Estatuto do Direito de Oposição, aprovado pela Lei n.º 24/98, de 26 de maio, 

pretende assegurar o funcionamento democrático dos órgãos eleitos, garantindo às 

minorias o direito de constituir e exercer uma oposição democrática ao Governo e aos 

órgãos executivos das regiões autónomas e das autarquias locais, com a licitude que 

lhes é provida pela constituição e pela lei. Por oposição entende-se o 

acompanhamento, a fiscalização e a crítica das orientações políticas do Governo ou 
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dos órgãos executivos das regiões autónomas e das autarquias locais de natureza 

representativa, em moldes mais eficazes, dotando a oposição de direitos de 

participação em áreas fundamentais. De acordo com o n.º 1 do artigo 10.º da referida 

Lei nº 24/98, os órgãos executivos das autarquias locais devem elaborar, até ao final 

do mês de março do ano subsequente àquele a que se refiram, relatórios de avaliação 

do grau de observância do respeito pelos direitos e garantias, expondo as atividades 

que deram origem e que contribuíram para o pleno cumprimento dos direitos, poderes 

e prerrogativas dos titulares autárquicos do direito de oposição. Estes relatórios 

deverão ser remetidos aos titulares do direito de oposição para que sobre eles se 

pronunciem. De conformidade com a alínea yy), do n.º 1, do artigo 33º, do Anexo 1 da 

Lei n.º 75/2013, de 18 de setembro, é competência da Câmara Municipal dar 

cumprimento ao Estatuto do Direito de Oposição. No Município de Guimarães esta 

competência foi delegada no Presidente da Câmara, por deliberação do Órgão 

Executivo de 21 de outubro de 2021, de acordo com o previsto no artigo 34º do 

mesmo diploma legal. 2. Titulares do direito de oposição - No caso das autarquias 

locais e nos termos do artigo 3º do Estatuto do Direito de Oposição, são titulares do 

direito de oposição os partidos políticos representados nos órgãos deliberativos das 

autarquias locais e que não estejam representados no correspondente órgão executivo 

e ainda aqueles que, estando representados nos órgãos executivos, nenhum dos seus 

representantes assuma pelouros, poderes delegados ou outras formas de 

responsabilidade direta e imediata pelo exercício de funções executivas, bem como os 

grupos de cidadãos eleitores que, como tal, estejam representados em qualquer órgão 

autárquico. 3. Cumprimento do direito de oposição no Município de Guimarães - No 

Município de Guimarães o Partido Socialista é o único partido político que detém 

pelouros e poderes delegados. Assim, nos termos do n.º 2 do artigo 3.º da aludida Lei 

n.º 24/98, são titulares do direito de oposição no Mandato 2021/2025, que iniciou em 

16 de outubro de 2021: − A Coligação Juntos por Guimarães, composta pelos partidos 

políticos PPD/PSD e CDS-PP, está representada na Câmara Municipal por quatro 

vereadores (três vereadores do PPD/PSD e um do CDS-PP) e na Assembleia Municipal 

por dezoito eleitos (catorze do PPD/PSD e quatro do CDS-PP) e doze Presidentes de 

Junta, tendo mantido, neste órgão deliberativo, dois grupos parlamentares municipais 

(PSD e CDS-PP); − A Coligação Democrática Unitária, composta pelos partidos políticos 
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PCP e PEV, está representada na Assembleia Municipal por três eleitos, tendo 

mantido, neste órgão deliberativo, um grupo parlamentar municipal; – O Chega está 

representado na Assembleia Municipal por um eleito. – O Bloco de Esquerda está 

representado na Assembleia Municipal por um eleito. – A Iniciativa Liberal está 

representada na Assembleia Municipal por um eleito. De acordo com o Estatuto do 

Direito de Oposição e para cumprimento do disposto na alínea yy) do n.º 1 do artigo 

33.º e na alínea u) do art.º 35º, ambos do Anexo I da Lei nº 75/2013, de 12 de 

setembro, de seguida relatam-se, genericamente, as atividades que deram origem e 

contribuíram para o pleno cumprimento dos direitos, poderes e prerrogativas dos 

titulares autárquicos do direito de oposição: 3.1. Direito à informação - No decorrer 

do ano de 2022, os titulares do direito de oposição do Município de Guimarães foram 

regularmente informados pelo Órgão Executivo e pelo Presidente da Câmara, tanto de 

forma expressa como verbal, da atividade municipal, da tramitação dos principais 

assuntos de interesse público e da informação financeira do Município. Assim, aos 

titulares do direito de oposição foram comunicadas informações no âmbito das alíneas 

s), t), u), x), e y) do n.º 1 do artigo 35.º e do n.º 4 do mesmo artigo da referida Lei n.º 

75/2013, a saber: − Informação sobre o andamento dos assuntos de interesse público 

relacionados com a atividade da Câmara, a qual foi enviada a todos os membros da 

Assembleia Municipal antes de cada sessão ordinária daquele órgão; − Resposta a 

todos os pedidos de informação apresentados pelos vereadores; − Resposta a todos os 

pedidos de informação comunicados pela mesa da Assembleia Municipal; − Resposta, 

em geral, às questões colocadas, formal ou informalmente, sobre o andamento dos 

principais assuntos do Município; − Promoção da publicação das decisões e 

deliberações dos órgãos autárquicos e dos respetivos titulares destinadas a ter eficácia 

externa; − Remessa à Assembleia Municipal das minutas das atas das reuniões do 

Executivo Municipal após a sua realização e das atas das reuniões deste mesmo Órgão, 

após aprovação; A Câmara Municipal de Guimarães mantém atualizados os 

mecanismos de informação permanente sobre a gestão municipal, onde se inclui a 

página da internet, facilitando o acompanhamento e a fiscalização da atividade dos 

órgãos municipais. 3.2. Direito de consulta prévia - De acordo com o disposto no n.º 3 

do artigo 5.º do Estatuto do Direito de Oposição, foram facultados aos vereadores e 

aos representantes dos partidos políticos e grupos de cidadãos na Assembleia 
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Municipal, propostas dos Planos e Orçamentos Municipais, resultando a sua aprovação 

dentro dos prazos legais. Foram facultadas, com a antecedência prevista na lei, por 

Plataforma Eletrónica (Portal do Executivo e da Assembleia), as ordens de trabalho das 

reuniões do Órgão Executivo e das sessões do Órgão Deliberativo e disponibilizados, 

para consulta, todos os documentos necessários à tomada de decisão. Foi fornecida 

cópia desses documentos, sempre que solicitada, com meios humanos e materiais da 

Autarquia. 3.3. Direito de participação - No ano de 2022 o Executivo Municipal 

procedeu, atempadamente, ao envio de informações pertinentes aos vereadores da 

oposição. Foram igualmente dirigidos os convites aos membros eleitos da Câmara e da 

Assembleia Municipal, a fim de assegurar que estes pudessem estar presentes e/ou 

participar em atos e eventos oficiais relevantes para o engrandecimento e 

desenvolvimento do Concelho de Guimarães, organizados ou apoiados pela Câmara 

Municipal. Foi, ainda, garantida a distribuição de toda a correspondência remetida à 

Autarquia e destinada aos vereadores ou aos membros da Assembleia Municipal. Aos 

titulares do direito de oposição foi assegurado o direito de se pronunciarem e 

intervirem, pelos meios constitucionais e legais, tendo as propostas, pedidos de 

informação, requerimentos, declarações políticas e esclarecimentos sido tramitados 

nos termos legais. Foram tornadas públicas integralmente, por transcrição nas 

respetivas atas ou inclusão como anexo, todas as declarações de voto apresentadas. 

No ano de 2022 os titulares do Direito de Oposição fizeram-se representar nas 

Comissões constituídas na esfera das atribuições da Assembleia Municipal. 3.4. Direito 

de Depor - Durante o ano de 2022 os titulares do direito de oposição não intervieram 

em qualquer comissão para efeitos da aplicação do direito consagrado no artigo 8.º do 

Estatuto do Direito de Oposição, dado que não foi constituída qualquer comissão para 

a realização de livros brancos, relatórios, inquéritos, inspeções ou sindicâncias. 4. 

Direito de pronúncia sobre o relatório de avaliação - De acordo com o disposto no n.º 

3 do artigo 10.º do Estatuto do Direito de Oposição, os titulares do direito de oposição 

dispõem do direito de se pronunciarem sobre o relatório de avaliação do grau de 

observância do respeito pelos direitos e garantias constantes no referido estatuto e, a 

pedido de qualquer desses titulares, pode o respetivo relatório ser objeto de discussão 

pública na Assembleia Municipal. 5. Conclusão - Em face do exposto, foram 

asseguradas, pela Câmara Municipal de Guimarães, as condições adequadas ao 
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cumprimento do estatuto do direito de oposição durante o ano de 2022, considerando 

como relevante o papel desempenhado pelo Executivo Municipal como garante dos 

direitos dos eleitos locais da oposição. Nestes termos, e em cumprimento do art.º 3º e 

do n.º 2 do artigo 10.º do Estatuto do Direito da Oposição, deve este relatório ser 

submetido ao Órgão Executivo e, posteriormente, enviado ao Presidente da 

Assembleia Municipal de Guimarães e aos representantes dos partidos políticos 

titulares do direito de oposição na Assembleia Municipal. Deve, ainda, este relatório 

ser publicado na página oficial da internet do Município.” 

DELIBERADO 

 

 

4. OBRAS PÚBLICAS – ESCOLA HOTEL IPCA - QUINTA DO COSTEADO - RESPOSTA A 

PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS/ERROS E OMISSÕES – RATIFICAÇÃO – Presente, para 

ratificação, o despacho do Presidente da Câmara, datado de 24 de fevereiro de 2023, 

que concordou com a seguinte informação do júri do procedimento em epígrafe: “Os 

pedidos de esclarecimentos/erros e omissões, necessários à boa compreensão e 

interpretação das peças do procedimento referido em epígrafe, foram apresentados 

pelos interessados (anexo 1) tendo os mesmos sido objeto de análise por parte da 

Divisão de Estudos e Projetos (DEP). Neste sentido foi elaborada a resposta aos 

pedidos de esclarecimentos (anexo 2), bem como a lista de erros e omissões aceites 

(anexo 3), considerando-se rejeitados todos os que não tenham sido expressamente 

aceites. Dado que a resposta aos pedidos de esclarecimentos/erros e omissões não foi 

disponibilizada no prazo estipulado, conforme determinam as alíneas a) e b) do n.º 5 

do artigo 50º do Código dos Contratos Públicos (CCP), deverá ser prorrogado o prazo 

para a entrega das propostas, por um período de 8 dias, equivalente ao atraso 

verificado, nos termos do n.º 1 do artigo 64º do CCP. Assim, submete-se à 

consideração do dono da obra, representado pelo Sr. Presidente da Câmara, Dr. 

Domingos Bragança, para posterior aprovação, mediante ratificação, pela Câmara 

Municipal: - a aprovação da resposta aos pedidos de esclarecimentos bem como a 

aprovação da lista de erros e omissões aceites, devendo as mesmas serem publicitadas 

na plataforma eletrónica acingov; - a prorrogação de prazo concedido aos 

interessados, para apresentação de propostas, por um período de 8 dias, a contar da 
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data de envio do Aviso de Prorrogação de Prazo ao Serviço das Publicações Oficiais da 

União Europeia.” 

DELIBERADO 

 

 

5. OBRAS PÚBLICAS – ESCOLA HOTEL IPCA – QUINTA DO COSTEADO – 

PRORROGAÇÃO DE PRAZO – RATIFICAÇÃO – Presente, para ratificação, o despacho do 

Presidente da Câmara, datado de 6 de março de 2023, que prorrogou o prazo para 

entrega de propostas no âmbito do procedimento em epígrafe até às 17:00 horas do 

dia 16 de março de 2023, de acordo com a seguinte informação do júri do concurso: 

“No seguimento da disponibilização, na plataforma eletrónica, da resposta aos pedidos 

de esclarecimentos/erros e omissões no procedimento em assunto, em 02/03/2023, e 

consequente prorrogação de prazo para entrega das propostas até ao dia 09/03/2023, 

nos termos do n.º 1 do artigo 64 do Código dos Contratos Públicos (CCP), foi pedido, 

por vários interessados ao presente procedimento, a prorrogação do prazo para a 

apresentação das propostas. A lista de erros e omissões aceites apenas corrigem 

medições do projeto colocado a concurso, bem como pequenas omissões, que não 

alteram aspetos fundamentais das peças do procedimento. Contudo, dada a 

pertinência em adequar os esclarecimentos prestados e os Erros e Omissões aceites às 

propostas que irão ser submetidas pelos concorrentes ao presente concurso, o júri do 

procedimento propõe, ao abrigo do nº 4 do artigo 64º do CCP, a prorrogação do prazo 

para entrega das propostas até às 17:00 hora do dia 16/03/2023, por considerar ser 

um período adequado para o efeito, aproveitando assim todos os interessados. Nestes 

termos, caso seja entendido pelo órgão competente para a decisão de contratar, a 

aprovação desta prorrogação de prazo para a entrega das propostas, ao abrigo do nº 5 

do artigo 64º do CCP, deverão ser informados todos os interessados desta 

prorrogação, assim como a sua publicação no Diário da República e no Jornal Oficial da 

União Europeia.” 

DELIBERADO 
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6. FREGUESIAS – FREGUESIA DE ABAÇÃO E GÉMEOS – ALTERAÇÃO DA DELIBERAÇÃO 

DE 21 DE ABRIL DE 2022 – Presente a seguinte proposta: “Em sua sessão realizada em 

3 de maio de 2022 a Assembleia Municipal de Guimarães deliberou sancionar a 

deliberação tomada pela Câmara Municipal de Guimarães, datada de 21 de abril de 

2022, que aprovaram a atribuição de um apoio à Freguesia de Abação e Gémeos, para 

a pavimentação da Travessa da Devesa Escura, 2ª fase do Parque Infantil de São 

Cristóvão, 1.ª fase do Parque Infantil de Gémeos, muro de suporte e alargamento de 

curva na rua Casal de Além, alargamento de passadiço do Cemitério de São Cristóvão, 

com uma verba no valor de €23.994,02. No dia 20 de dezembro de 2022, o Presidente 

da Junta da Freguesia informou ainda não ter realizado as obras, devido às condições 

climatéricas adversas e falta de material, tendo solicitado, assim que a verba acima 

referida transitasse para o ano de 2023. Assim, submete-se à consideração do 

executivo camarário e do órgão deliberativo, a alteração das suas deliberações, 

prorrogando-se o prazo referente ao apoio atribuído à Freguesia de Abação e Gémeos, 

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

Município para a Freguesia através da apresentação das respetivas faturas pela 

Freguesia e de autos de medição elaborados pela Divisão de Gestão e Conservação.” 

DELIBERADO 

 

 

7. FREGUESIAS – FREGUESIA DE AIRÃO SANTA MARIA, AIRÃO S. JOÃO E VERMIL – 

ALTERAÇÃO DA DELIBERAÇÃO DE 21 DE JULHO DE 2022 – Presente a seguinte 

proposta: “Em sessão realizada em 30 de setembro de 2022 a Assembleia Municipal de 

Guimarães deliberou sancionar a deliberação tomada pela Câmara Municipal de 

Guimarães, datada de 21 de julho de 2022, que aprovaram a atribuição de um apoio à 

Freguesia de Airão Santa Maria, Airão S. João e Vermil, para a obra no Cemitério de 

Airão S. João, Fontanário das Boucinhas, repavimentação das ruas Dr. Teófilo Braga e 

Alto do Boucinho, com uma verba no valor de €19.378,17. No dia 28 de dezembro de 

2022, o Presidente da Junta da Freguesia informou que não foi possível concluir as 

obras, tendo solicitado que a verba remanescente transitasse para o ano de 2023. 

Durante o ano 2022 foram apresentadas faturas e elaborados autos de medição em 7 

de outubro de 2022, 29 de novembro de 2022 e 20 de dezembro de 2022, nos valores, 
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respetivamente, de €8.028,35, €3.958,17 e de €917,83, referentes aos trabalhos 

executados até àquela data, resultando num valor remanescente de €6.473,82. Assim, 

submete-se à consideração do executivo camarário e do órgão deliberativo, a 

prorrogação do prazo referente ao apoio atribuído à Freguesia de Airão Santa Maria, 

Airão S. João e Vermil para a obra no Cemitério de Airão S. João, Fontanário das 

Boucinhas, repavimentação das ruas Dr. Teófilo Braga e Alto do Boucinho, passando a 

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

para a Freguesia através da apresentação das respetivas faturas pela Freguesia e de 

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

DELIBERADO 

 

 

8. FREGUESIAS – FREGUESIA DE ALDÃO – ALTERAÇÃO DA DELIBERAÇÃO DE 21 DE 

ABRIL DE 2022 – Presente a seguinte proposta. “Em sua sessão realizada em 3 de maio 

de 2022 a Assembleia Municipal de Guimarães deliberou sancionar a deliberação 

tomada pela Câmara Municipal de Guimarães, datada de 21 de abril de 2022, que 

aprovaram a atribuição de um apoio à Freguesia de Aldão, para a realização de obras 

na rua Padre João Pimenta, com uma verba no valor de €8.709,73. No dia 16 de 

dezembro de 2022, o Presidente da Junta da Freguesia informou não ter realizado as 

obras, devido aos transtornos causados à população pelo decurso de obras na rua 24 

de Junho, tendo entendido a Junta de Freguesia não efetuar, em simultâneo, a obra 

acima referida, tendo solicitado, assim, que a verba transitasse para o ano de 2023. 

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

à aprovação da Assembleia Municipal a prorrogação do prazo referente ao apoio 

atribuído à Freguesia de Aldão para a realização de obras na rua Padre João Pimenta, 

com uma verba no valor de €8.709,73, passando a terminar a 31 de dezembro de 

2023. A verba referida será transferida pelo Município para a Freguesia através da 

apresentação das respetivas faturas pela Freguesia e de autos de medição elaborados 

pela Divisão de Gestão e Conservação.” 

DELIBERADO 
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9. FREGUESIAS – FREGUESIA DE ALDÃO – ALTERAÇÃO DA DELIBERAÇÃO DE 16 DE 

NOVEMBRO DE 2020 – Presente a seguinte proposta. “Em sua sessão realizada em 3 

de maio de 2022 a Assembleia Municipal de Guimarães deliberou sancionar a 

deliberação tomada pela Câmara Municipal de Guimarães, datada de 10 de fevereiro 

de 2022, que aprovaram uma alteração do prazo para atribuição de um apoio à 

Freguesia de Aldão, para execução da obra de requalificação da rua de São Mamede, 

resultando na transição, para o ano 2022, da verba remanescente, àquela data, no 

valor de €21.489,32. No dia 10 de dezembro de 2022, o Presidente da Junta da 

Freguesia informou ainda não estarem concluídas as obras uma vez que se aguarda 

por uma intervenção da Vimágua, prevista para essa rua, tendo solicitado, assim, que a 

verba remanescente de €21.489,32 transitasse para o ano 2023. Assim, submete-se à 

consideração superior que a Câmara Municipal delibere submeter à aprovação da 

Assembleia Municipal a prorrogação do prazo referente ao apoio atribuído à Freguesia 

de Aldão para execução da obra de requalificação da rua de São Mamede, passando a 

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

para a Freguesia através da apresentação das respetivas faturas pela Freguesia e de 

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

DELIBERADO 

 

 

10. FREGUESIAS – FREGUESIA DE BARCO – ALTERAÇÃO DA DELIBERAÇÃO DE 21 DE 

ABRIL DE 2022 – Presente a seguinte proposta: “Em sua sessão realizada em 3 de maio 

de 2022 a Assembleia Municipal de Guimarães deliberou sancionar a deliberação 

tomada pela Câmara Municipal de Guimarães, datada de 21 de abril de 2022, que 

aprovaram a atribuição de um apoio à Freguesia de Barco, para o projeto e execução 

da rua do Rabelo, troço entre a rua das Cruzes e a rua da Torre, com uma verba no 

valor de €12.309,50. No dia 29 de novembro de 2022, o Presidente da Junta da 

Freguesia informou que não foi possível concluir a obra, tendo solicitado que a verba 

transitasse para o ano 2023. Assim, submete-se à consideração superior que a Câmara 

Municipal delibere submeter à aprovação da Assembleia Municipal a prorrogação do 

prazo referente ao apoio atribuído à Freguesia de Barco, para o projeto e execução da 

rua do Rabelo, troço entre a rua das Cruzes e a rua da Torre, com uma verba no valor 
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de €12.309,50, passando a terminar a 31 de dezembro de 2023. A verba referida será 

transferida pelo Município para a Freguesia através da apresentação das respetivas 

faturas pela Freguesia e de autos de medição elaborados pela Divisão de Gestão e 

Conservação.” 

DELIBERADO 

 

 

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

LEOCÁDIA – ALTERAÇÃO DA DELIBERAÇÃO 21 DE ABRIL DE 2022 – Presente a 

seguinte proposta. “Em sua sessão realizada em 3 de maio de 2022 a Assembleia 

Municipal de Guimarães deliberou sancionar a deliberação tomada pela Câmara 

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

um apoio à Freguesia de Briteiros S. Salvador e Briteiros Santa Leocádia, para a 

pavimentação do arruamento de ligação da rua do Carvalho à rua da Calçada e 

repavimentação parcial e alargamento da rua do Ruival junto à Casa Mortuária e Casa 

Paroquial, com uma verba no valor de €11.482,13. No dia 27 de dezembro de 2022, o 

Presidente da Junta da Freguesia informou não ter concluído as obras devido, 

sobretudo, às condições atmosféricas, tendo solicitado, assim, que a verba transitasse 

para o ano de 2023. Assim, submete-se à consideração superior que a Câmara 

Municipal delibere submeter à aprovação da Assembleia Municipal a prorrogação do 

prazo referente ao apoio atribuído à Freguesia de Briteiros S. Salvador e Briteiros Santa 

Leocádia para a pavimentação do arruamento de ligação da rua do Carvalho à rua da 

Calçada e repavimentação parcial e alargamento da rua do Ruival junto à Casa 

Mortuária e Casa Paroquial, passando a terminar a 31 de dezembro de 2023. A verba 

referida será transferida pelo Município para a Freguesia através da apresentação das 

respetivas faturas pela Freguesia e de autos de medição elaborados pela Divisão de 

Gestão e Conservação.” 

DELIBERADO 

 

 

12. FREGUESIAS – FREGUESIA DE BRITEIROS SANTO ESTEVÃO E DONIM – ALTERAÇÃO 

DA DELIBERAÇÃO DE 19 DE ABRIL DE 2021 – Presente a seguinte proposta: “Em sua 
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sessão realizada em 3 de maio de 2022 a Assembleia Municipal de Guimarães 

deliberou sancionar a deliberação tomada pela Câmara Municipal em sua reunião 10 

de fevereiro de 2022, que aprovaram uma alteração referente ao Contrato 

interadministrativo de Delegação de Competências celebrado com a Freguesia de 

Briteiros Santo Estevão e Donim, para execução de obras no coberto da E.B/JI de 

Donim, trajeto entre a Avenida Joaquim Novais e as rua de Carreira e Cimo de Vila, em 

Donim e na Travessa de Santa Maria, em Briteiros Santo Estevão, resultando na 

alteração do respetivo prazo, que passou a terminar em 31 de dezembro de 2022 e na 

transferência da verba remanescente, àquela data, no valor de €1.491,00. No dia 19 de 

dezembro de 2022, o Presidente da Junta da Freguesia solicitou nova alteração do 

prazo do respetivo Contrato, de forma a concluir as obras até ao final de 2023. Assim, 

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

aprovação da Assembleia Municipal, ao abrigo do disposto na alínea k) do nº 1 do 

artigo 25º e da alínea m) do nº 1 do artigo 33º, ambos da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, a prorrogação do prazo de execução do Contrato de Delegação de 

Competências, celebrado no dia 18 de maio de 2021 com a Freguesia de Briteiros 

Santo Estevão e Donim, passando a terminar 31 de dezembro de 2023. As verbas 

referidas serão transferidas pelo Município para a Freguesia através da apresentação 

das respetivas faturas pela Freguesia e de autos de medição elaborados pela Divisão 

de Gestão e Conservação.” 

DELIBERADO 

 

 

13. FREGUESIAS – FREGUESIA DE CANDOSO S. MARTINHO – ALTERAÇÃO DA 

DELIBERAÇÃO DE 21 DE ABRIL DE 2022 – Presente a seguinte proposta: “Em sua 

sessão realizada em 3 de maio de 2022 a Assembleia Municipal de Guimarães 

deliberou sancionar a deliberação tomada pela Câmara Municipal de Guimarães, 

datada de 21 de abril de 2022, que aprovaram a atribuição de um apoio à Freguesia de 

Candoso S. Martinho para a requalificação do Edifício da Sede da Junta de Freguesia, 

com uma verba no valor de €9.819,68. No dia 7 de dezembro de 2022, a Presidente da 

Junta da Freguesia informou ainda não ter sido possível a adjudicação da obra, tendo 

solicitado, assim, que a verba em questão transitasse para o ano 2023. Assim, 
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submete-se à consideração superior que a Câmara Municipal delibere submeter à 

aprovação da Assembleia Municipal a prorrogação do prazo referente ao subsídio 

atribuído à Freguesia de Candoso S. Martinho para a requalificação do Edifício da Sede 

da Junta de Freguesia, passando a terminar 31 de dezembro de 2023. A verba referida 

será transferida pelo Município para a Freguesia através da apresentação das 

respetivas faturas pela Freguesia e de autos de medição elaborados pela Divisão de 

Gestão e Conservação.” 

DELIBERADO 

 

 

14. FREGUESIAS – FREGUESIA DE COSTA – ALTERAÇÃO DA DELIBERAÇÃO DE 11 DE 

ABRIL DE 2019 – Presente a seguinte proposta: “Em sua sessão realizada em 3 de maio 

de 2022 a Assembleia Municipal de Guimarães deliberou sancionar a deliberação 

tomada pela Câmara Municipal de Guimarães, datada de 10 de fevereiro de 2022, que 

aprovaram a segunda alteração referente à atribuição de um apoio à Freguesia de 

Costa, destinado a comparticipar a obra de requalificação das ruas da Bouça e das 

Tumbas, resultando na transição, para o ano 2022, da verba remanescente, àquela 

data, no valor de €4.952,52. No dia 30 de dezembro de 2022, o Presidente da Junta da 

Freguesia informou ainda não estarem concluídas as obras, devido às condições de 

mercado e climatéricas, tendo solicitado, assim, que a verba remanescente transitasse 

para o ano de 2023. Assim, submete-se à consideração superior que a Câmara 

Municipal delibere submeter à aprovação da Assembleia Municipal, a prorrogação do 

prazo referente ao apoio atribuído à Freguesia de Costa, destinado a comparticipar a 

obra de requalificação das ruas da Bouça e das Tumbas, que passa a terminar 31 de 

dezembro de 2023. A verba referida será transferida pelo Município para a Freguesia 

através da apresentação das respetivas faturas pela Freguesia e de autos de medição 

elaborados pela Divisão de Gestão e Conservação.” 

DELIBERADO 

 

 

15. FREGUESIAS – FREGUESIA DE COSTA – ALTERAÇÃO DE DELIBERAÇÕES – Presente 

a seguinte proposta: “A Assembleia Municipal de Guimarães, em sessões realizadas em 
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3 de maio de 2022 e 30 de junho de 2022, deliberou sancionar as deliberações 

tomadas pela Câmara Municipal de Guimarães em suas reuniões, respetivamente, de 

21 de abril de 2022 e 20 de junho de 2022, que aprovaram a atribuição de um apoio à 

Freguesia de Costa, destinado a comparticipar as obras nas ruas de Vilar, Cantonha, 25 

de Abril e do Pinheiro (Bairro J. Teixeira 2.ª fase), atribuindo, para o efeito, verbas no 

montante, respetivamente, de €29.700,70 e de €28.205,02. No dia 30 de dezembro de 

2022, o Presidente da Junta da Freguesia informou ainda não estarem concluídas as 

obras devido às condições de mercado e climatéricas, tendo solicitado, assim, que as 

verbas remanescentes transitassem para o ano de 2023. Assim, submete-se à 

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

a prorrogação do prazo, até 31 de dezembro de 2023, dos apoios atribuídos à 

Freguesia de Costa acima referidos, no valor remanescente total de €57.905,72, para 

comparticipar as obras nas ruas de Vilar, Cantonha, 25 de Abril e do Pinheiro (Bairro J. 

Teixeira 2.ª fase), ao abrigo do disposto na alínea ccc) do nº1 do artigo 33º e da alínea 

j) do nº 1 do artigo 25º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro. A verba referida será 

transferida pelo Município para a Freguesia através da apresentação das respetivas 

faturas pela Freguesia e de autos de medição elaborados pela Divisão de Gestão e 

Conservação.” 

DELIBERADO 

 

 

16. FREGUESIAS – FREGUESIA DE CREIXOMIL – ALTERAÇÃO DA DELIBERAÇÃO DE 21 

DE ABRIL DE 2022 – Presente a seguinte proposta: “Em sua sessão realizada em 3 de 

maio de 2022 a Assembleia Municipal de Guimarães deliberou sancionar a deliberação 

tomada pela Câmara Municipal de Guimarães, datada de 21 de abril de 2022, que 

aprovaram a celebração de um contrato interadministrativo de Delegação de 

Competências na Freguesia de Creixomil, para execução da obra de Requalificação da 

rua Fernão de Magalhães, com uma verba no valor de €47.668,39. No dia 29 de 

dezembro de 2022, o Presidente da Junta da Freguesia solicitou uma alteração do 

prazo do respetivo Contrato, de forma a concluir as obras até ao final de 2023. Assim, 

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

aprovação da Assembleia Municipal, a prorrogação do prazo do Contrato de Delegação 
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de Competências, celebrado no dia 27 de junho de 2022, com a Freguesia de 

Creixomil, que passa a terminar 31 de dezembro de 2023. A verba referida será 

transferida pelo Município para a Freguesia através da apresentação das respetivas 

faturas pela Freguesia e de autos de medição elaborados pela Divisão de Gestão e 

Conservação.” 

DELIBERADO 

 

 

17. FREGUESIAS – FREGUESIA DE GONDAR – ALTERAÇÃO DA DELIBERAÇÃO DE 21 DE 

ABRIL DE 2022 – Presente a seguinte proposta: “Em sua sessão realizada em 3 de maio 

de 2022 a Assembleia Municipal de Guimarães deliberou sancionar a deliberação 

tomada pela Câmara Municipal em sua reunião de 21 de abril de 2022, que aprovaram 

a atribuição de um apoio à Freguesia de Gondar para a 1ª fase da criação de ciclovia, 

passeio e estacionamento na rua do Olival, com uma verba no valor de €7.114,78. No 

dia 13 de junho de 2022, o Presidente da Junta da Freguesia solicitou uma alteração do 

objeto com a transferência da verba para a obra de requalificação da Bica da Quinta 

das Canas, tendo apresentado três orçamentos para o efeito. Os serviços da Divisão de 

Património Municipal informaram que a Bica da Quinta das Canas é vicinal, 

configurando, por tal, a atribuição de um apoio. Assim, submete-se à consideração 

superior que a Câmara Municipal delibere submeter à aprovação da Assembleia 

Municipal a alteração do objeto do apoio atribuído à Freguesia de Gondar para a 1ª 

fase da criação de ciclovia, passeio e estacionamento na rua do Olival, com uma verba 

no valor de €7.114,78, passando a destinar-se à requalificação da Bica da Quinta das 

Canas, ao abrigo do disposto na alínea ccc) do nº1 do artigo 33º e da alínea j) do nº 1 

do artigo 25º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro. A verba referida será transferida 

pelo Município para a Freguesia através da apresentação das respetivas faturas pela 

Freguesia e de autos de medição elaborados pela Divisão de Gestão e Conservação.” 

DELIBERADO 

 

 

18. FREGUESIAS – FREGUESIA DE INFANTAS – ALTERAÇÃO DA DELIBERAÇÃO DE 21 DE 

ABRIL DE 2022 – Presente a seguinte proposta: “Em sua sessão realizada em 3 de maio 
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de 2022 a Assembleia Municipal de Guimarães deliberou sancionar a deliberação 

tomada pela Câmara Municipal de Guimarães, datada de 21 de abril de 2022, que 

aprovaram a atribuição de um apoio à Freguesia de Infantas, para o desaterro do 

Parque de Lazer, com uma verba no valor de €19.347,28. No dia 6 de dezembro de 

2022, a Presidente da Junta da Freguesia informou não ter sido possível concluir as 

obras, tendo solicitado, assim, que a verba em questão transitasse para o ano 2023. 

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

à aprovação da Assembleia Municipal a prorrogação do prazo referente ao apoio 

atribuído à Freguesia de Infantas, para o desaterro do Parque de Lazer, com uma 

verba no valor de €19.347,28, que passa a terminar 31 de dezembro de 2023. A verba 

referida será transferida pelo Município para a Freguesia através da apresentação das 

respetivas faturas pela Freguesia e de autos de medição elaborados pela Divisão de 

Gestão e Conservação.” 

DELIBERADO 

 

 

19. FREGUESIAS – FREGUESIA DE LONGOS – ALTERAÇÃO DE DELIBERAÇÃO E 

ATRIBUIÇÃO DE APOIO – Presente a seguinte proposta: “Em sua sessão realizada em 8 

de fevereiro de 2021 a Assembleia Municipal de Guimarães deliberou sancionar a 

deliberação tomada pela Câmara Municipal em sua reunião de 25 de janeiro de 2021, 

que aprovaram uma alteração ao contrato interadministrativo de Delegação de 

Competências celebrado com a Freguesia de Longos, para a execução de obras de 

construção de muro e pavimentação da rua da Deveza, com uma verba no valor de 

€10.000,00, alterando-se o prazo do respetivo Contrato, passando a cláusula 8.ª a ter a 

seguinte redação: “O presente contrato tem início na data da sua assinatura e termina 

em 31 de dezembro de 2021”. Contudo, a Presidente da Junta da Freguesia comunicou 

não ter sido possível a conclusão das obras nos anos de 2021 e 2022, tendo solicitado a 

transição da referida verba para o ano de 2023. A Assembleia Municipal de Guimarães, 

em sessão realizada em 3 de maio de 2022, sancionou a deliberação da Câmara 

Municipal de Guimarães, datada de 10 de fevereiro de 2022, aprovando uma segunda 

alteração ao contrato interadministrativo de delegação de competências celebrado 

com a Freguesia de Longos, para a execução de obras de construção de muro e 



 
 

17 
Mod. 229-A/SQ 0 

 

GU IMA
S

AER

CÂMARA MUNICIPAL DE GUIMARÃES

pavimentação das ruas da Cachada e da Agra, com uma verba no valor de €10.400,17, 

prorrogando-se o prazo de execução da obra até 31 de dezembro de 2022. Entretanto, 

a Presidente da Junta de Freguesia informou não ter sido executada a referida obra 

durante aquele ano. Por deliberação da Assembleia Municipal de Guimarães, tomada 

em sua sessão de 3 de maio de 2022, foi sancionada a deliberação da Câmara 

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

um apoio à Freguesia de Longos, para execução da obra de requalificação da rua da 

Agra, com uma verba no valor de €19.869,79. No dia 20 de novembro de 2022, a 

Presidente da Junta da Freguesia participou que, devido à sobrecarga de trabalho do 

empreiteiro e problemas relacionados com águas pluviais não foi possível realizar a 

obra, tendo solicitado a transição da verba em questão para o ano 2023. Nessa mesma 

comunicação, a Presidente da Junta de Freguesia solicitou, ainda, que todas as verbas 

acima referidas (€10.400,17, €10.000,00 e €19.869,79) se destinassem exclusivamente 

à execução da obra de pavimentação da rua da Agra, por se tratar de um investimento 

prioritário. Assim, submete-se à consideração superior que a Câmara Municipal 

delibere revogar as suas deliberações de 25 de janeiro de 2021 e de 10 de fevereiro de 

2022 e submeta à aprovação da Assembleia Municipal a revogação das suas 

deliberações de 8 de fevereiro de 2021 e de 3 de maio de 2022, bem como a 

aprovação: 1. da prorrogação do prazo, até 31 de dezembro de 2023, do apoio 

concedido por deliberações da Assembleia Municipal de 3 de maio de 2022 e da 

Câmara Municipal de 21 de abril de 2022, para execução da obra de requalificação da 

rua da Agra, mediante a transferência do valor de €19.869,79; 2. da atribuição de um 

apoio à Freguesia de Longos no valor de €20.400,17 para execução da obra de 

requalificação da rua da Agra. As verbas referidas serão transferidas pelo Município 

para a Freguesia através da apresentação das respetivas faturas pela Freguesia e de 

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

DELIBERADO 

 

 

20. FREGUESIAS – FREGUESIA DE NESPEREIRA – ALTERAÇÃO DE DELIBERAÇÕES – 

Presente a seguinte proposta: “Em sua sessão realizada em 30 de junho de 2020 a 

Assembleia Municipal deliberou sancionar a deliberação tomada pela Câmara 
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Municipal em sua reunião de 1 de junho de 2020, que aprovaram a celebração de um 

contrato interadministrativo de delegação de competências com a Freguesia de 

Nespereira para a execução da obra de reperfilamento da rua Visconde do Paço, 

mediante a transferência de uma verba no montante de €18.362,69. Posteriormente, 

em sessão realizada em 8 de fevereiro de 2021 a Assembleia Municipal de Guimarães 

sancionou a deliberação tomada pela Câmara Municipal em sua reunião de 25 de 

janeiro de 2021, aprovando uma alteração ao referido contrato de delegação de 

competências, passando o seu prazo a terminar em 31 de dezembro de 2021. Na 

sequência, por deliberações da Assembleia Municipal 30 de maio de 2021 e da Câmara 

Municipal de 19 de abril de 2021 foi alterado o objeto do mesmo contrato, da seguinte 

forma: “O presente contrato tem por objeto a delegação de competências na 

Freguesia para a execução de obras de requalificação nas ruas Visconde do Paço e 

Casal Novo”. Em sua sessão realizada em 21 de dezembro de 2022 a Assembleia 

Municipal de Guimarães deliberou sancionar a deliberação tomada pela Câmara 

Municipal de Guimarães, datada de 29 de novembro de 2022, que aprovaram a 

celebração de um contrato de delegação de competências na Freguesia de 

Nespereira, para a execução da obra de reperfilamento, com construção de muro, de 

uma parte da Rua Visconde Paço, construção de baía de estacionamento, águas 

pluviais e construção e requalificação de passeio, com uma verba no valor de 

€18.362,69. No final de 2022, o Presidente da Junta da Freguesia comunicou não ter 

sido possível a conclusão das obras para as quais foram aprovados os apoios acima 

descritos, nos anos de 2021 e 2022, tendo solicitada a transição da referida verba para 

o ano de 2023. Nessa mesma comunicação, o Presidente da Junta de Freguesia 

solicitou, ainda, que as verbas acima referidas (€18.362,69 e €18.362,69) se 

destinassem exclusivamente à execução da obra de reperfilamento, com construção 

de muro, de uma parte da Rua Visconde Paço, construção de baía de estacionamento, 

águas pluviais e construção e requalificação de passeio, por se tratar de um 

investimento prioritário. Assim, submete-se à consideração do executivo camarário a 

revogação das suas deliberações de 1 de junho de 2020, 25 de janeiro de 2021 e 19 de 

abril de 2021 e ulteriores revogações, pela Assembleia Municipal, das suas 

deliberações de 30 de junho de 2020, 8 de fevereiro de 2021 e 30 de maio de 2021, 

que aprovaram a celebração de um contrato de delegação de competências na 
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Freguesia de Nespereira e respetivos aditamentos, passando a verba em causa, no 

valor de €18.362,69, a destinar-se à execução das obras de reperfilamento, com 

construção de muro, de uma parte da Rua Visconde Paço, construção de baía de 

estacionamento, águas pluviais e construção e requalificação de passeio, ao abrigo 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, de 12 de Setembro, bem como a aprovação: 1. da prorrogação, até 31 

de dezembro de 2023, do prazo para execução das obras de reperfilamento, com 

construção de muro, de uma parte da Rua Visconde Paço, construção de baía de 

estacionamento, águas pluviais e construção e requalificação de passeios, aprovadas 

por deliberações de 21 de dezembro de 2022 da Assembleia Municipal e de 29 de 

novembro de 2022 da Câmara Municipal; 2. do reforço da verba atribuída no âmbito 

do contrato interadministrativo de delegação de competências referido no ponto 1 

com o montante de €18.362,69, totalizando uma verba no valor de €36.725,38. A 

verba referida será transferida pelo Município para a Freguesia através da 

apresentação das respetivas faturas pela Freguesia e de autos de medição elaborados 

pela Divisão de Gestão e Conservação.” 

DELIBERADO 

 

 

21. FREGUESIAS – FREGUESIA DE PINHEIRO – ALTERAÇÃO DA DELIBERAÇÃO DE 21 DE 

ABRIL DE 2022 – Presente a seguinte proposta: “Em sua sessão realizada em 3 de maio 

de 2022 a Assembleia Municipal de Guimarães deliberou sancionar a deliberação 

tomada pela Câmara Municipal de Guimarães, datada de 21 de abril de 2022, que 

aprovaram a atribuição de um apoio à Freguesia de Pinheiro, para a remodelação do 

Edifício Sede da Junta de Freguesia, com uma verba no valor de €8.642,66. No dia 9 de 

dezembro de 2022, o Presidente da Junta da Freguesia informou ainda não ter 

realizado as obras, tendo solicitado, assim, que a verba em questão transitasse para o 

ano de 2023. Assim, submete-se à consideração superior que a Câmara Municipal 

delibere submeter à aprovação da Assembleia Municipal a prorrogação do prazo 

referente ao apoio atribuído à Freguesia de Pinheiro para a remodelação do Edifício 

Sede da Junta de Freguesia, com uma verba no valor de €8.642,66, que passa a 

terminar 31 de dezembro de 2023. A verba referida será transferida pelo Município 
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para a Freguesia através da apresentação das respetivas faturas pela Freguesia e de 

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

DELIBERADO 

 

 

22. FREGUESIAS – FREGUESIA DE PRAZINS SANTO TIRSO E CORVITE – ALTERAÇÃO DE 

DELIBERAÇÕES – Presente a seguinte proposta: “Em sua sessão realizada em 3 de maio 

de 2022 a Assembleia Municipal de Guimarães deliberou sancionar a deliberação 

tomada pela Câmara Municipal de Guimarães, datada de 10 de fevereiro de 2022, que 

aprovaram uma alteração à atribuição de um apoio à Freguesia de Prazins Santo Tirso 

e Corvite, para obras nas ruas Nossa Sr.ª da Conceição, Souto das Ribas, Sobreira, 

Campos e Carreira de Baixo, com uma verba no valor de €17.009,29. Em sua sessão 

realizada em 3 de maio de 2022 a Assembleia Municipal de Guimarães deliberou 

sancionar a deliberação tomada pela Câmara Municipal de Guimarães, datada de 21 de 

abril de 2022, que aprovaram a atribuição de um apoio à Freguesia de Prazins Santo 

Tirso e Corvite, para obras na Rua Nossa Sr.ª da Conceição, com uma verba no valor de 

€16.559,19. No dia 27 de dezembro de 2022, o Presidente da Junta da Freguesia 

informou não ter sido possível avançar com a realização das obras, tendo solicitado, 

assim, a prorrogação do prazo para o ano 2023, bem como a alteração do objeto para 

que as verbas acima referidas (€17.009,29 e €16.559,19) se destinassem, 

exclusivamente, para a construção/requalificação do Parque de Lazer Arnaldo Borges, 

em Prazins Santo Tirso. Os serviços da Divisão do Património Municipal informam que 

o Parque de Lazer Arnaldo Borges, em Prazins Santo Tirso, é municipal, configurando a 

atribuição da verba uma Delegação de Competências. Assim, submete-se à 

consideração do executivo camarário a revogação das suas deliberações de 10 de 

fevereiro de 2022 e de 21 de abril de 2022, e ulteriores revogações, pela Assembleia 

Municipal, das suas deliberações de 3 de maio de 2022 acima mencionadas, bem como 

a aprovação da celebração de um contrato de Delegação de Competências na 

Freguesia de Prazins Santo Tirso e Corvite no valor de €33.568,48, para a 

construção/requalificação do Parque de Lazer Arnaldo Borges, em Prazins Santo Tirso, 

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, de 12 de Setembro. A verba referida será 
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transferida pelo Município para a Freguesia através da apresentação das respetivas 

faturas pela Freguesia e de autos de medição elaborados pela Divisão de Gestão e 

Conservação.” 

DELIBERADO 

 

 

23. FREGUESIAS - FREGUESIA DE SANDE S. MARTINHO – ALTERAÇÃO DE 

DELIBERAÇÕES – Presente a seguinte proposta: “Em sua sessão realizada em 3 de maio 

de 2022 a Assembleia Municipal de Guimarães deliberou sancionar a deliberação 

tomada pela Câmara Municipal de Guimarães datada de 10 de fevereiro de 2022, que 

aprovaram uma alteração à atribuição de um apoio à Freguesia de Sande São 

Martinho, para a execução de obras na rua das Vinhas, com uma verba no valor de 

€18.360,73, prorrogando o prazo de execução por mais 12 meses, passando a terminar 

31 de dezembro de 2022. Entretanto, o Presidente da Junta de Freguesia informou não 

ter sido executada, naquele ano, a referida obra. Em sua sessão realizada em 3 de 

maio de 2022 a Assembleia Municipal de Guimarães deliberou sancionar a deliberação 

tomada pela Câmara Municipal de Guimarães, datada de 21 de abril de 2022, que 

aprovaram a atribuição de um apoio à Freguesia de Sande São Martinho, para a 

execução de obras no Cemitério, remodelação do Edifício Sede da Junta de Freguesia e 

nas ruas da Escola, das Vinhas, de Antigas e de Pereiras, com uma verba no valor de 

€15.203,88. Durante o ano de 2022 foram apresentadas faturas e elaborados autos de 

medição em 4 de julho de 2022 e 5 de setembro de 2022, nos valores, respetivamente, 

de €2.745,40 e de €4.558,00, referentes aos trabalhos executados até àquela data, 

resultando num valor remanescente de €7.900,48. Em sua sessão realizada em 28 de 

junho de 2022, a Assembleia Municipal de Guimarães, sancionou a deliberação da 

Câmara Municipal de Guimarães, datada de 20 de junho de 2022, aprovando uma 

alteração à atribuição de um apoio à Freguesia de Sande São Martinho no valor de 

€18.360,73 para a execução de obras nas ruas dos Quatro Irmãos, de Pereiras, dos 

Rodinhos e das Vinhas, resultando na transição, para o ano 2022, da verba 

remanescente de €5.099,81. No dia 30 de dezembro de 2022, o Presidente da Junta da 

Freguesia informou que, devido a falta de mão-de-obra e ao aumento dos preços das 

matérias-primas, não foi possível concluir as obras, solicitando que a verba 
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remanescente transitasse para o ano de 2023. Nessa mesma comunicação, o 

Presidente da Junta de Freguesia, solicita, ainda, que todas as verbas remanescentes 

acima referidas (€18.360,73, €7.900,48 e €5.099,81) se destinassem exclusivamente à 

obra de Reparação da rua dos Quatro Irmãos, dada a urgência da resolução de 

problemas existentes. Os serviços da Divisão de Património Municipal informaram que 

a rua dos Quatro Irmãos é vicinal, configurando a atribuição da verba um apoio 

municipal. Assim, submete-se à consideração superior que a Câmara Municipal 

delibere submeter à aprovação da Assembleia Municipal a alteração das suas 

deliberações de 10 de fevereiro de 2022, 21 de abril de 2022 e 20 de junho de 2022, e 

ulteriores alterações, pela Assembleia Municipal, das suas deliberações de 3 de maio 

de 2022 acima referidas e 28 de junho de 2022, passando a totalidade destes apoios, 

no valor de €31.361,02, a destinar-se à execução da obra de Reparação da rua dos 

Quatro Irmãos, 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, prorrogando-se o prazo 

até 31 de dezembro de 2023. A verba referida será transferida pelo Município para a 

Freguesia através da apresentação das respetivas faturas pela Freguesia e de autos de 

medição elaborados pela Divisão de Gestão e Conservação.” 

DELIBERADO 

 

 

24. FREGUESIAS – FREGUESIA DE URGEZES – ALTERAÇÃO DA DELIBERAÇÃO DE 21 DE 

ABRIL DE 2022 - Presente a seguinte proposta: “Em sua sessão realizada em 3 de maio 

de 2022 a Assembleia Municipal de Guimarães deliberou sancionar a deliberação 

tomada pela Câmara Municipal de Guimarães, datada de 21 de abril de 2022, que 

aprovaram a atribuição de um apoio à Freguesia de Urgezes, destinado a 

comparticipar a obra de ampliação do Cemitério, com uma verba no valor de 

€120.000,00. No dia 28 de dezembro de 2022, o Presidente da Junta da Freguesia 

informou ainda não estarem concluídas as obras, tendo solicitado, assim, que a verba 

em questão transitasse para o ano de 2023. No decorrer do ano 2022 foram 

apresentadas faturas e elaborados três autos de medição em 20 de outubro de 2022, 

23 de novembro de 2022 e em 19 de dezembro de 2022, nos valores, respetivamente, 

de €24.634,48, €40.245,22 e de €15.910,21, referentes aos trabalhos executados até 
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àquela data, resultando um valor remanescente da verba de €39.210,09. Assim, 

submete-se à consideração do executivo camarário e do órgão deliberativo, a 

prorrogação do prazo referente ao apoio atribuído à Freguesia de Urgezes, que passa a 

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

para a Freguesia através da apresentação das respetivas faturas pela Freguesia e de 

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

DELIBERADO 

 

 

25. FREGUESIAS – FREGUESIA DE URGEZES – ALTERAÇÃO DA DELIBERAÇÃO DE 21 DE 

ABRIL DE 2022 – Presente a seguinte proposta: “Em sua sessão realizada em 3 de maio 

de 2022 a Assembleia Municipal de Guimarães deliberou sancionar a deliberação 

tomada pela Câmara Municipal de Guimarães, datada de 21 de abril de 2022, que 

aprovaram a celebração de um contrato interadministrativo de Delegação de 

Competências na Freguesia de Urgezes, para execução da obra de requalificação das 

ruas de S. Gualter e do Bairro Económico, com uma verba no valor de €30.002,19. No 

dia 28 de dezembro de 2022, o Presidente da Junta da Freguesia informou não 

estarem concluídas as obras, tendo solicitado, assim, uma alteração do prazo do 

respetivo Contrato, de forma a conclui-las até ao final de 2023. No decorrer do ano 

2022 foram apresentadas faturas e elaborados dois autos de medição em 19 de julho 

de 2022 e 5 de setembro de 2022, nos valores, respetivamente, de €10.128,80 e de 

€13.558,46, referentes aos trabalhos executados até àquela data, resultando um valor 

remanescente de €6.314,93. Assim, submete-se à consideração do executivo 

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

Delegação de Competências, celebrado no dia 14 de julho de 2022, com a Freguesia 

de Urgezes, que passa a terminar 31 de dezembro de 2023. A verba referida será 

transferida pelo Município para a Freguesia através da apresentação das respetivas 

faturas pela Freguesia e de autos de medição elaborados pela Divisão de Gestão e 

Conservação.” 

DELIBERADO 

 

 



 
 

24 
Mod. 229-A/SQ 0 

 

GU IMA
S

AER

CÂMARA MUNICIPAL DE GUIMARÃES

26. FREGUESIAS – FREGUESIA DE URGEZES – ALTERAÇÃO DA DELIBERAÇÃO DE 12 DE 

ABRIL DE 2018 - Presente a seguinte proposta: “Em sua sessão realizada em 3 de maio 

de 2022 a Assembleia Municipal de Guimarães deliberou sancionar a deliberação 

tomada pela Câmara Municipal de Guimarães, datada de 24 de fevereiro de 2022, que 

aprovaram uma alteração do prazo do Contrato de Delegação de Competências 

celebrado com a Freguesia de Urgezes, para a execução de piso, rede de águas pluviais 

e passeios na rua Comendador Manuel Pereira Bastos, travessa da Cerva Nova e 

Urbanização das Trofas, bem como a alteração de objeto, de forma a nele incluir a 

intervenção na rua de S. Gualter, resultando na transição, para o ano 2022, da verba 

remanescente, àquela data, no valor de €11.317,45. No dia 28 de dezembro de 2022, o 

Presidente da Junta da Freguesia informou ainda não estarem concluídas as obras, 

tendo solicitado, assim, a alteração do prazo do respetivo Contrato, de forma a 

conclui-las até ao final do ano de 2023. No decorrer do ano de 2022 foram 

apresentadas faturas e elaborado auto de medição no valor de €10.992,20 em 16 de 

dezembro de 2022, referente aos trabalhos executados, resultando, àquela data, um 

valor remanescente da verba de €325,25. Assim, submete-se à consideração do 

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

Contrato de Delegação de Competências, aditado no dia 14 de julho de 2022, com a 

Freguesia de Urgezes, que passa a terminar 31 de dezembro de 2023. A verba referida 

será transferida pelo Município para a Freguesia através da apresentação das 

respetivas faturas pela Freguesia e de autos de medição elaborados pela Divisão de 

Gestão e Conservação.” 

DELIBERADO 

 

 

27. FREGUESIAS – FREGUESIA DE SELHO S. CRISTÓVÃO - OFERTA DE BANDEIRA – 

Presente a seguinte proposta: “Vem a Junta de Freguesia de Selho São Cristóvão 

solicitar a oferta de uma bandeira de Guimarães, destinada a ser hasteada em mastro 

exterior. Existindo nos Serviços bandeiras do Município disponíveis para este efeito, 

cujo custo unitário se cifrou em €19,50 + IVA, proponho a oferta de uma bandeira de 

Guimarães para exterior à Freguesia de Selho São Cristóvão.” 

DELIBERADO 



 
 

25 
Mod. 229-A/SQ 0 

 

GU IMA
S

AER

CÂMARA MUNICIPAL DE GUIMARÃES

28. FREGUESIAS – FREGUESIA DE MESÃO FRIO - OFERTA DE BANDEIRAS – Presente a 

seguinte proposta: “Vem a Junta de Freguesia de Mesão Frio solicitar a oferta de uma 

bandeira de Guimarães e de uma bandeira nacional, destinadas a serem hasteadas na 

respetiva sede. Existindo nos Serviços bandeiras do Município disponíveis para este 

efeito, cujo custo unitário se cifrou em €19,50 + IVA, proponho a oferta das bandeiras 

referidas à Freguesia de Mesão Frio.” 

DELIBERADO 

 

 

29. PROTOCOLOS – PROTOCOLO ENTRE O INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL, IP E O MUNICÍPIO DE GUIMARÃES - MEDIDA EMPREENDE XXI – 

RATIFICAÇÃO – Presente a seguinte proposta: “A Portaria n.º 26/2022, de 10 de 

janeiro, cria e regula a medida Empreende XXI, que consiste num apoio à criação e 

desenvolvimento de novos projetos empresariais por jovens à procura do primeiro 

emprego e desempregados inscritos no IEFP. A medida é executada pelo IEFP, em 

parceria com a Startup Portugal, Associação Portuguesa para a Promoção do 

Empreendedorismo - SPAPPE. A medida compreende as seguintes modalidades de 

apoio, para criação e desenvolvimento de novos projetos empresariais, cumuláveis 

entre si: a) Apoio financeiro ao investimento elegível para a criação de empresas; b) 

Apoio financeiro à criação do próprio emprego; c) Formação profissional adequada à 

criação de empresas e do próprio emprego, sempre que necessário; d) Mentoria e 

consultoria especializada na área do empreendedorismo para reforço de competências 

e para a estruturação e consolidação do projeto; e) Possibilidade de instalação em 

incubadoras, bem como de acesso a outras atividades complementares, 

nomeadamente materiais didáticos, bootcamps e seminários. São destinatários da 

medida as pessoas que possuam uma ideia de negócio económico financeiramente 

viável, inscritas no IEFP, nas seguintes situações: a) Jovens à procura do primeiro 

emprego, com idade entre os 18 anos e os 35 anos, inclusive, que nunca tenham 

prestado atividade ao abrigo de um contrato de trabalho sem termo; b) Jovens 

desempregados, com idade entre os 18 anos e os 35 anos, inclusive, incluindo os que 

não se encontrem a estudar nem a frequentar formação; Outros desempregados 

inscritos, incluindo os que reúnam condições para ser destinatários da medida Apoio 
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ao Regresso de Emigrantes a Portugal, regulada pela Portaria n.º 214/2019, de 5 de 

julho, na redação atual, salvo no que respeita à celebração de contrato de trabalho por 

conta de outrem, e respetivos membros do agregado familiar. Aos projetos de criação 

de empresas elegíveis é atribuído, pelo IEFP, um apoio financeiro, até 85% do total do 

investimento elegível, nas seguintes modalidades: a) Subsídio não reembolsável, até 

ao limite de 40% do investimento elegível; b) Empréstimo sem juros, até ao limite de 

45% do investimento elegível. Os projetos de criação de empresas ou do próprio 

emprego devem respeitar os seguintes requisitos: a) Apresentar um investimento total 

até €175.000; b) Apresentar viabilidade económico-financeira; c) Não incluir, no 

investimento a realizar, a compra de capital social de empresa existente. Ao abrigo da 

Medida Empreende XXI, a análise relativa à viabilidade económico-financeira dos 

projetos na fase da candidatura, bem como o apoio aos projetos e promotores, 

através de serviços de mentoria e consultoria especializada, são efetuados por 

entidades pertencentes à Rede Nacional de Incubadoras e Aceleradoras, que são 

credenciadas pelo IEFP, como parceiras de acompanhamento Empreende XXI. Podem 

candidatar-se à credenciação como entidade de acompanhamento Empreende XXI 

(EA), as entidades pertencentes à Rede Nacional de Incubadoras e Aceleradoras que 

disponham de recursos e serviços de apoio ao empreendedorismo, incluindo 

incubação de empresas. As competências das EA, são as seguintes: a) Analisar a 

viabilidade económico-financeira dos projetos de investimento, candidatos aos apoios 

da medida Empreende XXI e elaborar o parecer sobre os mesmos; b) Organizar ações 

de formação em empreendedorismo e outras áreas de competência relevantes para os 

projetos; c) Prestar apoio de mentoria e consultoria, na fase de elaboração e execução 

dos projetos; d) Acompanhar a execução dos projetos, em parceria com o IEFP, e a 

Startup Portugal; e) Realização de outras atividades complementares, nomeadamente 

de bootcamps; f) Acolher os projetos de investimento na fase inicial da sua 

implementação, durante um período máximo de três anos, sempre que se justifique; g) 

Organizar ações de divulgação e informação sobre a presente medida e sobre projetos 

de empreendedorismo. As entidades devem reunir as seguintes condições: a) 

Pertencerem à Rede Nacional de Incubadoras e Aceleradoras; b) Encontrarem-se 

regularmente constituídas e com personalidade jurídica; c) Apresentarem situação 

regularizada perante a Segurança Social e a Autoridade Tributária e Aduaneira; d) Não 
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se encontrarem em situação de incumprimento no que respeita a apoios financeiros 

concedidos pelo IEFP; e) Não terem sido condenadas, nos dois anos anteriores, por 

sentença transitada em julgado por despedimento ilegal de grávidas, puérperas ou 

lactantes, nos termos da Lei n.º 133/2015, de 7 de setembro; f) Não ter sido 

condenada em processo-crime ou contraordenacional, grave ou muito grave, por 

violação de legislação do trabalho, nomeadamente sobre discriminação no trabalho e 

no acesso ao emprego, nos últimos 3 anos, salvo se da sanção aplicada no âmbito 

desse processo resultar prazo superior, caso em que se aplica este último; g) 

Apresentarem nos últimos 2 anos uma situação financeira que dê garantias quanto à 

perenidade da sua estrutura; h) Disporem de condições para organizar a atividade de 

EA e para exercer as competências previstas nos pontos 1.2 a 1.5 do Manual de 

credenciação; i) Disporem de infraestruturas que permitam acolher os promotores e 

garantam a confidencialidade do atendimento; j) Disporem de condições para o 

atendimento de pessoas com deficiência e incapacidade. A EA deve, nos termos das 

atividades realizadas no âmbito do presente regulamento: a) Dispor de instalações 

próprias que permitam a incubação de projetos; b) Manter abertas as instalações pelo 

menos meio-dia em cada dia útil – 3,5 horas; c) Disponibilizar atendimento telefónico 

nos dias úteis durante o horário completo – 7 horas; d) Dispor dos seguintes meios 

materiais para utilização dos promotores: i. Acesso à internet e envio e receção de e-

mail; ii. Telefone; iii. Fotocopiadora e digitalizadora; iv. Equipamentos informáticos. e) 

Dispor de viaturas para a realização da atividade como EA. O apoio financeiro a 

conceder pelo IEFP à EA, para a realização das atividades, é o seguinte: a) 3 vezes o 

valor do Indexante dos Apoios Socais (IAS), para análise de cada três candidaturas, 

acompanhada da realização de apoio prévio à apresentação de um projeto que seja 

aprovado pelo IEFP. b) 12 vezes o valor do IAS, para a realização do acompanhamento 

e consultoria após aprovação do projeto, nos três primeiros anos de atividade da 

empresa, que podem ser objeto de redução proporcional, de acordo com a duração 

efetiva da atividade prestada. A Set.Up Guimarães faz parte da Rede Nacional de 

Incubadoras e sendo este um programa que poderá contribuir para a atração e 

retenção de empreendedores, pretende-se dar seguimento à credenciação das 

incubadoras da Set.Up Guimarães na Medida Empreende XXI. Assim, propõe-se que, 

a presente proposta e respetivo Protocolo, seja submetida à próxima reunião do 
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executivo da Câmara Municipal, para a ratificação, do presente Protocolo de 

Cooperação entre o Instituto do Emprego e Formação Profissional e a Câmara 

Municipal de Guimarães. À consideração superior.” (Anexo 2) 

DELIBERADO 

 

 

30. PROTOCOLOS – PROTOCOLO COM A UNIVERSIDADE DO MINHO: PROJETO “3 AC - 

HEALTHY AGEING ACADEMIC CERTIFICATE: TOWARDS AN EUROPEAN UNIVERSITY 

COURSE DEDICATED TO OLDER LEARNERS” – Presente a seguinte proposta: “A 

Universidade do Minho está a desenvolver um projeto piloto inovador, o “3 AC - 

Healthy ageing academic certificate: towards an european university course dedicated 

to older learners”, que visa estudar as motivações e expectativas dos seniores, tendo 

em vista a sua participação numa formação sobre o envelhecimento. Um dos 

resultados esperados é a maior qualificação das pessoas mais velhas, nomeadamente 

pela promoção de competências de vida versus competências para a vida. Esta 

formação, num total de 20 horas, a oferecer gratuitamente a um grupo de 8 a 12 

seniores do concelho de Guimarães, que se manifestem interessados em participar, 

tem por objetivos: aumentar os conhecimentos dos participantes sobre o processo de 

envelhecimento através, nomeadamente, da sua participação na co construção do 

conhecimento científico, num ambiente verdadeiramente académico; melhorar a 

autogestão e a qualidade de vida das pessoas mais velhas; promover um melhor 

ajustamento dos formandos aos desafios próprios da idade; e contribuir para ajudar os 

participantes a preservar o seu papel ativo na sociedade, num contexto 

intergeracional. Para além disso, a participação do Município neste projeto permite 

alavancar a patamares superiores a qualificação e o envolvimento dos gestores sociais 

do Programa Municipal “Guimarães 65+”. Tendo em linha de conta o exposto e 

considerando que: - Constituem atribuições do Município planear, organizar e executar 

as políticas municipais nos domínios da ciência, saúde e ação social, de acordo com o 

disposto no n.º 2 do artigo 23º do Regime Jurídico das Autarquias Locais (RJAL), 

aprovado em Anexo à Lei nº 75/2013, de 12 de setembro; - Para exercer essas 

atribuições, o Município tem como competência material apoiar atividades de 

natureza social, cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra de interesse para o 
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município, conforme previsto na alínea u) do nº 1 do artigo 33º do RJAL; - Sem prejuízo 

da prossecução direta das atribuições suprarreferidas, o Município de Guimarães tem 

assumido um papel interventivo no desenvolvimento de políticas de apoio ao 

envelhecimento ativo, nomeadamente por via do apoio a inúmeros projetos sociais e 

pela implementação em Guimarães do Programa Municipal “Guimarães 65+”; 

Submete-se para aprovação, ao abrigo da alínea u) do nº 1 do art.º 33º do Regime 

Jurídico das Autarquias Locais, aprovado em Anexo à Lei nº 75/2013, de 12 de 

setembro, a celebração de um Protocolo entre o Município de Guimarães e a 

Universidade do Minho, nos termos constantes na minuta de protocolo em anexo, que 

tem por objeto os termos e condições da cooperação a desenvolver.” (Anexo 3) 

DELIBERADO 

 

 

31. PROTOCOLOS – PROTOCOLO ENTRE O MUNICÍPIO DE GUIMARÃES, A 

ASSOCIAÇÃO DE SOCORROS MÚTUOS ARTÍSTICA VIMARANENSE E AS ESCOLAS 

SECUNDÁRIAS FRANCISCO DE HOLANDA, MARTINS SARMENTO, TAIPAS E SANTOS 

SIMÕES, PARA A DINAMIZAÇÃO ANUAL DO “TORNEIO DE RETÓRICA DE GUIMARÃES” 

– ATRIBUIÇÃO DE APOIO À ASSOCIAÇÃO DE SOCORROS MÚTUOS ARTÍSTICA 

VIMARANENSE – Presente a seguinte proposta: “A Associação ASMAV, criada em 1866 

e com sede na Rua Gil Vicente, n.º. 46, trata-se da associação civil mais antiga de 

Guimarães e que concretiza intervenção nas áreas social, cultural, educacional e cívica 

e desenvolve programas de ordem educacional, cultural e cívica. Esta associação, em 

articulação com as quatro escolas do concelho de Guimarães, vai proceder à 

organização e implementação do “Torneio de Retórica”, iniciativa que envolve os 

alunos do 11º ano de escolaridade das quatro escolas de Guimarães que ministram 

ensino secundário, nomeadamente a Escola Secundária Francisco de Holanda, a Escola 

Secundária Martins Sarmento, a Escola Secundária das Taipas e o Agrupamento de 

Escolas Santos Simões. Considerando que o Torneio de Retórica é um projeto 

educativo que: consolida a implementação de um projeto cujas duas primeiras edições 

ocorreram há 25 anos numa iniciativa desenvolvida pela ASMAV e a Escola Secundária 

Francisco de Holanda; no ano letivo transato ocorreu uma edição completa do torneio 

que envolveu e entusiasmou todos os intervenientes, docentes e alunos; potencia a 
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promoção dos saberes curriculares e disciplinares de Retórica e Argumentação, 

enquadrado pelos programas curriculares da disciplina de Filosofia; possibilita aos 

alunos 11.º ano de escolaridade adquirirem competências profissionais e 

interpessoais, nomeadamente capacidades de caráter comportamental, entre as quais 

se destacam o Controlo de Emoções, o Pensamento Criativo, a Colaboração, a 

Comunicação Eficiente, a Atenção para Ouvir e a Gestão do Tempo; e que a Camara 

Municipal tem competências na área da educação e ensino, cabendo-lhe 

designadamente apoiar a atividades que promovam a qualidade de ensino e o sucesso 

escolar. Proponho: 1. A celebração de um Protocolo com o objetivo específico de 

estabelecer a colaboração entre o Município de Guimarães, a Associação de Socorros 

Mútuos Artística Vimaranense e as Escolas Secundárias Francisco de Holanda, Martins 

Sarmento, Taipas e Santos Simões, para a dinamização anual do “Torneio de Retórica 

de Guimarães”, cuja minuta se anexa; 2. A atribuição de um apoio financeiro no valor 

de €5.000,00 à Associação ASMAV destinado a apoiar à publicitação e realização do 

evento no corrente ano letivo, nos termos da alínea u), do artigo 33, da Lei nº 75/2014, 

de 12 de setembro. À Consideração Superior.” (Anexo 4) 

DELIBERADO 

 

 

32. REGULAMENTOS – REGULAMENTOS MUNICIPAIS - INÍCIO DE PROCEDIMENTO 

PARA APROVAÇÃO DE UM REGULAMENTO DO CONSELHO LOCAL DE HABITAÇÃO – 

Presente a seguinte proposta: “Os serviços municipais da Divisão de Habitação 

pretendem dar início ao procedimento tendente à aprovação de um regulamento que 

discipline a criação e o funcionamento de um Conselho Local de Habitação, um órgão 

consultivo que será de grande importância na definição e execução da política 

municipal de habitação, nomeadamente na elaboração da Carta Municipal de 

Habitação. Para esse efeito, e nos termos dos art.ºs 97.º a 101.º (quanto ao 

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

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

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

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

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

apresentação dos contributos para a elaboração do Regulamento deve ser formalizada 

por escrito em requerimento dirigido ao Presidente da Câmara.” 

DELIBERADO 

 

 

33. REGULAMENTOS – REGULAMENTO MUNICIPAL - INÍCIO DE PROCEDIMENTO 

PARA ELABORAÇÃO DO REGULAMENTO DE ORGANIZAÇÃO E DE FUNCIONAMENTO 

DA POLÍCIA MUNICIPAL DE GUIMARÃES – Presente a seguinte informação: “Os 

serviços municipais da Divisão Operacional de Polícia Municipal, deste Departamento 

Jurídico,  pretendem dar início ao procedimento tendente à elaboração de um 

Regulamento de Organização e de Funcionamento da Polícia Municipal de Guimarães 

que tenha por objeto a definição da organização e funcionamento dos serviços da 

Polícia Municipal, criada por deliberação da Assembleia Municipal, de 17 de maio de 

2000, ratificada pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 133/2000, e publicada no 

Diário da República, 1.ª série-B, n.º 237, de 13 de outubro de 2000. Para esse efeito, e 

nos termos dos art.ºs 97.º a 101.º (quanto ao procedimentos de elaboração), e art.ºs 

139.º a 144.º (quanto à eficácia dos regulamentos) do Código do Procedimento 

Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, na sua redação 

atual, deve ser submetida uma proposta a reunião de Câmara, para que esta delibere a 

abertura do procedimento tendente à aprovação 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 do mencionado Regulamento. A apresentação dos 

contributos para a elaboração do Regulamento deve ser formalizada por escrito em 

requerimento dirigido ao Presidente da Câmara.” 

DELIBERADO 
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34. REGULAMENTOS – REGULAMENTO MUNICIPAL - INÍCIO DE PROCEDIMENTO 

PARA ELABORAÇÃO DO REGULAMENTO MUNICIPAL DE ATRIBUIÇÃO DE APOIOS ÀS 

ASSOCIAÇÕES JUVENIS DE GUIMARÃES – Presente a seguinte informação: “Os 

serviços municipais de Juventude pretendem dar início ao procedimento tendente à 

elaboração de um Regulamento Municipal de Atribuição de Apoios às Associações 

Juvenis de Guimarães. Para esse efeito, e nos termos dos art.ºs 97.º a 101.º (quanto ao 

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

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

n.º 4/2015, de 7 de janeiro, na sua redação atual, deve ser submetida uma proposta a 

reunião de Câmara, para que esta delibere a abertura do procedimento tendente à 

aprovação 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 

do mencionado Regulamento. A apresentação dos contributos para a elaboração do 

Regulamento deve ser formalizada por escrito em requerimento dirigido ao Presidente 

da Câmara.” 

DELIBERADO 

 

 

35. REGULAMENTOS – REGULAMENTOS MUNICIPAIS - INÍCIO DE PROCEDIMENTO 

PARA APROVAÇÃO DE UM REGULAMENTO PARA A UTILIZAÇÃO DA SET.UP COWORK 

– Presente a seguinte proposta: “Os serviços municipais da Divisão de 

Desenvolvimento Económico pretendem dar início ao procedimento tendente à 

aprovação de um regulamento que discipline as condições de admissão e utilização do 

SET.UP COWORK. No decorrer dos últimos anos tem-se vindo a assistir ao crescimento 

exponencial do trabalho remoto, tendo sido assumida como uma “nova normalidade” 

que gerou diversas novas oportunidades de emprego, permitindo, em muitas áreas de 

atividade, que as pessoas passassem a escolher os seus locais de trabalho. As novas 

modalidades associadas ao trabalho remoto e coworking passaram a ser uma 

oportunidade para dinamizar e promover o desenvolvimento dos territórios e facilitar 
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a fixação e atração de pessoas e empresas, representando uma grande vantagem do 

ponto de vista da redução da assimetria geográfica de ofertas profissionais, 

democratizando as oportunidades entre as regiões. Cientes desta nova realidade, que 

traz consigo a necessidade de oferta de novos espaços de trabalho, que garantam 

todas as condições técnicas e logísticas para acolher, atrair e fomentar o espírito 

empreendedor e a atração e retenção de empreendedores, o Município de Guimarães, 

enquanto entidade gestora da rede de incubadoras municipais Set.Up Guimarães, 

através da Divisão de Desenvolvimento Económico, pretende disponibilizar espaços 

que proporcionem a partilha de recursos, experiências e ideias, propícias à criação de 

sinergias e potenciando o aparecimento de novas empresas ou a atividade de 

profissionais liberais, sendo necessário iniciar o procedimento com vista à aprovação 

do regulamento que definirá as condições de admissão e utilização do espaço. Para 

esse efeito, e nos termos dos art.ºs 97.º a 101.º (quanto ao procedimentos de 

elaboração), e art.ºs 139.º a 144.º (quanto à eficácia dos regulamentos) do Código do 

Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, 

deve ser submetida uma proposta a reunião de Câmara, para que esta delibere a 

abertura do procedimento tendente à aprovação 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 do mencionado Regulamento. A apresentação dos 

contributos para a elaboração do Regulamento deve ser formalizada por escrito em 

requerimento dirigido ao Presidente da Câmara.” 

DELIBERADO 

 

 

36. PRESTAÇÃO/AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS - AUTORIZAÇÃO GENÉRICA PARA 

CELEBRAÇÃO DE CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA MODALIDADE DE 

TAREFA OU AVENÇA, DE CONSULTORIA JURÍDICA – ORÇAMENTO DE ESTADO DE 

2023 E PORTARIA N.º 149/2015, DE 26 DE MAIO – Presente a seguinte informação: “A 

Lei 24-D/2022, de 30 de dezembro, diploma que aprovou a Lei do Orçamento do 
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Estado para 2023 (LOE 2023), vem estabelecer, no seu art.º 41.º, as normas aplicáveis 

aos contratos de prestação de serviços na modalidade de tarefa ou de avença. De 

acordo com o disposto no n.º 1 do referido art.º 41.º, a celebração ou renovação dos 

contratos de prestação de serviços na modalidade de tarefa ou de avença por órgãos 

ou serviços abrangidos pelo âmbito de aplicação da Lei Geral de Trabalho em Funções 

Públicas, independentemente da natureza da contraparte, carece de parecer prévio 

vinculativo dos membros responsáveis pelas áreas da Administração Pública e das 

Finanças (…), sem prejuízo do disposto no n.º 6. Dispõe, por outro lado, o n.º 6 daquele 

art.º 41.º, para o qual o n.º 1 remete, que não estão sujeitas ao disposto neste artigo 

as autarquias locais e entidades intermunicipais. Nos termos do n.º 4 do art.º 41.º, no 

caso dos serviços da administração local e regional, (…) o parecer prévio vinculativo é 

da responsabilidade dos respetivos órgãos de governo próprio. Conclui-se, assim, que 

o n.º 4 do art.º 41.º da LOE 2023 conflitua manifestamente com os n.ºs 1 e 6 do 

mesmo artigo. Por outro lado, de acordo com o entendimento da Associação Nacional 

de Municípios Portugueses (ANMP) sobre a LOE 2023, divulgado por todos os seus 

associados, o n.º 3 do art.º 39.º «acaba, finalmente, com a proibição de os municípios 

aumentarem o valor dos gastos com contratos de aquisição de serviços, face aos 

contratos celebrados no ano anterior (…)» e o n.º 6 do art.º 41.º «deixa de sujeitar as 

prestações de serviços na modalidade de tarefa e de avença à emissão de parecer 

prévio vinculativo. De ressalvar que, não se encontrando as autarquias locais e as 

entidades e intermunicipais sujeitas à observância do regime vertido nos artigos 39.º a 

41.º da LOE 2023, aplicar-se-á o regime geral de contratação pública e da autorização 

da despesa.» Face ao que se encontra estatuído na LOE 2023 e ao entendimento da 

ANMP, entendemos que se deve, por cautela, assegurar-se previamente a emissão de 

parecer prévio vinculativo do órgão executivo para a celebração de contratos de 

prestação de serviços na modalidade de tarefa e de avença, ao abrigo do art.º 6.º, do 

Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, com a redação que lhe foi dada pela Lei 

n.º 3-B/2010, de 28 de abril, diploma ainda em vigor. Por ouro lado, nos termos do 

art.º 4.º da Portaria n.º 149/2015, de 26 de maio, o órgão executivo pode autorizar o 

presidente da câmara municipal, ou quem tiver a competência delegada para a decisão 

de contratar, a celebrar um número máximo de contratos de aquisição de serviços com 

dispensa do parecer referido no art.º 3.º da mesma Portaria. Esta autorização deve 
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especificar o objeto dos contratos abrangidos, bem como o valor máximo de cada um 

dos contratos a celebrar e não prejudica o dever de cumprimento dos seguintes 

requisitos cumulativos, previstos nas alíneas do n.º 2 do artigo 3.º: a) Se trate da 

execução de trabalho não subordinado, para a qual se revele inconveniente o recurso 

a qualquer modalidade da relação jurídica de emprego público; b) Existência de 

cabimento orçamental; c) Inexistência de impedimento à celebração ou renovação do 

contrato quando a eventual contraparte seja determinável; O previsto na alínea d) 

deste art.º 3º encontra-se, atualmente, desatualizado pois já não existe a necessidade 

de demonstração do cumprimento e aplicação da redução remuneratória neste tipo de 

contratos. Por fim, os contratos que venham a ser celebrados ao abrigo desta 

autorização genérica não podem ser automaticamente renovados, nem o respetivo 

prazo pode ser objeto de prorrogação. Em face do supra exposto, submete-se à 

consideração superior: a) Que a Câmara Municipal conceda autorização genérica para 

a celebração de contratos de prestação de serviços, na modalidade de tarefa ou 

avença, de consultoria na área do Direito, com dispensa do parecer prévio referido no 

art.º 3º da aludida Portaria, para um máximo de 10 contratos e até ao valor de 

€75.000,00. A Portaria não estabelece um valor máximo por contrato a autorizar, nem 

fixa parâmetros a observar na determinação de tal montante, pelo que foi entendido 

adequado adotar como critério para a determinação do valor máximo de cada 

contrato a autorizar, o montante máximo previsto para a consulta prévia no Código 

dos Contratos Públicos, que é de €75.000,00; b) A autorização genérica proposta na 

alínea anterior, não prejudica o dever de cumprimento dos requisitos previstos nas 

alíneas do n.º 2, do artigo 3º, da aludida Portaria n.º 149/2015, ficando a celebração 

dos respetivos contratos de aquisição de serviços dependente do seu cumprimento; a) 

Os contratos que venham a ser celebrados ao abrigo da autorização genérica ora 

proposta, não podem ser automaticamente renovados, nem o respetivo prazo pode 

ser objeto de prorrogação; b) Será apresentado ao Órgão Executivo, para seu 

conhecimento, um relatório no final do corrente ano, discriminando os contratos de 

prestação de serviços que vierem a ser celebrados ao abrigo da autorização genérica 

ora proposta, com expressa referência aos respetivos valores de adjudicação, duração 

e cabimento orçamental.” 

DELIBERADO 
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37. PATRIMÓNIO – COMODATO DO EDIFÍCIO DA CASA DOS DARDOS – Presente a 

seguinte informação: “A Vitrus Ambiente E.M. S.A., como empresa local de âmbito 

municipal, dotada de personalidade jurídica e com autonomia administrativa, 

financeira e patrimonial, constituída por deliberação da Assembleia Municipal de 

Guimarães e votada à prossecução de objetivos de gestão de serviços de interesse 

geral do município de Guimarães, conforme definido nos seus estatutos, vem solicitar 

a cedência, em regime de comodato, do edifício municipal designado por “Casa dos 

Dardos”, sito no Lugar de Dardos (Alameda do Multiusos), Freguesia de Creixomil, para 

instalação do Centro de Inovação VITRUS AMBIENTE (CIVA). O CIVA terá como objetivo 

receber e desenvolver projetos relacionados essencialmente com a área ambiental, 

complementando e otimizando os vários serviços da empresa municipal, em parceria 

com o Município de Guimarães, permitindo deste modo a intervenção de entidades 

públicas e privadas, num espaço de produção e partilha de conhecimento, aberto à 

comunidade em geral. Este projeto inovador permitirá uma aproximação entre o 

Município e a sua comunidade, quer no acolhimento e implementação das iniciativas 

liberais, quer na otimização dos serviços prestados pela empresa VITRUS, em prol de 

uma melhoria de qualidade de vida dos vimaranenses. Deste modo, entende a Vitrus 

que, com a cedência do edifício e as consequentes obras de reabilitação, atribui-se um 

contributo importante para o interesse comum de ambas as entidades, pois se por um 

lado garante-se a instalação de um importante centro de aprendizagem e 

desenvolvimento educacional de cariz ambiental e apoio à comunidade, por outro lado 

reabilita-se um imóvel municipal que se encontra devoluto e localizado junto ao 

Multiusos de Guimarães e Horta Pedagógica de Guimarães, dois pontos de referência 

do Município. Nos termos da informação prestada pela Divisão de Estrutura Verde e 

Biodiversidade, verifica-se a inexistência de “…qualquer projeto para o imóvel “Casa de 

Dardos” “. Considera-se assim não existir qualquer inconveniência na cedência do 

citado imóvel, em regime de comodato. Assim, face ao exposto e em caso de 

concordância superior, de modo a criar condições de apoio à população, em especial 

na área do desenvolvimento económico e empresarial, essencial ao bom 

desenvolvimento da região, e às atividades desenvolvidas pelo Município de 

Guimarães, no uso das suas atribuições nas áreas da promoção do desenvolvimento e 

ambiente, - cf. alíneas m) e K) do art 23º do Anexo I da Lei 75/2013 de 12 de Setembro 
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na sua atual redação – propõe-se a cedência, em regime de comodato, do edifício da 

Casa dos Dardos, descrito na Conservatória do Registo Predial de Guimarães sob o nº 

1765/Creixomil e inscrito na respetiva matriz urbana sob o artigo 569º, nos termos do 

disposto na alínea o), nº 1 do artigo 33º daquele diploma legal, à empresa municipal 

VITRUS AMBIENTE EM SA para instalação do Centro de Inovação Vitrus Ambiente, 

conforme minuta que se anexa, onde ficarão a constar os direitos e obrigações de 

ambas as partes. À consideração superior.” (Anexo 5) 

DELIBERADO 

 

 

38. PATRIMÓNIO – COMODATO DO EDIFÍCIO DO “ANTIGO CYBERCENTRO” – 

INSTALAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES EMPRESARIAIS E SOCIAIS – Presente a seguinte 

proposta. “Conforme deliberação da Câmara Municipal em sua reunião de 12 de 

janeiro de 2023, foi autorizada a instalação das seguintes associações empresariais no 

antigo edifício do Cybercentro, em regime de comodato: AEG – Associação Empresarial 

de Guimarães, Confminho – Confederação Empresarial da Região do Minho, Home 

From Portugal, LASI - Laboratório Associado de Sistemas Inteligentes e Fundação 

Portuguesa “A Comunidade contra a Sida”. Não tendo ainda sido formalizado o 

contrato de comodato com estas entidades e na sequência da dinâmica de 

associativismo, da promoção do desenvolvimento local, nacional e até global, quer 

enquanto ferramenta estratégica no do crescimento das empresas, na defesa da classe 

e do setor que representam, assim como na cooperação das entidades 

públicas/privadas, pretende-se agora reforçar o espaço do antigo Cybercentro com a 

instalação de mais uma associação, a AVH – Associação Vimaranense de Hotelaria, e 

assim inclui-la na celebração do contrato de comodato conjuntamente com as 

entidades anteriormente mencionadas, de acordo com informação prestada pela 

Divisão de Desenvolvimento Económico. A AVH – Associação Vimaranense de 

Hotelaria, consiste numa associação sem fins lucrativos, a qual tem por objeto a 

defesa, prossecução e representação dos interesses comuns dos associados no setor 

da hotelaria e turismo; a cooperação com entidades públicas e privadas de promoção e 

supervisão do setor do turismo e hotelaria com vista ao progresso económico e social 

local dos respetivos setores de atividade; a cooperação ativa com os Órgãos da 
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Administração Local, em estudos e iniciativas que visem o incremento do turismo da 

região e a promoção e colaboração entre os associados nos domínios do investimento, 

da pesquisa, da formação profissional, da gestão e da organização laboral. Face ao 

exposto, propõe-se que a distribuição programática do espaço seja realizada conforme 

planta que se anexa, mantendo inalteradas as cláusulas da minuta do contrato de 

comodato, nos termos do anteriormente aprovado, quanto à sua validade, conteúdo e 

obrigações. A instalação de todas estas valências no concelho de Guimarães tem como 

vantagem a promoção do desenvolvimento tecnológico, das relações económicas e 

sociais, a estimulação do empreendedorismo empresarial, a intensificação da captação 

de novos investimentos nacionais e estrangeiros, a internacionalização. Em caso de 

concordância superior, conforme disposto na alínea o), nº 1 do artigo 33º do Anexo I 

da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, e em complemento à deliberação tomada no 

passado dia 12 de janeiro, deve ser submetida à aprovação da Câmara Municipal a 

cedência à AVH – Associação Vimaranense de Hotelaria, da sala 6A, devidamente 

delimitada em planta anexa, que faz parte do prédio situado na Travessa de Vila Verde, 

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

urbana sob o artigo 1615º, mediante a celebração de um contrato de comodato, 

conforme minuta que igualmente se anexa, onde ficarão a constar os direitos e 

obrigações de todas as partes. À consideração superior.” (Anexo 6) 

DELIBERADO 

 

 

39. PATRIMÓNIO - ARRENDAMENTO DE IMÓVEL DO “ANTIGO COLÉGIO EGAS 

MONIZ” – INSTALAÇÃO EB 2,3 S. TORCATO – Presente, em anexo, uma informação 

dos Serviços da Divisão de Património Municipal relativa à celebração d e um contrato 

de arrendamento com a sociedade Pinto Brasil Imobiliária, Lda, de modo a permitir a 

acomodação de toda a comunidade escolar da EB 2,3 de S. Torcato, pelo período 

necessário à execução da obra de requalificação da EB 2,3 de S. Torcato, com início a 1 

de abril de 2023. Propõe-se, ainda que a Câmara Municipal delibere submeter a 

ratificação da Assembleia Municipal a respetiva despesa plurianual (Anexo 7) 

DELIBERADO 
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40. PATRIMÓNIO – DISTRATE DE ESCRITURA DE CEDÊNCIA DO DIREITO DE 

SUPERFÍCIE – FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE S. DÂMASO E CEDÊNCIA DO 

DIREITO DE SUPERFÍCIE AO CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE S. DÂMASO – Presente 

a seguinte proposta: “O Centro Social Paroquial de S. Dâmaso apresentou uma 

candidatura no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência – PRR para aumento da 

capacidade da sala de berçário para mais 10 crianças. Nessa sequência, foi-lhe 

solicitado pela Segurança Social o envio de certidão permanente do registo predial 

atualizada, em nome do beneficiário. Um dos requisitos indispensáveis para a 

aprovação da candidatura determina que os beneficiários sejam proprietários do 

terreno ou do edifício a intervencionar, ou detentores de qualquer outro título que 

lhes permita afetar as infraestruturas e equipamentos objeto de financiamento 

durante o período mínimo de 20 anos. O Centro Social é uma pessoa jurídica canónica 

de natureza pública, reconhecida como Instituição Particular de Solidariedade Social, 

tendo como objetivos as seguintes áreas de atuação: apoio à primeira infância (creche, 

infantário e jardim de infância, incluindo crianças e jovens em perigo) e à segunda 

infância (atividades de Tempos Livres e outras), apoio à juventude, à família, às 

pessoas idosas e às pessoas com deficiência e incapacidade. Sucede que o prédio onde 

funciona o Centro Social encontra-se registado em nome da Fábrica da Igreja Paroquial 

de S. Dâmaso, em virtude de lhe ter sido cedido pelo Município de Guimarães, por 

escritura outorgada a 28 de maio de 1979, em regime de direito de superfície, por um 

período de 50 anos, destinando-se à construção do Centro Paroquial de S. Dâmaso, 

tendo ficado expresso na escritura que aquele prazo poderia ser prorrogado por um ou 

mais períodos, não superiores a 25 anos, devendo as condições entre as partes serem 

estabelecidas na ocasião da prorrogação. Destarte, não tendo o Centro Social 

documento legal que justifique, perante o PRR, a legitimidade de intervenção no 

espaço, solicita-nos assim o próprio Centro Social a cedência, em regime de superfície 

por 50 anos, prorrogável por períodos de 5 anos, daquele mesmo imóvel. 

Simultaneamente a Fábrica da Igreja Paroquial de S. Dâmaso comunicou ao Município 

que pretende distratar o contrato de cedência do direito de superfície celebrado em 

1979, na condição de que a Autarquia ceda posteriormente o direito de superfície ao 

Centro Social Paroquial de S. Dâmaso. Em face do exposto, e em caso de concordância 

superior, poderá ser submetida a aprovação da Câmara Municipal, ao abrigo da alínea 
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o), nº 1, artigo 33º do Anexo I da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, o seguinte: 

Distrate da escritura de cedência do direito de superfície celebrada a 28 de maio de 

1979, com a Fábrica da Igreja Paroquial de S. Dâmaso do prédio com a área total de 

2.835 m², sito na rua João Xavier Carvalho, Freguesia de Oliveira, S. Paio e S. Sebastião, 

composto por três edifícios, descrito na Conservatória dos Registos Predial, Comercial 

e Automóveis de Guimarães sob o n.º 738/Oliveira do Castelo, e inscrito na matriz 

predial urbana sob os artigos 1828º, 2051º e 2052º. Cedência ao Centro Social 

Paroquial de S. Dâmaso, do direito de superfície, pelo período de 50 anos, 

prorrogável por períodos de 5 anos caso não seja denunciado, por nenhuma das 

partes, com uma antecedência mínima de 120 dias antes do término do contrato, do 

prédio com a área total de 2.835 m², sito na rua João Xavier Carvalho, Freguesia de 

Oliveira, S. Paio e S. Sebastião, composto por três edifícios, descrito na Conservatória 

dos Registos Predial, Comercial e Automóveis de Guimarães sob o n.º 738/Oliveira do 

Castelo, e inscrito na matriz predial urbana sob os artigos 1828º, 2051º e 2052º, 

destinando-se à sede do Centro Social Paroquial de S. Dâmaso e ao funcionamento de 

todas as suas valências. O valor patrimonial total dos imóveis é de €829.845,84, 

correspondendo ao direito de superfície o valor total de €663.876,67, nos termos das 

alíneas h) e i), do artigo 13º, do Código do Imposto sobre as Transmissões Onerosas de 

Imóveis (CIMT). A merecer concordância superior, devem ser salvaguardadas as 

seguintes condições: Dar-se-á o direito de reversão do referido imóvel, com todas as 

benfeitorias neles construídas, e sem direito a qualquer indemnização, se se verificar o 

desvio do fim a que o mesmo se destina ou se deixar de existir interesse na ocupação 

do prédio para o objetivo definido; Fica vedado ao Centro Social Paroquial de S. 

Dâmaso a alienação/cedência, a favor de terceiros, do direito de superfície a constituir. 

À consideração superior.” 

DELIBERADO 

 

 

41. DOAÇÕES – ARQUIVO MUNICIPAL ALFREDO PIMENTA - PUBLICAÇÕES 

OFERECIDAS EM 2022 – Presente a seguinte informação: “O Arquivo Municipal Alfredo 

Pimenta, edita, anualmente, o “Boletim de Trabalhos Históricos” e, ao longo dos anos, 

tem publicado outras edições, como “Arquitetura com Autor”; “Catálogo de Alfredo 
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Pimenta”, entre outras. Estes exemplares são permutados com várias instituições 

culturais e oferecidos a outras instituições ou a pessoas que participaram de forma 

ativa ou colaboram graciosamente em eventos organizados pelo Arquivo. Assim sendo, 

considerando que se trata de uma forma de apoio, uma vez que os bens são entregues 

a título não oneroso, deve esta entrega ser submetida à reunião da Câmara Municipal 

de Guimarães, de acordo com a alínea u) do nº 1 do art.º 33 da Lei nº 75 de 2013 de 12 

de setembro, para ratificação das publicações que foram oferecidas às várias 

entidades/personalidades, aos participantes e aos convidados em eventos, durante o 

ano de 2022, conforme a seguinte lista: -------------------------------------------------------------- 

Destinatários Atividade Livro (título) Quantidade Valor 
(unitário) Total 

Oradores da 
conferência  

Promoção cultural - 
Lembrança de participação 
- Comemoração dos 140 
anos de nascimento de 
Alfredo Pimenta 

Catálogo 
Alfredo 
Pimenta 

2 30,00 €         60,00 €  

Oradores da 
conferência  

Promoção cultural - 
Lembrança de participação  

Arquitetura 
com Autor 2 15,00 €         30,00 €  

Oradores do II 
Congresso 
Internacional 

Participação - II Congresso 
Internacional 

Atas II 
Congresso 
Histórico  

1 130,00 €       130,00 €  

Oradores e 
participantes  

Promoção cultural - 
Lembrança de participação 
- Comemoração dos 140 
anos de nascimento de 
Alfredo Pimenta 

Alfredo 
Pimenta e os 
seus elementos 
da história de 
Portugal 

82 3,00 €       246,00 €  

Oradores e 
participantes  

Promoção cultural - 
Lembrança de participação  
Permutas com instituições 
culturais 

BTH 2022 98 10,00 €       980,00 €  

Total     185 188,00 €   1 446,00 €  
DELIBERADO 

 

 

42. RECURSOS HUMANOS – MAPA ANUAL DE RECRUTAMENTOS AUTORIZADOS - 

AUTORIZAÇÃO DE RECRUTAMENTO – Presente a seguinte proposta: “No mapa de 

pessoal em vigor para o corrente ano de 2023, resultante da alteração aprovada em 

sessão da Assembleia Municipal de 13 de fevereiro de 2023, foi criado um conjunto de 

postos de trabalho correspondentes a necessidades identificadas pelos serviços para o 

desenvolvimento das atividades propostas. Para além dos postos expressamente 
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previstos no mapa de pessoal, ali identificados como livres, outros postos foram sendo 

libertados, nomeadamente por aposentações e reformas, bem como por licenças sem 

vencimento superiores a um ano já autorizadas, havendo necessidade de substituição 

dos trabalhadores que os ocupavam. Alguns dos postos de trabalho identificados são 

passíveis de ocupação através de instrumentos de mobilidade, ao abrigo do 

regulamento de mobilidade interna em vigor ou por mobilidades entre órgãos. Outros 

postos correspondem a áreas de atividade que dificilmente conseguem ser garantidas 

através desses instrumentos, ou por procedimento concursal restrito a candidatos com 

prévio vínculo de emprego público por tempo indeterminado. Para esses casos, prevê-

se nos artigos 28.º e 30.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP), 

aprovada pela Lei nº 35/2014, de 20 de junho, na redação dada pela Lei n.º 25/2017, 

de 30 de maio, a possibilidade de recurso à abertura de procedimentos concursais a 

que possam ser candidatas pessoas sem vínculo de emprego público ou com vínculo 

de emprego público a termo, nos termos e nos limites do mapa anual global de 

recrutamentos. Nestes termos, submete-se à Câmara Municipal, ao abrigo das normas 

citadas, em especial do n.º 4 e do n.º 6 do referido artigo 30.º, conjugadas com o 

disposto no artigo 4.º Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, a aprovação do 

mapa anual global de recrutamentos, conforme anexo,  determinando-se os postos de 

trabalho a prover através de procedimento a que se possam candidatar candidatos 

com e sem vínculo de emprego público por tempo indeterminado, bem como a 

autorização para a promoção dos correspondentes recrutamentos. Os postos de 

trabalho não previstos neste mapa serão preenchidos através de procedimentos 

concursais ou ofertas de mobilidade restritos a trabalhadores com vínculo de emprego 

público por tempo indeterminado, de acordo com o n.º 3 do artigo 30.º da LTFP, salvo 

em circunstâncias excecionais, devidamente fundamentadas, conforme permitido pelo 

n.º 7 do mesmo artigo 30.º, caso em que se solicitará expressa autorização da Câmara 

Municipal.” (Anexo 8) 

DELIBERADO 

 

 

43. TRANSPORTES – ASSOCIAÇÃO CULTURAL RECREATIVA E DESPORTIVA DE 

NESPEREIRA - CEDÊNCIA DE AUTOCARRO – RATIFICAÇÃO – Presente, para ratificação, 
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o despacho do Presidente da Câmara, que disponibilizou, à Associação Cultural 

Recreativa e Desportiva de Nespereira, o transporte, em autocarro, da equipa sénior 

de Futsal, no passado dia 4 de março, a Arcos de Valdevez, para participação na 10.ª 

Jornada da 2.ª fase da “Taça de Amizade”. 

DELIBERADO 

 

 

44. TRANSPORTES – LIGA PORTUGUESA CONTRA O CANCRO – NÚCLEO REGIONAL DO 

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

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

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

forma a realizar consulta de aferição do cancro da mama, no dia 15 de março, ao 

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

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

para os serviços a disponibilização da viatura em causa, por despacho datado de 2 de 

março 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, bem como o pagamento de trabalho 

suplementar ao motorista.” 

DELIBERADO 

 

 

45. TRANSPORTE - GTEAM GUIMARÃES FC - CEDÊNCIA DE AUTOCARRO – 

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

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

Futsal, no passado dia 5 de março, a Viana do Castelo, para participação no 

Campeonato Interdistrital Sénior. 

DELIBERADO 

 

 

46. ATIVIDADES ECONÓMICAS – FEIRA RETALHISTA DE GUIMARÃES – SORTEIO PARA 

ATRIBUIÇÃO DO DIREITO DE OCUPAÇÃO DE ESPAÇOS DE VENDA – Presente a 
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seguinte informação: “Decorrente das desistências de ocupação dos espaços de venda 

da Feira Retalhista de Guimarães, existe, neste momento, trinta e um espaços 

disponíveis, distribuídos da seguinte forma: •Dois no setor do indiferenciado; •Nove 

no setor do vestuário; •Um no setor da marroquinaria e acessórios; •Quatro no setor 

de artigos para o lar; •Dois no setor do calçado; •Treze no setor outros artigos. Os 

serviços têm conhecimento, através de pedidos apresentados, que existem pessoas 

interessadas na atribuição destes espaços de venda. De acordo com o ponto 1 do 

artigo 13.º do Regulamento do Exercício de Atividades de Comércio a Retalho por 

Grosso, e de Restauração e Bebidas, com Carácter Não Sedentário do Município de 

Guimarães, a atribuição dos espaços de venda deixados vagos em feiras em recintos 

públicos é efetuado através de um procedimento de seleção que assegurará a não 

discriminação entre operadores económicos nacionais e provenientes de outros 

Estados-Membros da União Europeia ou do Espaço Económico Europeu mediante 

sorteio, por ato público, que dê todas as garantias de imparcialidade e transparência. 

Atendendo à disponibilidade dos espaços de venda naquela Feira e à forma 

estabelecida no Regulamento para a sua atribuição, propõe-se que seja realizado um 

sorteio para atribuição daqueles lugares disponíveis, segundo o setor em que se 

localizam. O procedimento de atribuição dos espaços de venda é anunciado por edital, 

afixado nos lugares de estilo da autarquia, na página eletrónica do Município e no 

Balcão do Empreendedor, com a antecedência de dez dias. O sorteio terá lugar no dia 

30 de marco de 2023, no Auditório da Biblioteca Municipal Raul Brandão, sito no Largo 

Cónego José Maria Gomes, na União de Freguesias de Oliveira, S. Paio e S. Sebastião, 

de acordo com a localização dos lugares disponíveis e com as normas definidas no 

programa do sorteio para atribuição do direito à ocupação de espaços de venda na 

Feira Retalhista de Guimarães, documento que se junta em anexo à presente proposta 

(Anexo A). Assim, deixa-se à consideração superior a nomeação da Comissão que irá 

acompanhar a realização da Sorteio composta pelos seguintes elementos: Presidente 

da Comissão: Miguel de Sousa Pires de Almeida Frazão - Diretor do Departamento de 

Ambiente e Sustentabilidade; 1.º Vogal – Dalila da Graça Sepúlveda Mesquita de 

Freitas – Chefe da Divisão de Ambiente e Espaço Público. 2.º Vogal – Paula Patrícia 

Ribeiro Alves – Assistente Técnica. 1º Vogal suplente – Paula Maria Morais Gomes 

Casal – Assistente Técnica. 2º Vogal suplente – Maria Isabel Vieira Oliveira Lopes – 
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Assistente Técnica. Em caso de impedimento do Presidente da Comissão, este será 

substituído pelo primeiro vogal.” (Anexo 9) 

DELIBERADO 

 

 

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

ARRENDAMENTO – APROVAÇÃO DE 12 CANDIDATURAS - Presente um ofício da 

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

proposta de aprovação de 12 candidaturas ao Subsídio Municipal ao Arrendamento, 

aprovada pelo respetivo Conselho de Gestão em sua reunião extraordinária de 3 de 

março de 2023. (Anexo 10) 

DELIBERADO 

 

 

48. AÇÃO SOCIAL – ASSOCIAÇÃO “UM PENSAMENTO, UMA PALAVRA, UMA 

ATITUDE” (PPA) - APOIO PARA A REALIZAÇÃO DO II SARAU SOLIDÁRIO – Presente a 

seguinte proposta: “A Associação “Um Pensamento, Uma Palavra, Uma Atitude” (PPA) 

é uma organização com intervenção no concelho de Guimarães, no âmbito do apoio 

aos doentes oncológicos oriundos de meios sociais desfavorecidos, e pretende levar a 

cabo, no próximo dia 11 de março, pelas 21h30, o II Sarau Solidário, cujas receitas 

revertem a favor da população referida. O Sarau vai decorrer no Teatro Jordão, o que 

implica a assunção por parte da PPA dos custos decorrentes da contratação de seis 

assistentes de sala, um segurança, apoio técnico para as necessidades de som para o 

palco e vídeo (€617,46), comissão de 2% da venda de bilhetes (€89,40) e licença da 

Inspeção Geral das Atividades Culturais (€300,00). Considerando que: Constituem 

atribuições do Município planear, organizar e executar as políticas municipais nos 

domínios da saúde e ação social, de acordo com o disposto no n.º 2 do artigo 23º do 

Regime Jurídico das Autarquias Locais (RJAL), aprovado em Anexo à Lei nº 75/2013, de 

12 de setembro; Para exercer essas atribuições, o Município tem como competência 

material apoiar atividades de natureza social, cultural, educativa, desportiva, 

recreativa ou outra de interesse para o município, incluindo aquelas que contribuam 

para a promoção da saúde e prevenção das doenças, conforme previsto na alínea u) do 
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nº 1 do artigo 33º do RJAL; Sem prejuízo da prossecução direta das atribuições 

suprarreferidas, o Município de Guimarães tem assumido um papel interventivo no 

desenvolvimento de políticas de apoio a pessoas com problemas de foro oncológico, 

nomeadamente por via da implementação em Guimarães do Gabinete de 

Psicooncologia, resultante de um protocolo firmado com a Liga Portuguesa contra o 

Cancro. Neste contexto, submete-se para aprovação, ao abrigo da alínea u) do nº 1 do 

art.º 33º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado em Anexo à Lei nº 

75/2013, de 12 de setembro, a concessão de um apoio à PPA, nas despesas resultantes 

das necessidades e recursos em cima detalhados, num valor total de €1.006,86 (IVA 

incluído).” 

DELIBERADO 

 

 

49. CULTURA – FESTAS DE INTERESSE CONCELHIO 2023 – ATRIBUIÇÃO DE APOIOS 

FINANCEIROS – Presente a seguinte proposta: “As festas populares são tempo e 

espaço de encontro, de convívio, de recriações de manifestações sociais e culturais 

marcantes da nossa tradição e cultura que contribuem para a preservação da nossa 

identidade e memória coletivas, ao mesmo tempo que suscitam a participação 

intergeracional da população. Terminadas as restrições a que estiveram sujeitas no 

quadro das medidas de combate à pandemia de COVID-19, a presente proposta atribui 

apoios às festas com realização prevista para o corrente ano. Assim, pela sua 

inestimável relevância cultural e turística proponho a atribuição dos seguintes 

subsídios às Festas que confirmaram a sua realização no decurso de 2023, totalizando 

€171.700,00: ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

FESTAS DE INTERESSE CONCELHIO 2023 

FESTA (ENTIDADE BENEFICIÁRIA) MONTANTE MÊS 

Festas de Santo Amaro de Mascotelos (Fábrica da Igreja Paroquial de S. 
Vicente de Mascotelos) €800,00 JANEIRO 

Festa de S. Vicente de Oleiros (Freguesia de Leitões Oleiros e Figueiredo) €600,00 JANEIRO 
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Festas de S. Sebastião (Freguesias de Serzedo e Calvos) €600,00 JANEIRO 

Carnaval das Caldas das Taipas (Organização Carnavalesca Taipense) €1 500,00 FEVEREIRO 

Festa de Carnaval de Nespereira (Associação Cultural Carnavalesca de 
Nespereira) €1 500,00 FEVEREIRO 

Festa de Carnaval Pevidém (Sol No Miral – Associação Cultural) €1 500,00 FEVEREIRO 

Feira dos 27 S. Torcato (Irmandade de São Torcato) €800,00 FEVEREIRO 

Festas de S. Brás de Figueiredo (Freguesia de Leitões, Oleiros e Figueiredo) €600,00 FEVEREIRO 

Festas de S. Brás de Selho São Jorge (Fábrica da Igreja Paroquial de São 
Jorge de Selho) €600,00 FEVEREIRO 

Festa de S. Paio (Freguesia de Leitões Oleiros e Figueiredo) €600,00 FEVEREIRO 

Festa da Senhora das Candeias (Fábrica da Igreja Paroquial de S. Faustino) €600,00 FEVEREIRO 

Festa da Senhora da Boa Morte Briteiros S. Salvador (Freguesia de Briteiros 
S. Salvador e Briteiros Santa Leocádia) - NOVA €600,00 MARÇO 

Festas de Pevidém (S. Jorge) (Ass. de Festas de S. Jorge - Pevidém) €5 000,00 ABRIL 

Romaria da Senhora dos Remédios (Freguesia de Barco) €1 000,00 ABRIL 

Festas de Nossa Senhora da Luz Creixomil (Comissão de Festas) €1 000,00 ABRIL 

Festas em Honra de Santa Apolónia (Freguesia de Silvares) €600,00 ABRIL 

Festa da Senhora da Madre Deus (Irmandade de Nossa Senhora de 
Madredeus) €600,00 ABRIL 

Procissões do Encontro e do Enterro de Nosso Senhor Jesus Cristo (Real 
Irmandade de Nª. Srª. da Consolação e Santos Passos) €600,00 ABRIL 

Festa da Senhora do Ó (Fábrica da Igreja Paroquial de Santa Maria de 
Corvite) €600,00 ABRIL 

Festas das Cruzes (Freguesia de Serzedelo) €5 000,00 MAIO 

Festas das Cruzes (Freguesia de Serzedelo) - apoio extra 2023 €2 500,00 MAIO 

Festas do Agricultor (Casa do Povo de Fermentões) €1 000,00 MAIO 
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Festa de Nossa Senhora do Rosário da Vila de Ponte (Irmandade de Nossa 
Senhora do Rosário) €600,00 MAIO 

Festas de São Cristóvão (Fábrica da Igreja de S. Cristóvão de Selho) €600,00 MAIO 

Festas de Nossa Senhora de Fátima (Comissão Festas Abação S. Tomé) €600,00 MAIO 

Festa da Nossa Senhora do Rosário Prazins Santo Tirso (Fábrica da Igreja 
Paroquial de Santo Tirso de Prazins) €600,00 MAIO 

Festas de Nossa Senhora do Rosário de Prazins Santa Eufémia) (Comissão de 
Festas) €600,00 MAIO 

Festa Nossa Senhora de Fátima de Tabuadelo (Freguesia de Tabuadelo) €600,00 MAIO 

Festas do Santíssimo Sacramento (Fábrica da Igreja Paroquial de São 
Torcato) €600,00 JUNHO 

Festas de Santo António de Barco (Freguesia de Barco) €600,00 JUNHO 

Ronda da Lapinha (Irmandade de Nossa Senhora da Lapinha) € 800,00 JUNHO 

Festas das Taipas - S. Pedro (Comissão de Festas "Dar Vida À Vila) €7 500,00 JUNHO 

Festas das Taipas - S. Pedro (Comissão de Festas "Dar Vida À Vila) - apoio 
extra 2023  €2 500,00 JUNHO 

Romaria Grande - S. Torcato (Irmandade S. Torcato) €7 500,00 JUNHO 

Festas de S. João (Covas) (ARCOV - Associação Recreativa e Cultural e 
Desportiva) €2 000,00 JUNHO 

Festas de Santo António (Grupo Cultural e Recreativo da Cruz de Pedra)  €1 000,00 JUNHO 

Linhal da Corredoura de S. Torcato (Grupo Folclórico da Corredoura) €600,00 JUNHO 

Festas de S. João de Calvos (Freguesia de Lordelo)  €600,00 JUNHO 

Festa de São João Batista de Brito (Freguesia de Brito) €600,00 JUNHO 

Festas de S. João Baptista de Gondar (Comissão de Festas de S. João Batista 
de Gondar) €600,00 JUNHO 

Festa Nossa Senhora do Rosário (Freguesia de Nespereira) €600,00 JUNHO 

Festas de S. João de Pencelo (Comissão de Festas) €600,00 JUNHO 
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Festa do Corpo de Deus (Confraria Santíssimo Sacramento da Insigne e Real 
Colegiada de Nossa Senhora da Oliveira) €600,00 JUNHO 

Comemoração do Dia da Freguesia (Freguesia de Mesão Frio) - NOVA €600,00 JULHO 

Festas de S. Tiago (Freguesia de Ronfe) €5 000,00 JULHO 

Festa do Divino Salvador de Pinheiro (Conselho Económico e Paroquial da 
Freguesia de Pinheiro) €600,00 JULHO 

Festas S. Tiago de Candoso (Paróquia de S. Tiago de Candoso) €600,00 JULHO 

Festas de S. Tiago de Lordelo (Freguesia de Lordelo) €600,00 JULHO 

Festas de S. Cristóvão (Associação dos Motoristas de S. Cristóvão da Penha) €600,00 JULHO 

Festas de Santa Maria de Atães (Freguesia de Atães e Rendufe) €600,00 JULHO 

Festa S. Sebastião (Guardizela) (Freguesia de Guardizela) - NOVA €600,00 JULHO 

Marcha Gualteriana (Associação Recreativa da Marcha Gualteriana) €85 000,00 AGOSTO 

Festa Senhora de Fátima de Rendufe (Freguesia de Atães e Rendufe) €600,00 AGOSTO 

Festas de Nossa Senhora do Rosário - Souto Santa Maria (Associação Santa 
Maria Com Vida de Souto Santa Maria) €600,00 AGOSTO 

Festa da Padroeira Nossa Senhora da Oliveira (Confraria do Santíssimo 
Sacramento da Insigne e Real Colegiada de Nossa Senhora da Oliveira) - 
NOVA 

€600,00 AGOSTO 

Festa de Nossa Senhora da Ajuda - Moreira de Cónegos (Comissão de 
Festas) €600,00 AGOSTO 

Festa de Nossa Senhora do Rosário de Brito (Freguesia de Brito) €600,00 AGOSTO 

Festas de Nossa Senhora da Assunção de Vila Nova de Sande (Fábrica da 
Igreja da Paroquia de Santa Maria de Vila Nova de Sande) €600,00 AGOSTO 

Festa do Santíssimo Sacramento e Nossa Senhora do Rosário (Confraria do 
Santíssimo Sacramento Souto S. Salvador) €600,00 AGOSTO 

Festa da Paróquia de S. Lourenço de Calvos (Fábrica da Igreja Paroquial de 
Calvos) €600,00 AGOSTO 

Festas Nossa Senhora do Leite (Fábrica da Igreja Paroquial de São Jorge de 
Selho) €600,00 AGOSTO 

Festa de S. Roque da Freguesia da Costa (Comissão de Festas de S. Roque) €600,00 AGOSTO 
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Festa em Honra de Nossa Senhora da Misericórdia (Fábrica da Igreja 
Paroquial Santa Maria de Airão) - NOVA €600,00 SETEMBRO 

Festas de S. Miguel-o-Anjo (Freguesia de Airão Santa Maria, Airão S. João e 
Vermil) €600,00 SETEMBRO 

Festa da Freguesia (Freguesia de Sande S. Martinho) €600,00 SETEMBRO 

Romaria de São Mateus (Freguesia de Gonça) €600,00 SETEMBRO 

Festa em Honra de Santa Helena (Freguesia de Brito) €600,00 SETEMBRO 

Festas de Nossa Senhora do Rosário (Fábrica da Igreja Paroquial de Silvares) €600,00 OUTUBRO 

Festa Senhora do Rosário (Freguesia de Gonça) €600,00 OUTUBRO 

Festa de S. Martinho de Candoso (Fábrica da Igreja Paroquial S. Martinho de 
Candoso) €600,00 OUTUBRO 

Festa Nossa Senhora do Rosário de Gandarela (Fábrica da Igreja Paroquial 
do Divino Salvador de Gandarela) €600,00 OUTUBRO 

Festas Nicolinas (Associação doa Antigos Estudantes do Liceu de Guimarães) €2 500,00 NOVEMBRO 

Danças de S. Nicolau (Associação dos Antigos Estudantes do Liceu de 
Guimarães) €1 500,00 NOVEMBRO 

Festas de S. Martinho do Conde (Comissão Festas S. Martinho Conde) €600,00 NOVEMBRO 

Festas de Santo Estevão (Freguesia de Urgezes) €600,00 DEZEMBRO 

Festa da Senhora do Ó (Fábrica da Igreja Paroquial de Santa Maria de 
Gémeos) €600,00 DEZEMBRO 

Festas da Freguesia (Freguesia de Guardizela) €600,00 DEZEMBRO 

Festas do Senhor do Padrão (Fábrica da Igreja Paroquial do Divino Salvador 
de Gandarela) €600,00 DEZEMBRO 

Festa Santa Luzia Airão Santa Maria (Freguesia de Airão Santa Maria, Airão 
S. João e Vermil) €600,00 DEZEMBRO 

TOTAL €171 700,00   

Os apoios extraordinários atribuídos à Festa das Cruzes de Serzedelo e à Festa de São 

Pedro de Caldas das Taipas justificam-se pela necessidade de reforçar o apoio às 

respetivas organizações pelos constrangimentos impostos pelas obras que decorrem 

nos centros cívicos daquelas freguesias, reduzindo a instalação de divertimentos e 
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outras estruturas de prestação de serviços e a procura por parte do público, com a 

consequente perda de receita. Os subsídios deliberados serão processados após 

requerimento das entidades interessadas. Os pagamentos só serão efetuados após 

prova documental, por parte das entidades beneficiárias, da respetiva constituição 

pública (escritura notarial, estatutos e publicações obrigatórias), bem como de 

evidências de realização da Festa. Os subsídios atribuídos a Freguesias ficam 

condicionados à sua aprovação pela Assembleia Municipal. As entidades devem ainda 

apresentar certidão de situação regularizada perante a Segurança Social e as Finanças, 

sem as quais o pagamento não poderá ser efetuado. Em todos os casos, o apoio 

concedido deverá ser publicamente divulgado, designadamente pela inclusão do 

logótipo do Município de Guimarães em cartazes e outros suportes promocionais e a 

menção “Com o apoio do Município de Guimarães”.” 

DELIBERADO 

 

 

50. CULTURA – ASSOCIAÇÃO PINT OF SCIENCE PORTUGAL – 6.º FESTIVAL 

INTERNACIONAL DE COMUNICAÇÃO DE CIÊNCIA - ATRIBUIÇÃO DE APOIOS – Presente 

a seguinte proposta: “A Associação Pint of Science Portugal é uma entidade sem fins 

lucrativos cuja missão é tornar acessível a discussão científica a toda a população. Para 

o efeito, anualmente, é organizado um festival internacional de comunicação de 

ciência, durante o qual investigadores são convidados a apresentar os seus projetos 

em diferentes áreas de ciências de uma forma simples. No corrente ano civil, a 6.ª 

edição do Festival vai decorrer em simultâneo em 10 cidades portuguesas, entre as 

quais Guimarães, nos dias 22 a 24 de maio, sendo que as temáticas abordadas se 

inserem nas áreas da Biologia, Saúde, Psicologia, Engenharia, Química e Microbiologia, 

entre outros, para o que a referida Associação solicitam dos diversos municípios apoios 

que lhes permita realizar o projeto nas melhores condições, à semelhança do que 

sucedeu no ano transato, com a 5ª edição desta iniciativa. Assim, considerando o 

interesse público de que se reveste a divulgação da ciência junto da população, 

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

de 12 de setembro, na sua atual redação, a atribuição, à Associação Pint of Science 

Portugal, dos seguintes apoios, destinados a viabilizar a sexta edição do Festival 
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Internacional de Comunicação de Ciência, a realizar de 22 a 24 de maio próximos: - 

Atribuição de um subsídio de €500,00; - Colaboração na divulgação através dos meios 

digitais da Câmara Municipal.” 

DELIBERADO 

 

 

51. CULTURA – OLHO DE VIDRO ASSOCIAÇÃO CULTURAL – APOIO À PRODUÇÃO DE 4 

FILMES – Presente a seguinte proposta: “A Associação Cultural Olho de Vidro está 

implicada na produção de 4 curtas metragens que constituem o programa Directors 

Factory - North Portugal cujo objetivo é enaltecer a cinematografia local através de 

quatro curtas-metragens e que terão a sua estreia no dia de abertura da Quinzena dos 

Realizadores no Festival de Cannes em maio de 2023. Contam como parceiros deste 

projeto com a Quinzaine Des Réalisateurs, a RTP - Rádio e Televisão de Portugal e a 

Agência da Curta Metragem. Posteriormente o objetivo para cada uma destas curtas-

metragens, ou para a versão de longa-metragem em que os quatro filmes serão 

apresentados juntos, é fazerem um circuito de certames de cinema internacional e 

posteriormente distribuição em canais televisivos e outros meios de distribuição 

online. Considerando que a rodagem destas 4 obras decorre em Guimarães durante o 

mês de março e o orçamento restrito para a sua produção, solicitam o apoio financeiro 

e logístico do Município, através da atribuição de um subsídio e da cedência de 

alojamento na Pousada de Juventude, para atores e técnicos envolvidos nas filmagens, 

ao abrigo do protocolo aprovado em 22 de Janeiro de 2004 com a Movijovem, nos 

termos do qual a Câmara Municipal de Guimarães se comprometeu a adquirir 

anualmente à Pousada de Juventude de Guimarães alojamento no valor mínimo de 

20.000 euros. Assim, considerando o interesse público de que se reveste esta 

produção, pela capacitação de atores e técnicos locais, pelo facto de ser uma produção 

artística de raiz local, e pela valorização do território implícita no facto de servir de 

cenário e enquadramento, proponho, nos termos da alínea o) do n.º 1 do art.º 33.º do 

Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação, a atribuição, à 

Associação Cultural Olho de Vidro, dos seguintes apoios à produção de 4 curtas 

metragens do Projeto Directors Factory - North Portugal: - Atribuição de um subsídio 

de €20.000,00; - Disponibilização de dormidas na Pousada de Juventude de Guimarães, 



 
 

53 
Mod. 229-A/SQ 0 

 

GU IMA
S

AER

CÂMARA MUNICIPAL DE GUIMARÃES

ao abrigo do protocolo aprovado em 22 de Janeiro de 2004 com a Movijovem, durante 

o mês de março de 2023, até ao limite de €3.500,00.” 

DELIBERADO 

 

52. CULTURA – ROTARY CLUB DE GUIMARÃES - UTILIZAÇÃO DO TEATRO JORDÃO - 

ATRIBUIÇÃO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO – Presente a seguinte proposta: “No 

próximo dia 25 de março, o Rotary Club de Guimarães vai celebrar o 75º aniversário 

com uma Gala Solidária a favor do projeto "Rotary Alimenta", designação do projeto 

de dimensão social através do qual, todos os meses, famílias carenciadas de Guimarães 

usufruem de cabazes alimentares preparados pelos Rotários de Guimarães, numa 

parceria com os jovens do Interact Club de Guimarães e com os alunos da Escola 

Secundária Santos Simões, contando, ainda, com o apoio da Fundação Rotária 

Portuguesa. A Gala Solidária consistirá na apresentação de diversos talentos artísticos 

Vimaranenses que, em razão dos fins de beneficência do espetáculo, se dispuseram a 

participar gratuitamente. Considerando a sua lotação e os meios técnicos de que 

dispõe, o Auditório do Teatro Jordão afigura-se o espaço de apresentação mais 

adequado para o efeito, tendo o Rotary Club de Guimarães solicitado a sua cedência 

gratuita. O nº 1 do Artigo 80.º da Tabela de Taxas e Outras Receitas Municipais em 

vigor estabelece os preços a cobrar pela utilização do Teatro Jordão. Sem prejuízo dos 

descontos a aplicar em certas circunstâncias ali previstas, a referida Tabela não prevê a 

utilização gratuita daquele Auditório o que, em certas utilizações excecionais, como é o 

caso desta, se poderá justificar. Deste modo, considerando os fins de beneficência do 

evento, a acuidade das questões relacionadas com o acesso a bens alimentares por 

parte de famílias carenciadas e o facto de todos os intervenientes participarem de 

forma gratuita e que, finalmente, a referida Gala está aprazada para uma data que 

antecede a da realização da próxima sessão da Assembleia Municipal, proponho, nos 

termos dos n.ºs 3 e 5, do art.º 164º do Código do Procedimento Administrativo, que a 

Câmara Municipal delibere submeter a ratificação da Assembleia Municipal, a 

aplicação, ao evento em apreço, de isenção das taxas municipais aplicáveis pela 

utilização do Auditório do Teatro Jordão, nos termos do disposto na alínea c) do nº 3 

ou do Art.º 56.º do Regulamento Municipal de Taxas e Outras Receitas Municipais.” 

DELIBERADO 
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53. CULTURA – ASSOCIAÇÃO DO COMÉRCIO TRADICIONAL DE GUIMARÃES - 

COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER - ATRIBUIÇÃO DE APOIOS – 

Presente a seguinte proposta: “Pretende a Associação do Comércio Tradicional de 

Guimarães realizar, no dia 11 do mês de março, e incluída nas comemorações do Dia 

da Mulher, uma mostra das modalidades desportivas realizadas por mulheres. A 

apresentação realizar-se-ia no Largo do Toural e seria seguida de um desfile por 

algumas artérias da cidade. Assim, considerando o interesse de que se reveste a 

celebração do Dia Internacional da Mulher, o destaque atribuído às praticantes das 

várias modalidades desportivas e a importância da continuidade do apoio que vem 

sendo prestado ao comércio tradicional, proponho, nos termos da alínea ff) do n.º 1 do 

art.º 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação, a 

atribuição, à Associação do Comércio Tradicional de Guimarães, dos seguintes apoios, 

destinados a viabilizar a Comemoração do Dia Internacional da Mulher, a realizar no 

próximo dia 11 de março, no Largo do Toural, incluindo o trabalho extraordinário que 

se venha a revelar necessário à sua prestação: - Licenciamento; - Baixada elétrica e 

respetivos consumos; - Cedência e instalação de equipamento de som e palco, se 

disponíveis; - Colaboração na divulgação do evento através dos meios digitais; - Apoio 

da Polícia Municipal de acordo com a sua disponibilidade e em termos a acordar com a 

Divisão de Polícia Municipal; - Condicionamento de trânsito, de acordo com as 

determinações dos serviços municipais (Divisão de Mobilidade) e da autoridade de 

polícia competente (Polícia de Segurança Pública).” 

DELIBERADO 

 

 

54. DIVERSOS – ESTATUTO DO ANTIGO COMBATENTE - OFERTA DE BANDEIRAS 

NACIONAIS – Presente a seguinte proposta: “O Estatuto do Antigo Combatente 

aprovado pela Lei n. º 46/2020, de 20 de agosto, prevê um conjunto de direitos e 

medidas de apoio económico-social e de saúde dirigidas aos antigos combatentes. De 

entre estes direitos é consagrado, no artigo 19.º, o direito de o antigo combatente ser 

velado com a bandeira nacional, aquando do seu falecimento, mediante pedido 

expresso do próprio ou a pedido da viúva ou viúvo, de ascendentes ou descendentes 

diretos, cabendo ao Estado português a disponibilização gratuita da bandeira nacional 
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à família. Em 7 de abril de 2021, o Ministério da Defesa e a Associação Nacional de 

Municípios Portugueses celebraram um protocolo que estabelece o quadro de 

colaboração entre aquelas entidades, no âmbito da divulgação e atribuição do direito 

aos antigos combatentes a serem velados com a bandeira nacional, bem como na 

prestação de informações e esclarecimentos relativos a esta matéria. A Cláusula 3.ª do 

aludido Protocolo estabelece, como obrigações dos Municípios: a) Divulgar o direito 

dos antigos combatentes a serem velados com a bandeira nacional; b) Disponibilizar, a 

título gratuito, a bandeira nacional à família; c) Prestar aos antigos combatentes ou às 

viúvas e viúvos e ascendentes e descendentes, os esclarecimentos que forem 

solicitados sobre a matéria. Nesta conformidade, para além da divulgação pública 

deste direito através dos meios de comunicação da Autarquia, proponho que a Câmara 

Municipal autorize a disponibilização gratuita de bandeiras nacionais às viúvas e viúvos 

e ascendentes e descendentes de antigos combatentes que no-las venham a solicitar. 

As bandeiras que venham a ser disponibilizadas neste contexto ao longo de cada ano 

serão objeto de informação à Câmara Municipal no início do ano seguinte.” 

DELIBERADO 

 

 

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

MUNICIPAL DE CONCESSÃO DE DIREITOS E BENEFÍCIOS AOS BOMBEIROS 

VOLUNTÁRIOS DO CONCELHO DE GUIMARÃES – Presente a seguinte proposta. “O 

Regulamento Municipal de Concessão de Direitos e Benefícios aos Bombeiros 

Voluntários do Concelho de Guimarães, publicado no Diário da República, 2ª Série – 

n.º 121 em 26/06/2017, em vigor desde 27/06/2017, tem como objeto, de acordo com 

o estabelecido no seu artigo 2º, “ estabelecer os direitos e benefícios sociais a conceder 

pelo Município de Guimarães aos bombeiros voluntários das corporações existentes no 

concelho”, definindo ainda o seu artigo 3º que “para efeitos de aplicação do presente 

Regulamento, consideram-se bombeiros os indivíduos que, integrados de forma 

voluntária no corpo de bombeiros das associações legalmente constituídas – 

atualmente a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Guimarães e a 

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários das Caldas das Taipas”. Conforme 

disposto no artigo 6º deste Regulamento, os bombeiros têm direito ao reembolso de 
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20% do Imposto Municipal sobre Imóveis – IMI, referente aos prédios urbanos 

localizados na área do concelho de Guimarães, destinados à sua habitação própria e 

permanente. Ao abrigo desta disposição legal, vem o Sr. Francisco Assis da Silva 

Coutinho, na qualidade de Bombeiro Voluntário na Associação Humanitária dos 

Bombeiros Voluntários de Guimarães, solicitar o reembolso de 20% do IMI que pagou 

no ano de 2022, atinente ao prédio onde reside, inscrito na matriz predial urbana da 

Freguesia de Candoso S. Tiago e Mascotelos, sob o artigo 835, fração “U”. De acordo 

com a prévia análise efetuada pelo Serviço Municipal de Proteção Civil, o bombeiro em 

causa reuniu as condições para a atribuição Cartão Municipal de Identificação do 

Bombeiro. Analisado o processo, e conforme documentos apresentados, verifica-se 

que o domicílio fiscal do requerente corresponde à morada do prédio inscrito sob o 

artigo 835, fração “U”, da Freguesia de Candoso S. Tiago e Mascotelos, comprovando-

se que no ano de 2022 foi pago o valor total de €297,85 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 €59,57. Em face do exposto, deverá submeter-se a deliberação do órgão 

executivo autorização para o reembolso de €59,57 (cinquenta e nove euros e 

cinquenta e sete cêntimos) ao bombeiro voluntário Francisco Assis da Silva Coutinho. A 

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

1297/2023, com o compromisso nº 1119/2023. À consideração superior.” 

DELIBERADO 

 

 

56. DIVERSOS – PROGRAMA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - REVISÃO DO 

ORGANOGRAMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUIMARÃES, TRANSFERINDO AS 

COMPETÊNCIAS DA DIVISÃO DE HABITAÇÃO (DH) PARA O DEPARTAMENTO DE 

DESENVOLVIMENTO DO TERRITÓRIO (DDT) E A PROVISÃO IMEDIATA DE CHEFIA E 

QUADROS TÉCNICOS RESPETIVOS – Presente a seguinte proposta apresentada pelos 

Vereadores Bruno Fernandes, Ricardo Araújo, Vânia Dias da Silva e Hugo Ribeiro: 

“Considerando que: - Face aos problemas habitacionais que se verificam no Município 
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de Guimarães, com um aumento exponencial dos custos de habitação, seja ao nível do 

arrendamento, seja ao nível da aquisição para habitação própria permanente, assim 

como a falta de fogos no mercado para fazer face à procura por parte de vários grupos 

como recém-licenciados no polo de Guimarães da Universidade do Minho, jovens que 

procuram primeira habitação, famílias de classe média, verifica-se a necessidade de 

criar instrumentos que contribuam para a existência de alternativas acessíveis e 

compatíveis com os rendimentos dos agregados familiares que residem ou queiram vir 

a residir no Município. - A falta de oferta de habitação, os preços elevados no mercado 

de arrendamento ou no mercado de aquisição, as dificuldades dos jovens e das 

famílias em conseguirem acesso a habitação a preços comportáveis com o salário dos 

Portugueses, tem colocado nos últimos anos as Políticas de Habitação no centro das 

políticas públicas. Paralelamente, esta nova geração de políticas e medidas públicas na 

área da habitação exigem uma visão integrada e direcionada a diferentes públicos alvo 

e não exclusivamente focadas na construção e gestão de fogos de Habitação Social. A 

centralidade, relevância e atualidade das políticas de habitação no seio das politicas 

públicas seguramente justificaram que na recente reconfiguração do elenco 

governativo se tivesse elevado à condição de Ministério a pasta da Habitação; - O 

direito à habitação constituir um direito constitucionalmente protegido incumbindo ao 

Estado, em colaboração com as autarquias, devem ser promovidas políticas adequadas 

que permitam a todos os cidadãos e a todas as famílias o acesso «a uma habitação de 

dimensão adequada, em condições de higiene e conforto e que preserve a intimidade 

pessoal e a privacidade familiar»; - Existe a necessidade de reforçar a reabilitação 

urbana de edifícios como forma de promover a reabilitação de edifícios degradados ou 

funcionalmente inadequados, através de obras de construção, reconstrução e 

ampliação, sem perder a identidade característica do edificado urbano e, assim, 

combater a degradação urbana, melhorar as condições de habitabilidade e 

funcionalidade e promover o património cultural e a recuperação de espaços urbanos 

de forma ambientalmente mais sustentável; - O aumento crescente das rendas 

praticadas no mercado livre coloca vários problemas ao nível do acesso à habitação e 

ao nível da qualidade de vida das populações, com impacto na coesão social e 

territorial do concelho, pelo que se verifica a necessidade de estimular a promoção de 

novos programas de arrendamento de habitações a valores intermédios, permitido o 



 
 

58 
Mod. 229-A/SQ 0 

 

GU IMA
S

AER

CÂMARA MUNICIPAL DE GUIMARÃES

acesso a uma habitação adequada, sem que isso provoque uma sobrecarga 

insustentável no orçamento familiar. - O Decreto-Lei n.° 68/2019, de 22 de maio, que 

cria o Programa de Arrendamento Acessível, prevê, no seu Artigo 23.°, a possibilidade 

de criação de programas municipais de promoção de oferta para arrendamento 

habitacional, regulados por disposições próprias, ainda que sujeitos a verificação de 

compatibilidade com o Programa de Arrendamento Acessível, por parte da entidade 

gestora (Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana, I. P.). - O envelhecimento do 

parque habitacional edificado, que apresenta problemas de qualidade construção. Em 

pleno século XXI, dados do Eurostat dizem-nos que cerca de 25% das nossas 

habitações têm infiltrações de água, que associado à atual situação de crise energética 

europeia, e com o galopar do custo da energia, nos está a arrastar para um cenário de 

pobreza energética, verificando-se assim a necessidade de tornar os edifícios 

energeticamente mais eficientes, aumentando o seu desempenho energético e 

ambiental e contribuindo para uma redução da fatura energética e da pegada 

ecológica. - A atual política de aumento das taxas de juro do Banco Central Europeu 

(BCE) no sentido de combater a inflação, no contexto de incerteza relacionada com a 

instabilidade do ponto de vista macroeconômico, gerada pela situação de conflito 

entre a Rússia e a Ucrânia, tem conduzido a um agravamento significativo das 

condições de vida dos portugueses, sobretudo daqueles que têm um empréstimo 

bancário para a aquisição de habitação própria e permanente e que viram a sua taxa 

de esforço aumentar consideravelmente nos últimos meses. Nessa medida, conclui-se 

a necessidade de criação de um Programa Municipal de Habitação e implementar a 

revisão do organograma da Câmara Municipal de Guimarães, transferindo as 

competências da Divisão de Habitação (DH) para o Departamento de 

Desenvolvimento do Território (DDT), reforçando a sua relevância e abrangência 

necessária no planeamento territorial. Paralelamente importa de imediato prover esta 

divisão da chefia e quadros técnicos necessários ao desenvolvimento das suas 

competências e atribuições; O Programa Municipal de Habitação visa dar uma resposta 

à problemática da habitação, em complemento das medidas aprovadas pelo Governo 

de Portugal e em discussão pública. É urgente implementar medidas de apoio e de 

reforço da coesão social, não só através do estímulo à instalação de novas empresas e 

criação de emprego qualificado, capaz de proporcionar maior poder de compra aos 
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vimaranenses, mas também através de políticas de apoio às famílias, designadamente 

no domínio da habitação. Pretende-se dotar o Município de uma Divisão de Habitação 

não se limite ao tratamento da Habitação Social, mas que seja mais abrangente, com 

competências alargadas e que contribua para o pensamento e desenvolvimento que 

do Território. Ao mesmo tempo importa criar um orgão capaz de gerar consensos no 

planeamento e definição da estratégia de habição, envolveldo a comunidade local, 

forças vivas, especialistas, académicos e demais forças políticas, dotando o Município 

de uma visão de médio/longo prazo. Reconhece-se com este Programa Municipal de 

Habitação o papel essencial do acesso à habitação na melhoria da qualidade de vida 

das pessoas e considerando que apoiar os jovens no acesso à habitação contribui para 

os fixar nas vilas e freguesias de onde são naturais e promove a atração de novos 

residentes de modo a limitar a tendência para a redução populacional e a 

desertificação das freguesias, contributo essencial para a revitalização e 

competitividade do concelho e respetiva coesão social; Pretende-se também reforçar a 

reabilitação urbana de edifícios como forma de promover a reabilitação de edifícios 

degradados ou funcionalmente inadequados, através de obras de construção, 

reconstrução e ampliação, sem perder a identidade característica do edificado urbano 

e, assim, combater a degradação urbana, melhorar as condições de habitabilidade e 

funcionalidade e promover o património cultural e a recuperação de espaços urbanos 

de forma ambientalmente mais sustentável; Ambiciona-se dar resposta ao aumento 

das rendas de imóveis destinados à habitação praticadas no território municipal, que 

dificulta o acesso à mesma, alargando-se a oferta de habitação para arrendamento a 

preços reduzidos, o que, por sua vez, permitirá apoiar agregados familiares que não 

podem usufruir de arrendamento apoiado. O regulamento apresentado cria, na esfera 

dos senhorios que disponibilizem os seus imóveis para arrendamento em regime de 

renda acessível, vantagens que se traduzem na isenção de tributação em sede de 

imposto sobre o rendimento que provenha dos proveitos do arrendamento (por força 

da aplicação do Estatuto dos Benefícios Fiscais) em sede de IMI (opção do Município 

de Guimarães), durante o período de duração dos respetivos contratos de 

arrendamento e isenção de IMT no momento da compra do imóvel com fim a 

arrendamento acessível. A quantidade de habitação não é o único problema do nosso 

parque habitacional, precisamos também de melhorar a sua qualidade. Este programa 
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de incentivo à beneficiação energética permite estimular os munícipes a requalificar os 

seus imóveis, dotando-os de maior eficiência energética ao mesmo tempo que se 

estimula a economial local. Ponderados e contemplados os interesses em causa, os 

benefícios que permitem apoiar as famílias com baixos rendimentos que se vêm 

confrontadas com uma subida abrupta da sua taxa de esforço, e os custos decorrentes 

da aplicação da presente proposta, facilmente se conclui que os benefícios são 

claramente superiores aos custos implicados, garantindo o direito à habitação 

consagrado constitucionalmente. Esclarece-se ainda que a gestão administrativa 

destes programas propõe-se fica a cargo da CASFIG - Empresa Municipal que irá gerir 

todo o processo de arrendamento acessível e de beneficiação energética do parque 

habitacional edificado, devendo a CASFIG criar ligações com os agentes imobiliários do 

município que pretendam fazer parte do processo. Ao criar estas parcerias facilmente 

serão colocadas novas habitações ao dispor da população e, desta forma, garantindo 

justiça a todos “stakeholders”. Adicionalmente a CASFIG deverá criar sinergias com 

promotores imobiliários para a colocação de fogos no programa de arrendamento 

acessível em todas as novas edifícações, com a contrapartida de isenção das taxas de 

licenciamento. Assim, propõe-se que a Câmara Municipal de Guimarães delibere: 1 - 

A revisão do organograma da Câmara Municipal de Guimarães, transferindo as 

competências da Divisão de Habitação (DH) para o Departamento de 

Desenvolvimento do Território (DDT) e a provisão imediata de chefia e quadros 

técnicos respetivos.” 

DELIBERADO 

 

 

57. DIVERSOS – PROGRAMA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO – CONSELHO MUNICIPAL DE 

HABITAÇÃO – CRIAÇÃO E APROVAÇÃO DE REGULAMENTO – Presente a seguinte 

proposta apresentada pelos Vereadores Bruno Fernandes, Ricardo Araújo, Vânia Dias 

da Silva e Hugo Ribeiro: “Considerando que: - Face aos problemas habitacionais que se 

verificam no Município de Guimarães, com um aumento exponencial dos custos de 

habitação, seja ao nível do arrendamento, seja ao nível da aquisição para habitação 

própria permanente, assim como a falta de fogos no mercado para fazer face à procura 
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por parte de vários grupos como recém-licenciados no polo de Guimarães da 

Universidade do Minho, jovens que procuram primeira habitação, famílias de classe 

média, verifica-se a necessidade de criar instrumentos que contribuam para a 

existência de alternativas acessíveis e compatíveis com os rendimentos dos agregados 

familiares que residem ou queiram vir a residir no Município. - A falta de oferta de 

habitação, os preços elevados no mercado de arrendamento ou no mercado de 

aquisição, as dificuldades dos jovens e das famílias em conseguirem acesso a habitação 

a preços comportáveis com o salário dos Portugueses, tem colocado nos últimos anos 

as Políticas de Habitação no centro das políticas públicas. Paralelamente, esta nova 

geração de políticas e medidas públicas na área da habitação exigem uma visão 

integrada e direcionada a diferentes públicos alvo e não exclusivamente focadas na 

construção e gestão de fogos de Habitação Social. A centralidade, relevância e 

atualidade das políticas de habitação no seio das politicas públicas seguramente 

justificaram que na recente reconfiguração do elenco governativo se tivesse elevado à 

condição de Ministério a pasta da Habitação; - O direito à habitação constituir um 

direito constitucionalmente protegido incumbindo ao Estado, em colaboração com as 

autarquias, devem ser promovidas políticas adequadas que permitam a todos os 

cidadãos e a todas as famílias o acesso «a uma habitação de dimensão adequada, em 

condições de higiene e conforto e que preserve a intimidade pessoal e a privacidade 

familiar»; - Existe a necessidade de reforçar a reabilitação urbana de edifícios como 

forma de promover a reabilitação de edifícios degradados ou funcionalmente 

inadequados, através de obras de construção, reconstrução e ampliação, sem perder a 

identidade característica do edificado urbano e, assim, combater a degradação urbana, 

melhorar as condições de habitabilidade e funcionalidade e promover o património 

cultural e a recuperação de espaços urbanos de forma ambientalmente mais 

sustentável; - O aumento crescente das rendas praticadas no mercado livre coloca 

vários problemas ao nível do acesso à habitação e ao nível da qualidade de vida das 

populações, com impacto na coesão social e territorial do concelho, pelo que se 

verifica a necessidade de estimular a promoção de novos programas de arrendamento 

de habitações a valores intermédios, permitido o acesso a uma habitação adequada, 

sem que isso provoque uma sobrecarga insustentável no orçamento familiar. - O 

Decreto-Lei n.º 68/2019, de 22 de maio, que cria o Programa de Arrendamento 
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Acessível, prevê, no seu Artigo 23.º, a possibilidade de criação de programas 

municipais de promoção de oferta para arrendamento habitacional, regulados por 

disposições próprias, ainda que sujeitos a verificação de compatibilidade com o 

Programa de Arrendamento Acessível, por parte da entidade gestora (Instituto de 

Habitação e Reabilitação Urbana, I. P.). - O envelhecimento do parque habitacional 

edificado, que apresenta problemas de qualidade construção. Em pleno século XXI, 

dados do Eurostat dizem-nos que cerca de 25% das nossas habitações têm infiltrações 

de água, que associado à atual situação de crise energética europeia, e com o galopar 

do custo da energia, nos está a arrastar para um cenário de pobreza energética, 

verificando-se assim a necessidade de tornar os edifícios energeticamente mais 

eficientes, aumentando o seu desempenho energético e ambiental e contribuindo para 

uma redução da fatura energética e da pegada ecológica. - A atual política de aumento 

das taxas de juro do Banco Central Europeu (BCE) no sentido de combater a inflação, 

no contexto de incerteza relacionada com a instabilidade do ponto de vista 

macroeconômico, gerada pela situação de conflito entre a Rússia e a Ucrânia, tem 

conduzido a um agravamento significativo das condições de vida dos portugueses, 

sobretudo daqueles que têm um empréstimo bancário para a aquisição de habitação 

própria e permanente e que viram a sua taxa de esforço aumentar consideravelmente 

nos últimos meses. Nessa medida, conclui-se a necessidade de criação de um 

Programa Municipal de Habitação, para implementação das seguintes medidas: 1 - a 

revisão do organograma da Câmara Municipal de Guimarães, transferindo as 

competências da Divisão de Habitação (DH) para o Departamento de 

Desenvolvimento do Território (DDT), reforçando a sua relevância e abrangência 

necessária no planeamento territorial. Paralelamente, e com caráter urgente, prover 

esta divisão da chefia e quadros técnicos necessários ao desenvolvimento das suas 

competências e atribuições; 2 - a criação de um Conselho Municipal de Habitação de 

Guimarães (CMHG), com o objetivo de dar voz a todos os parceiros sociais do setor da 

Habitação, visando uma adequação entre as políticas municipais e os seus 

destinatários, em cooperação institucional entre os vários agentes, e no qual se prevê 

assento para além da Câmara Municipal de Guimarães e da CASFIG, entidades e 

personalidades parceiras (associações moradores, fundações, associações 

profissionais, personalidades reconhecidas na área, etc.), às quais se juntam ainda os 
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representantes das forças políticas com representação na Assembleia Municipal; 3 - a 

criação de um Programa de Apoio à Habitação para Jovens, através da atribuição de 

benefícios fiscais como incentivo à aquisição ou construção de prédio ou fração de 

prédio urbano destinado a habitação própria e permanente e localizada no Município 

de Guimarães, mais concretamente: a) na isenção do pagamento do IMT pela 

aquisição do imóvel; b) na prorrogação da isenção do pagamento do IMI prevista pelo 

Estatuto de Benefícios Fiscais, por mais 5 anos; c) na isenção total do pagamento das 

taxas municipais relativamente a operações urbanísticas. Serão beneficiários deste 

programa os jovens dos 18 aos 40 anos. 4 – a criação de um Programa de Incentivo à 

Reabilitação Urbana, através da atribuição de benefícios fiscais como incentivo à 

aquisição e/ou reabilitação de prédio urbano ou fração autónoma cuja construção 

tenha sido concluída há mais de 20 anos ou que se encontrem localizadas em Áreas de 

Reabilitação Urbana (ARU’s) do Município de Guimarães, mais concretamente: a) 

Isenção do IMI por um período de três anos a contar do ano, inclusive, da conclusão 

das obras de reabilitação, prorrogável, a requerimento do proprietário, por mais cinco 

anos, no caso de imóveis afetos a arrendamento para habitação permanente ou a 

habitação própria e permanente; b) Isenção do IMT relativamente às aquisições de 

imóveis destinados a intervenções de reabilitação, desde que o adquirente inicie as 

respetivas obras no prazo máximo de três anos, a contar da data da aquisição; c) 

Isenção do IMT no âmbito da primeira transmissão, subsequente à intervenção de 

reabilitação, a afetar a arrendamento para habitação permanente ou, quando 

localizado em ARU, também a habitação própria e permanente; d) Isenção das taxas 

devidas pela determinação do nível de conservação do prédio ou fração, bem como 

das taxas municipais de licenciamento e construção. 5- a criação de um Programa de 

Arrendamento Acessível, alargando a oferta de habitação para arrendamento a preços 

reduzidos e compatíveis com os rendimentos dos agregados familiares, em termos da 

sua taxa de esforço e tipologia, colmatando as necessidades habitacionais das famílias 

cujo nível de rendimento é superior ao que usualmente confere o acesso à habitação 

em regime de arrendamento apoiado, mas não lhes permite aceder ao mercado livre 

de arrendamento habitacional. Assim: a) será possível acrescentar uma resposta 

habitacional para agregados familiares que não podem usufruir de arrendamento 

apoiado, bem como incentivar os senhorios a disponibilizar as suas propriedades para 
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arrendamento em regime de renda acessível, na medida em que o Estatuto dos 

Benefícios Fiscais em vigor, isenta os mesmos de tributação em IRS e em IRC, pelo 

período de duração dos respetivos contratos, nos rendimentos prediais obtidos no 

âmbito dos programas municipais de oferta para arrendamento habitacional a custos 

acessíveis; b) o Município de Guimarães isentará os senhorios de pagamento de IMI 

durante o período de vigência do respetivo contrato de arrendamento. c) na aquisição 

de imoveis, tendo como objetivo a celebração de um contrato de arrendamento 

acessível com a CASFIG por um período de 5 anos renováveis, o senhorio fica isento do 

IMT no momento da aquisição do imóvel. d) No final do contrato celebrado com a 

CASFIG, pelo período de 5 anos, à luz do programa de arrendamento acessível, caso o 

senhorio tencione vender o imóvel, o comprador do mesmo fica isento do IMT, 

podendo o senhorio negociar tendo em consideração este beneficio, constituindo-se 

estas medidas como um incentivo adicional para a adesão ao Programa. As duas 

últimas medidas não poderão ser cumulativas, ou seja, caso fique isento na compra 

não poderá beneficiar da medida na venda. Considerando que a isenção de tributação 

em IRS e em IRC está prevista no Estatuto dos Benefícios Fiscais, sendo da 

responsabilidade do Estado Central, o único encargo para o Município passará pela 

isenção de IMI e IMT, sendo que a gestão administrativa do Programa será da 

responsabilidade da CASFIG, não havendo custos acrescidos. 6 - a criação de um 

Programa de Combate ao Empobrecimento Energético, que permita melhorar a 

qualidade do parque edificado existente, requalificá-lo e dotá-lo de maior eficiência 

energética. a) O programa deverá destinar-se a residentes com habitação própria no 

Concelho de Guimarães. O Candidato deverá residir em permanencia na habitação 

inscrita para o programa e não possuir qualquer outro imóvel destinado para 

habitação no Concelho de Guimarães. Deverá ainda ser comprovado que o imóvel em 

causa tem um desempennho energético baixo. b) Mediante o cumprimento das 

condições anteriores, será atribuido de um apoio sob a forma de voucher, com 

validade de seis meses, não cumulativo com outros apoios públicos da mesma 

natureza. Cada projeto aprovado será financiado a 100% e até ao montante de 2.500 

euros, devendo o candidato assumir o diferêncial, caso o valor da intervenção seja 

superior ao valor da comparticipação. Cada candidato e cada habitação terá direito a 

um único voucher e deverá ser usado numa empresa sediada em Guimarães. c) O 
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programa visa a substituição de janelas não eficientes por janelas de classe energética 

mínima igual a “A”, aplicação ou substituição de isolamento térmico na envolvente do 

edifício de habitação, substituição de portas de entrada, colocação de isolamento 

térmico em coberturas ou pavimentos exteriores e interiores, colocação de isolamento 

térmico em portas de entrada exteriores e de patim, instalação sistemas de 

aquecimento e/ou arrefecimento ambiente e de águas quentes sanitárias, instalação 

de bombas de calor, sistemas solares térmicos, caldeiras ou recuperadores a biomassa 

com elevada eficiência, instalação de painéis fotovoltaicos e outros equipamentos de 

produção de energia renovável para autoconsumo. Em todas estas possiblidades de 

beneficiação deverá ser comprovado o melhoramento da classe energética. Propõe-se 

que este programa tenha a duração de dois anos, apresentando-se como uma 

iniciativa local de habitação, um instrumento de política pública do Município de 

Guimarães que visa apoiar as famílias economicamente vulneráveis a melhorarem o 

desempenho energético e ambiental das suas habitações. A sua gestão administrativa 

e técnica do Programa deverá ser assegurada pela CASFIG. 7 – A atribuição de um 

apoio extraordinário à prestação bancária para habitação própria e permanente, 

apoiando as famílias com baixos rendimentos e que se vêm confroantadas com uma 

subida abrupta da sua taxa de esforço, através de um regime de apoio ao pagamento 

de prestação devida a entidade bancária para cumprimento de contrato de crédito 

celebrado para aquisição de habitação própria e permanente. O regime decorrente da 

aprovação da proposta é extraordinário e com termo até ao final do ano de 2023 e 

será sempre atribuído por um período de 12 meses. O pedido de apoio no âmbito 

desta proposta deverá ser apresentado junto da CASFIG, que instruirá todos os 

processos a ele relativos, e o montante a afetar à proposta é comum ao Subsídio 

Municipal de Arrendamento (SMA). Para a presente proposta deverá ser fixado um 

novo limite de 4 IAS de Rendimento Corrigido do Agregado Familiar (seja, €1.772,80) e 

o valor do subsídio é determinado pela aplicação da fórmula prevista para o SMA e o 

valor máximo do apoio a prestar é de 40% do valor da renda padrão definida pelo 

Conselho de Administração da CASFIG. - Ponderados e contemplados os interesses em 

causa, os benefícios que permitem garantir com maior economia, eficácia e eficiência 

o acesso à habitação às famílias que vivem em situação de grave carência habitacional, 

bem como às famílias cujo nível de rendimento ao que usualmente confere o acesso à 
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habitação em regime de renda apoiada, mas não lhes permite aceder ao mercado de 

arrendamento habitacional, assim como a retenção de recém-licenciados, o 

encorajamento à saída de casa dos pais mais cedo, gerando maior autonomia na 

população jovem e por consequência maior investimento na economia local, 

contribuindo ainda para o melhoramento da qualidade do parque edificado existente, 

requalificando-o e combatendo o empobrecimento energético. Os custos decorrentes 

da aplicação das regras definidas na presente proposta de Regulamento, conclui -se 

que os benefícios são claramente superiores aos custos implicados, garantindo o 

direito à habitação consagrado constitucionalmente. Em síntese, o Programa Municipal 

de Habitação apresentado visa dar uma resposta à problemática da habitação, em 

complemento das medidas aprovadas pelo Governo de Portugal e em discussão 

pública. É urgente implementar medidas de apoio e de reforço da coesão social, não só 

através do estímulo à instalação de novas empresas e criação de emprego qualificado, 

capaz de proporcionar maior poder de compra aos vimaranenses, mas também através 

de políticas de apoio às famílias, designadamente no domínio da habitação. Pretende-

se dotar o Município de uma Divisão de Habitação que não se limite ao tratamento da 

Habitação Social, mas que seja mais abrangente, com competências alargadas e que 

contribua para o pensamento e desenvolvimento do Território. Ao mesmo tempo 

importa criar um orgão capaz de gerar consensos no planeamento e definição da 

estratégia de habição, envolveldo a comunidade local, forças vivas, especialistas, 

académicos e demais forças políticas, dotando o Município de uma visão de 

médio/longo prazo. Reconhece-se com este Programa Municipal de Habitação o papel 

essencial do acesso à habitação na melhoria da qualidade de vida das pessoas e 

considerando que apoiar os jovens no acesso à habitação contribui para os fixar nas 

vilas e freguesias de onde são naturais e promove a atração de novos residentes de 

modo a limitar a tendência para a redução populacional e a desertificação das 

freguesias, contributo essencial para a revitalização e competitividade do concelho e 

respetiva coesão social; Pretende-se também reforçar a reabilitação urbana de 

edifícios como forma de promover a reabilitação de edifícios degradados ou 

funcionalmente inadequados, através de obras de construção, reconstrução e 

ampliação, sem perder a identidade característica do edificado urbano e, assim, 

combater a degradação urbana, melhorar as condições de habitabilidade e 
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funcionalidade e promover o património cultural e a recuperação de espaços urbanos 

de forma ambientalmente mais sustentável; Ambiciona-se dar resposta ao aumento 

das rendas de imóveis destinados à habitação praticadas no território municipal, que 

dificulta o acesso à mesma, alargando-se a oferta de habitação para arrendamento a 

preços reduzidos, o que, por sua vez, permitirá apoiar agregados familiares que não 

podem usufruir de arrendamento apoiado. O regulamento apresentado cria, na esfera 

dos senhorios que disponibilizem os seus imóveis para arrendamento em regime de 

renda acessível, vantagens que se traduzem na isenção de tributação em sede de 

imposto sobre o rendimento que provenha dos proveitos do arrendamento (por força 

da aplicação do Estatuto dos Benefícios Fiscais) em sede de IMI (opção do Município 

de Guimarães), durante o período de duração dos respetivos contratos de 

arrendamento e isenção de IMT no momento da compra do imóvel com fim a 

arrendamento acessível. A quantidade de habitação não é o único problema do nosso 

parque habitacional, precisamos também de melhorar a sua qualidade. Este programa 

de incentivo à beneficiação energética permite estimular os munícipes a requalificar os 

seus imóveis, dotando-os de maior eficiência energética ao mesmo tempo que se 

estimula a economial local. Ponderados e contemplados os interesses em causa, os 

benefícios que permitem apoiar as famílias com baixos rendimentos que se vêm 

confrontadas com uma subida abrupta da sua taxa de esforço, e os custos decorrentes 

da aplicação da presente proposta, facilmente se conclui que os benefícios são 

claramente superiores aos custos implicados, garantindo o direito à habitação 

consagrado constitucionalmente. Esclarece-se ainda que a gestão administrativa 

destes programas propõe-se fica a cargo da CASFIG - Empresa Municipal que irá gerir 

todo o processo de arrendamento acessível e de beneficiação energética do parque 

habitacional edificado, devendo a CASFIG criar ligações com os agentes imobiliários do 

município que pretendam fazer parte do processo. Ao criar estas parcerias facilmente 

serão colocadas novas habitações ao dispor da população e, desta forma, garantindo 

justiça a todos “stakeholders”. Adicionalmente a CASFIG deverá criar sinergias com 

promotores imobiliários para a colocação de fogos no programa de arrendamento 

acessível em todas as novas edifícações, com a contrapartida de isenção das taxas de 

licenciamento. Assim, propõe-se que a Câmara Municipal de Guimarães delibere: - A 
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criação de um Conselho Municipal de Habitação (CMH), conforme proposta de 

regulamento anexa.” (Anexo 11) 

DELIBERADO 

 

 

58. DIVERSOS – PROGRAMA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO – REGULAMENTO 

MUNICIPAL DE APOIO À HABITAÇÃO PARA JOVENS - Presente a seguinte proposta 

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

Hugo Ribeiro: “Considerando que: - Face aos problemas habitacionais que se verificam 

no Município de Guimarães, com um aumento exponencial dos custos de habitação, 

seja ao nível do arrendamento, seja ao nível da aquisição para habitação própria 

permanente, assim como a falta de fogos no mercado para fazer face à procura por 

parte de vários grupos como recém-licenciados no polo de Guimarães da Universidade 

do Minho, jovens que procuram primeira habitação, famílias de classe média, verifica-

se a necessidade de criar instrumentos que contribuam para a existência de 

alternativas acessíveis e compatíveis com os rendimentos dos agregados familiares 

que residem ou queiram vir a residir no Município. - A falta de oferta de habitação, os 

preços elevados no mercado de arrendamento ou no mercado de aquisição, as 

dificuldades dos jovens e das famílias em conseguirem acesso a habitação a preços 

comportáveis com o salário dos Portugueses, tem colocado nos últimos anos as 

Políticas de Habitação no centro das políticas públicas. Paralelamente, esta nova 

geração de políticas e medidas públicas na área da habitação exigem uma visão 

integrada e direcionada a diferentes públicos alvo e não exclusivamente focadas na 

construção e gestão de fogos de Habitação Social. A centralidade, relevância e 

atualidade das políticas de habitação no seio das politicas públicas seguramente 

justificaram que na recente reconfiguração do elenco governativo se tivesse elevado à 

condição de Ministério a pasta da Habitação; - O direito à habitação constituir um 

direito constitucionalmente protegido incumbindo ao Estado, em colaboração com as 

autarquias, devem ser promovidas políticas adequadas que permitam a todos os 

cidadãos e a todas as famílias o acesso «a uma habitação de dimensão adequada, em 

condições de higiene e conforto e que preserve a intimidade pessoal e a privacidade 



 
 

69 
Mod. 229-A/SQ 0 

 

GU IMA
S

AER

CÂMARA MUNICIPAL DE GUIMARÃES

familiar»; - Existe a necessidade de reforçar a reabilitação urbana de edifícios como 

forma de promover a reabilitação de edifícios degradados ou funcionalmente 

inadequados, através de obras de construção, reconstrução e ampliação, sem perder a 

identidade característica do edificado urbano e, assim, combater a degradação urbana, 

melhorar as condições de habitabilidade e funcionalidade e promover o património 

cultural e a recuperação de espaços urbanos de forma ambientalmente mais 

sustentável; - O aumento crescente das rendas praticadas no mercado livre coloca 

vários problemas ao nível do acesso à habitação e ao nível da qualidade de vida das 

populações, com impacto na coesão social e territorial do concelho, pelo que se 

verifica a necessidade de estimular a promoção de novos programas de arrendamento 

de habitações a valores intermédios, permitido o acesso a uma habitação adequada, 

sem que isso provoque uma sobrecarga insustentável no orçamento familiar. - O 

Decreto-Lei n.° 68/2019, de 22 de maio, que cria o Programa de Arrendamento 

Acessível, prevê, no seu Artigo 23.º, a possibilidade de criação de programas 

municipais de promoção de oferta para arrendamento habitacional, regulados por 

disposições próprias, ainda que sujeitos a verificação de compatibilidade com o 

Programa de Arrendamento Acessível, por parte da entidade gestora (Instituto de 

Habitação e Reabilitação Urbana, I. P.). - O envelhecimento do parque habitacional 

edificado, que apresenta problemas de qualidade construção. Em pleno século XXI, 

dados do Eurostat dizem-nos que cerca de 25% das nossas habitações têm infiltrações 

de água, que associado à atual situação de crise energética europeia, e com o galopar 

do custo da energia, nos está a arrastar para um cenário de pobreza energética, 

verificando-se assim a necessidade de tornar os edifícios energeticamente mais 

eficientes, aumentando o seu desempenho energético e ambiental e contribuindo para 

uma redução da fatura energética e da pegada ecológica. - A atual política de aumento 

das taxas de juro do Banco Central Europeu (BCE) no sentido de combater a inflação, 

no contexto de incerteza relacionada com a instabilidade do ponto de vista 

macroeconômico, gerada pela situação de conflito entre a Rússia e a Ucrânia, tem 

conduzido a um agravamento significativo das condições de vida dos portugueses, 

sobretudo daqueles que têm um empréstimo bancário para a aquisição de habitação 

própria e permanente e que viram a sua taxa de esforço aumentar consideravelmente 

nos últimos meses. Nessa medida, conclui-se a necessidade de criação de um 
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Programa Municipal de Habitação, para implementação das seguintes medidas: 1 - a 

revisão do organograma da Câmara Municipal de Guimarães, transferindo as 

competências da Divisão de Habitação (DH) para o Departamento de 

Desenvolvimento do Território (DDT), reforçando a sua relevância e abrangência 

necessária no planeamento territorial. Paralelamente, e com caráter urgente, prover 

esta divisão da chefia e quadros técnicos necessários ao desenvolvimento das suas 

competências e atribuições; 2 - a criação de um Conselho Municipal de Habitação de 

Guimarães (CMHG), com o objetivo de dar voz a todos os parceiros sociais do setor da 

Habitação, visando uma adequação entre as políticas municipais e os seus 

destinatários, em cooperação institucional entre os vários agentes, e no qual se prevê 

assento para além da Câmara Municipal de Guimarães e da CASFIG, entidades e 

personalidades parceiras (associações moradores, fundações, associações 

profissionais, personalidades reconhecidas na área, etc.), às quais se juntam ainda os 

representantes das forças políticas com representação na Assembleia Municipal; 3 - a 

criação de um Programa de Apoio à Habitação para Jovens, através da atribuição de 

benefícios fiscais como incentivo à aquisição ou construção de prédio ou fração de 

prédio urbano destinado a habitação própria e permanente e localizada no Município 

de Guimarães, mais concretamente: a) na isenção do pagamento do IMT pela 

aquisição do imóvel; b) na prorrogação da isenção do pagamento do IMI prevista pelo 

Estatuto de Benefícios Fiscais, por mais 5 anos; c) na isenção total do pagamento das 

taxas municipais relativamente a operações urbanísticas. Serão beneficiários deste 

programa os jovens dos 18 aos 40 anos. 4 – a criação de um Programa de Incentivo à 

Reabilitação Urbana, através da atribuição de benefícios fiscais como incentivo à 

aquisição e/ou reabilitação de prédio urbano ou fração autónoma cuja construção 

tenha sido concluída há mais de 20 anos ou que se encontrem localizadas em Áreas de 

Reabilitação Urbana (ARU’s) do Município de Guimarães, mais concretamente: a) 

Isenção do IMI por um período de três anos a contar do ano, inclusive, da conclusão 

das obras de reabilitação, prorrogável, a requerimento do proprietário, por mais cinco 

anos, no caso de imóveis afetos a arrendamento para habitação permanente ou a 

habitação própria e permanente; b) Isenção do IMT relativamente às aquisições de 

imóveis destinados a intervenções de reabilitação, desde que o adquirente inicie as 

respetivas obras no prazo máximo de três anos, a contar da data da aquisição; c) 
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Isenção do IMT no âmbito da primeira transmissão, subsequente à intervenção de 

reabilitação, a afetar a arrendamento para habitação permanente ou, quando 

localizado em ARU, também a habitação própria e permanente; d) Isenção das taxas 

devidas pela determinação do nível de conservação do prédio ou fração, bem como 

das taxas municipais de licenciamento e construção. 5- a criação de um Programa de 

Arrendamento Acessível, alargando a oferta de habitação para arrendamento a preços 

reduzidos e compatíveis com os rendimentos dos agregados familiares, em termos da 

sua taxa de esforço e tipologia, colmatando as necessidades habitacionais das famílias 

cujo nível de rendimento é superior ao que usualmente confere o acesso à habitação 

em regime de arrendamento apoiado, mas não lhes permite aceder ao mercado livre 

de arrendamento habitacional. Assim: a) será possível acrescentar uma resposta 

habitacional para agregados familiares que não podem usufruir de arrendamento 

apoiado, bem como incentivar os senhorios a disponibilizar as suas propriedades para 

arrendamento em regime de renda acessível, na medida em que o Estatuto dos 

Benefícios Fiscais em vigor, isenta os mesmos de tributação em IRS e em IRC, pelo 

período de duração dos respetivos contratos, nos rendimentos prediais obtidos no 

âmbito dos programas municipais de oferta para arrendamento habitacional a custos 

acessíveis; b) o Município de Guimarães isentará os senhorios de pagamento de IMI 

durante o período de vigência do respetivo contrato de arrendamento. c) na aquisição 

de imoveis, tendo como objetivo a celebração de um contrato de arrendamento 

acessível com a CASFIG por um período de 5 anos renováveis, o senhorio fica isento do 

IMT no momento da aquisição do imóvel. d) No final do contrato celebrado com a 

CASFIG, pelo período de 5 anos, à luz do programa de arrendamento acessível, caso o 

senhorio tencione vender o imóvel, o comprador do mesmo fica isento do IMT, 

podendo o senhorio negociar tendo em consideração este beneficio, constituindo-se 

estas medidas como um incentivo adicional para a adesão ao Programa. As duas 

últimas medidas não poderão ser cumulativas, ou seja, caso fique isento na compra 

não poderá beneficiar da medida na venda. Considerando que a isenção de tributação 

em IRS e em IRC está prevista no Estatuto dos Benefícios Fiscais, sendo da 

responsabilidade do Estado Central, o único encargo para o Município passará pela 

isenção de IMI e IMT, sendo que a gestão administrativa do Programa será da 

responsabilidade da CASFIG, não havendo custos acrescidos. 6 - a criação de um 
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Programa de Combate ao Empobrecimento Energético, que permita melhorar a 

qualidade do parque edificado existente, requalificá-lo e dotá-lo de maior eficiência 

energética. a) O programa deverá destinar-se a residentes com habitação própria no 

Concelho de Guimarães. O Candidato deverá residir em permanencia na habitação 

inscrita para o programa e não possuir qualquer outro imóvel destinado para 

habitação no Concelho de Guimarães. Deverá ainda ser comprovado que o imóvel em 

causa tem um desempennho energético baixo. b) Mediante o cumprimento das 

condições anteriores, será atribuido de um apoio sob a forma de voucher, com 

validade de seis meses, não cumulativo com outros apoios públicos da mesma 

natureza. Cada projeto aprovado será financiado a 100% e até ao montante de 2.500 

euros, devendo o candidato assumir o diferêncial, caso o valor da intervenção seja 

superior ao valor da comparticipação. Cada candidato e cada habitação terá direito a 

um único voucher e deverá ser usado numa empresa sediada em Guimarães. c) O 

programa visa a substituição de janelas não eficientes por janelas de classe energética 

mínima igual a “A”, aplicação ou substituição de isolamento térmico na envolvente do 

edifício de habitação, substituição de portas de entrada, colocação de isolamento 

térmico em coberturas ou pavimentos exteriores e interiores, colocação de isolamento 

térmico em portas de entrada exteriores e de patim, instalação sistemas de 

aquecimento e/ou arrefecimento ambiente e de águas quentes sanitárias, instalação 

de bombas de calor, sistemas solares térmicos, caldeiras ou recuperadores a biomassa 

com elevada eficiência, instalação de painéis fotovoltaicos e outros equipamentos de 

produção de energia renovável para autoconsumo. Em todas estas possiblidades de 

beneficiação deverá ser comprovado o melhoramento da classe energética. Propõe-se 

que este programa tenha a duração de dois anos, apresentando-se como uma 

iniciativa local de habitação, um instrumento de política pública do Município de 

Guimarães que visa apoiar as famílias economicamente vulneráveis a melhorarem o 

desempenho energético e ambiental das suas habitações. A sua gestão administrativa 

e técnica do Programa deverá ser assegurada pela CASFIG. 7 – A atribuição de um 

apoio extraordinário à prestação bancária para habitação própria e permanente, 

apoiando as famílias com baixos rendimentos e que se vêm confroantadas com uma 

subida abrupta da sua taxa de esforço, através de um regime de apoio ao pagamento 

de prestação devida a entidade bancária para cumprimento de contrato de crédito 
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celebrado para aquisição de habitação própria e permanente. O regime decorrente da 

aprovação da proposta é extraordinário e com termo até ao final do ano de 2023 e 

será sempre atribuído por um período de 12 meses. O pedido de apoio no âmbito 

desta proposta deverá ser apresentado junto da CASFIF, que instruirá todos os 

processos a ele relativos, e o montante a afetar à proposta é comum ao Subsídio 

Municipal de Arrendamento (SMA). Para a presente proposta deverá ser fixado um 

novo limite de 4 IAS de Rendimento Corrigido do Agregado Familiar (seja, €1.772,80) e 

o valor do subsídio é determinado pela aplicação da fórmula prevista para o SMA e o 

valor máximo do apoio a prestar é de 40% do valor da renda padrão definida pelo 

Conselho de Administração da CASFIG. - Ponderados e contemplados os interesses em 

causa, os benefícios que permitem garantir com maior economia, eficácia e eficiência 

o acesso à habitação às famílias que vivem em situação de grave carência habitacional, 

bem como às famílias cujo nível de rendimento ao que usualmente confere o acesso à 

habitação em regime de renda apoiada, mas não lhes permite aceder ao mercado de 

arrendamento habitacional, assim como a retenção de recém-licenciados, o 

encorajamento à saída de casa dos pais mais cedo, gerando maior autonomia na 

população jovem e por consequência maior investimento na economia local, 

contribuindo ainda para o melhoramento da qualidade do parque edificado existente, 

requalificando-o e combatendo o empobrecimento energético. Os custos decorrentes 

da aplicação das regras definidas na presente proposta de Regulamento, conclui -se 

que os benefícios são claramente superiores aos custos implicados, garantindo o 

direito à habitação consagrado constitucionalmente. Em síntese, o Programa Municipal 

de Habitação apresentado visa dar uma resposta à problemática da habitação, em 

complemento das medidas aprovadas pelo Governo de Portugal e em discussão 

pública. É urgente implementar medidas de apoio e de reforço da coesão social, não só 

através do estímulo à instalação de novas empresas e criação de emprego qualificado, 

capaz de proporcionar maior poder de compra aos vimaranenses, mas também através 

de políticas de apoio às famílias, designadamente no domínio da habitação. Pretende-

se dotar o Município de uma Divisão de Habitação que não se limite ao tratamento da 

Habitação Social, mas que seja mais abrangente, com competências alargadas e que 

contribua para o pensamento e desenvolvimento do Território. Ao mesmo tempo 

importa criar um orgão capaz de gerar consensos no planeamento e definição da 
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estratégia de habição, envolveldo a comunidade local, forças vivas, especialistas, 

académicos e demais forças políticas, dotando o Município de uma visão de 

médio/longo prazo. Reconhece-se com este Programa Municipal de Habitação o papel 

essencial do acesso à habitação na melhoria da qualidade de vida das pessoas e 

considerando que apoiar os jovens no acesso à habitação contribui para os fixar nas 

vilas e freguesias de onde são naturais e promove a atração de novos residentes de 

modo a limitar a tendência para a redução populacional e a desertificação das 

freguesias, contributo essencial para a revitalização e competitividade do concelho e 

respetiva coesão social; Pretende-se também reforçar a reabilitação urbana de 

edifícios como forma de promover a reabilitação de edifícios degradados ou 

funcionalmente inadequados, através de obras de construção, reconstrução e 

ampliação, sem perder a identidade característica do edificado urbano e, assim, 

combater a degradação urbana, melhorar as condições de habitabilidade e 

funcionalidade e promover o património cultural e a recuperação de espaços urbanos 

de forma ambientalmente mais sustentável; Ambiciona-se dar resposta ao aumento 

das rendas de imóveis destinados à habitação praticadas no território municipal, que 

dificulta o acesso à mesma, alargando-se a oferta de habitação para arrendamento a 

preços reduzidos, o que, por sua vez, permitirá apoiar agregados familiares que não 

podem usufruir de arrendamento apoiado. O regulamento apresentado cria, na esfera 

dos senhorios que disponibilizem os seus imóveis para arrendamento em regime de 

renda acessível, vantagens que se traduzem na isenção de tributação em sede de 

imposto sobre o rendimento que provenha dos proveitos do arrendamento (por força 

da aplicação do Estatuto dos Benefícios Fiscais) em sede de IMI (opção do Município 

de Guimarães), durante o período de duração dos respetivos contratos de 

arrendamento e isenção de IMT no momento da compra do imóvel com fim a 

arrendamento acessível. A quantidade de habitação não é o único problema do nosso 

parque habitacional, precisamos também de melhorar a sua qualidade. Este programa 

de incentivo à beneficiação energética permite estimular os munícipes a requalificar os 

seus imóveis, dotando-os de maior eficiência energética ao mesmo tempo que se 

estimula a economial local. Ponderados e contemplados os interesses em causa, os 

benefícios que permitem apoiar as famílias com baixos rendimentos que se vêm 

confrontadas com uma subida abrupta da sua taxa de esforço, e os custos decorrentes 
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da aplicação da presente proposta, facilmente se conclui que os benefícios são 

claramente superiores aos custos implicados, garantindo o direito à habitação 

consagrado constitucionalmente. Esclarece-se ainda que a gestão administrativa 

destes programas propõe-se fica a cargo da CASFIG - Empresa Municipal que irá gerir 

todo o processo de arrendamento acessível e de beneficiação energética do parque 

habitacional edificado, devendo a CASFIG criar ligações com os agentes imobiliários do 

município que pretendam fazer parte do processo. Ao criar estas parcerias facilmente 

serão colocadas novas habitações ao dispor da população e, desta forma, garantindo 

justiça a todos “stakeholders”. Adicionalmente a CASFIG deverá criar sinergias com 

promotores imobiliários para a colocação de fogos no programa de arrendamento 

acessível em todas as novas edifícações, com a contrapartida de isenção das taxas de 

licenciamento. Assim, propõe-se que a Câmara Municipal de Guimarães delibere: - A 

criação de um Programa de Apoio à Habitação para Jovens, conforme proposta de 

regulamento anexa.” (Anexo 12) 

 

 

59. DIVERSOS – PROGRAMA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO – INCENTIVO REABILITAÇÃO 

URBANA – APROVAÇÃO DE REGULAMENTO - Presente a seguinte proposta 

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

Hugo Ribeiro: “Considerando que: - Face aos problemas habitacionais que se verificam 

no Município de Guimarães, com um aumento exponencial dos custos de habitação, 

seja ao nível do arrendamento, seja ao nível da aquisição para habitação própria 

permanente, assim como a falta de fogos no mercado para fazer face à procura por 

parte de vários grupos como recém-licenciados no polo de Guimarães da Universidade 

do Minho, jovens que procuram primeira habitação, famílias de classe média, verifica-

se a necessidade de criar instrumentos que contribuam para a existência de 

alternativas acessíveis e compatíveis com os rendimentos dos agregados familiares 

que residem ou queiram vir a residir no Município. - A falta de oferta de habitação, os 

preços elevados no mercado de arrendamento ou no mercado de aquisição, as 

dificuldades dos jovens e das famílias em conseguirem acesso a habitação a preços 

comportáveis com o salário dos Portugueses, tem colocado nos últimos anos as 
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Políticas de Habitação no centro das políticas públicas. Paralelamente, esta nova 

geração de políticas e medidas públicas na área da habitação exigem uma visão 

integrada e direcionada a diferentes públicos alvo e não exclusivamente focadas na 

construção e gestão de fogos de Habitação Social. A centralidade, relevância e 

atualidade das políticas de habitação no seio das politicas públicas seguramente 

justificaram que na recente reconfiguração do elenco governativo se tivesse elevado à 

condição de Ministério a pasta da Habitação; - O direito à habitação constituir um 

direito constitucionalmente protegido incumbindo ao Estado, em colaboração com as 

autarquias, devem ser promovidas políticas adequadas que permitam a todos os 

cidadãos e a todas as famílias o acesso «a uma habitação de dimensão adequada, em 

condições de higiene e conforto e que preserve a intimidade pessoal e a privacidade 

familiar»; - Existe a necessidade de reforçar a reabilitação urbana de edifícios como 

forma de promover a reabilitação de edifícios degradados ou funcionalmente 

inadequados, através de obras de construção, reconstrução e ampliação, sem perder a 

identidade característica do edificado urbano e, assim, combater a degradação urbana, 

melhorar as condições de habitabilidade e funcionalidade e promover o património 

cultural e a recuperação de espaços urbanos de forma ambientalmente mais 

sustentável; - O aumento crescente das rendas praticadas no mercado livre coloca 

vários problemas ao nível do acesso à habitação e ao nível da qualidade de vida das 

populações, com impacto na coesão social e territorial do concelho, pelo que se 

verifica a necessidade de estimular a promoção de novos programas de arrendamento 

de habitações a valores intermédios, permitido o acesso a uma habitação adequada, 

sem que isso provoque uma sobrecarga insustentável no orçamento familiar. - O 

Decreto-Lei n.º 68/2019, de 22 de maio, que cria o Programa de Arrendamento 

Acessível, prevê, no seu Artigo 23.º, a possibilidade de criação de programas 

municipais de promoção de oferta para arrendamento habitacional, regulados por 

disposições próprias, ainda que sujeitos a verificação de compatibilidade com o 

Programa de Arrendamento Acessível, por parte da entidade gestora (Instituto de 

Habitação e Reabilitação Urbana, I. P.). - O envelhecimento do parque habitacional 

edificado, que apresenta problemas de qualidade construção. Em pleno século XXI, 

dados do Eurostat dizem-nos que cerca de 25% das nossas habitações têm infiltrações 

de água, que associado à atual situação de crise energética europeia, e com o galopar 



 
 

77 
Mod. 229-A/SQ 0 

 

GU IMA
S

AER

CÂMARA MUNICIPAL DE GUIMARÃES

do custo da energia, nos está a arrastar para um cenário de pobreza energética, 

verificando-se assim a necessidade de tornar os edifícios energeticamente mais 

eficientes, aumentando o seu desempenho energético e ambiental e contribuindo para 

uma redução da fatura energética e da pegada ecológica. - A atual política de aumento 

das taxas de juro do Banco Central Europeu (BCE) no sentido de combater a inflação, 

no contexto de incerteza relacionada com a instabilidade do ponto de vista 

macroeconômico, gerada pela situação de conflito entre a Rússia e a Ucrânia, tem 

conduzido a um agravamento significativo das condições de vida dos portugueses, 

sobretudo daqueles que têm um empréstimo bancário para a aquisição de habitação 

própria e permanente e que viram a sua taxa de esforço aumentar consideravelmente 

nos últimos meses. Nessa medida, conclui-se a necessidade de criação de um 

Programa Municipal de Habitação, para implementação das seguintes medidas: 1 - a 

revisão do organograma da Câmara Municipal de Guimarães, transferindo as 

competências da Divisão de Habitação (DH) para o Departamento de 

Desenvolvimento do Território (DDT), reforçando a sua relevância e abrangência 

necessária no planeamento territorial. Paralelamente, e com caráter urgente, prover 

esta divisão da chefia e quadros técnicos necessários ao desenvolvimento das suas 

competências e atribuições; 2 - a criação de um Conselho Municipal de Habitação de 

Guimarães (CMHG), com o objetivo de dar voz a todos os parceiros sociais do setor da 

Habitação, visando uma adequação entre as políticas municipais e os seus 

destinatários, em cooperação institucional entre os vários agentes, e no qual se prevê 

assento para além da Câmara Municipal de Guimarães e da CASFIG, entidades e 

personalidades parceiras (associações moradores, fundações, associações 

profissionais, personalidades reconhecidas na área, etc.), às quais se juntam ainda os 

representantes das forças políticas com representação na Assembleia Municipal; 3 - a 

criação de um Programa de Apoio à Habitação para Jovens, através da atribuição de 

benefícios fiscais como incentivo à aquisição ou construção de prédio ou fração de 

prédio urbano destinado a habitação própria e permanente e localizada no Município 

de Guimarães, mais concretamente: a) na isenção do pagamento do IMT pela 

aquisição do imóvel; b) na prorrogação da isenção do pagamento do IMI prevista pelo 

Estatuto de Benefícios Fiscais, por mais 5 anos; c) na isenção total do pagamento das 

taxas municipais relativamente a operações urbanísticas. Serão beneficiários deste 
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programa os jovens dos 18 aos 40 anos. 4 – a criação de um Programa de Incentivo à 

Reabilitação Urbana, através da atribuição de benefícios fiscais como incentivo à 

aquisição e/ou reabilitação de prédio urbano ou fração autónoma cuja construção 

tenha sido concluída há mais de 20 anos ou que se encontrem localizadas em Áreas de 

Reabilitação Urbana (ARU’s) do Município de Guimarães, mais concretamente: a) 

Isenção do IMI por um período de três anos a contar do ano, inclusive, da conclusão 

das obras de reabilitação, prorrogável, a requerimento do proprietário, por mais cinco 

anos, no caso de imóveis afetos a arrendamento para habitação permanente ou a 

habitação própria e permanente; b) Isenção do IMT relativamente às aquisições de 

imóveis destinados a intervenções de reabilitação, desde que o adquirente inicie as 

respetivas obras no prazo máximo de três anos, a contar da data da aquisição; c) 

Isenção do IMT no âmbito da primeira transmissão, subsequente à intervenção de 

reabilitação, a afetar a arrendamento para habitação permanente ou, quando 

localizado em ARU, também a habitação própria e permanente; d) Isenção das taxas 

devidas pela determinação do nível de conservação do prédio ou fração, bem como 

das taxas municipais de licenciamento e construção. 5 - a criação de um Programa de 

Arrendamento Acessível, alargando a oferta de habitação para arrendamento a preços 

reduzidos e compatíveis com os rendimentos dos agregados familiares, em termos da 

sua taxa de esforço e tipologia, colmatando as necessidades habitacionais das famílias 

cujo nível de rendimento é superior ao que usualmente confere o acesso à habitação 

em regime de arrendamento apoiado, mas não lhes permite aceder ao mercado livre 

de arrendamento habitacional. Assim: a) será possível acrescentar uma resposta 

habitacional para agregados familiares que não podem usufruir de arrendamento 

apoiado, bem como incentivar os senhorios a disponibilizar as suas propriedades para 

arrendamento em regime de renda acessível, na medida em que o Estatuto dos 

Benefícios Fiscais em vigor, isenta os mesmos de tributação em IRS e em IRC, pelo 

período de duração dos respetivos contratos, nos rendimentos prediais obtidos no 

âmbito dos programas municipais de oferta para arrendamento habitacional a custos 

acessíveis; b) o Município de Guimarães isentará os senhorios de pagamento de IMI 

durante o período de vigência do respetivo contrato de arrendamento. c) na aquisição 

de imoveis, tendo como objetivo a celebração de um contrato de arrendamento 

acessível com a CASFIG por um período de 5 anos renováveis, o senhorio fica isento do 
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IMT no momento da aquisição do imóvel. d) No final do contrato celebrado com a 

CASFIG, pelo período de 5 anos, à luz do programa de arrendamento acessível, caso o 

senhorio tencione vender o imóvel, o comprador do mesmo fica isento do IMT, 

podendo o senhorio negociar tendo em consideração este beneficio, constituindo-se 

estas medidas como um incentivo adicional para a adesão ao Programa. As duas 

últimas medidas não poderão ser cumulativas, ou seja, caso fique isento na compra 

não poderá beneficiar da medida na venda. Considerando que a isenção de tributação 

em IRS e em IRC está prevista no Estatuto dos Benefícios Fiscais, sendo da 

responsabilidade do Estado Central, o único encargo para o Município passará pela 

isenção de IMI e IMT, sendo que a gestão administrativa do Programa será da 

responsabilidade da CASFIG, não havendo custos acrescidos. 6 - a criação de um 

Programa de Combate ao Empobrecimento Energético, que permita melhorar a 

qualidade do parque edificado existente, requalificá-lo e dotá-lo de maior eficiência 

energética. a) O programa deverá destinar-se a residentes com habitação própria no 

Concelho de Guimarães. O Candidato deverá residir em permanencia na habitação 

inscrita para o programa e não possuir qualquer outro imóvel destinado para 

habitação no Concelho de Guimarães. Deverá ainda ser comprovado que o imóvel em 

causa tem um desempennho energético baixo. b) Mediante o cumprimento das 

condições anteriores, será atribuido de um apoio sob a forma de voucher, com 

validade de seis meses, não cumulativo com outros apoios públicos da mesma 

natureza. Cada projeto aprovado será financiado a 100% e até ao montante de 2.500 

euros, devendo o candidato assumir o diferêncial, caso o valor da intervenção seja 

superior ao valor da comparticipação. Cada candidato e cada habitação terá direito a 

um único voucher e deverá ser usado numa empresa sediada em Guimarães. c) O 

programa visa a substituição de janelas não eficientes por janelas de classe energética 

mínima igual a “A”, aplicação ou substituição de isolamento térmico na envolvente do 

edifício de habitação, substituição de portas de entrada, colocação de isolamento 

térmico em coberturas ou pavimentos exteriores e interiores, colocação de isolamento 

térmico em portas de entrada exteriores e de patim, instalação sistemas de 

aquecimento e/ou arrefecimento ambiente e de águas quentes sanitárias, instalação 

de bombas de calor, sistemas solares térmicos, caldeiras ou recuperadores a biomassa 

com elevada eficiência, instalação de painéis fotovoltaicos e outros equipamentos de 
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produção de energia renovável para autoconsumo. Em todas estas possiblidades de 

beneficiação deverá ser comprovado o melhoramento da classe energética. Propõe-se 

que este programa tenha a duração de dois anos, apresentando-se como uma 

iniciativa local de habitação, um instrumento de política pública do Município de 

Guimarães que visa apoiar as famílias economicamente vulneráveis a melhorarem o 

desempenho energético e ambiental das suas habitações. A sua gestão administrativa 

e técnica do Programa deverá ser assegurada pela CASFIG. 7 – A atribuição de um 

apoio extraordinário à prestação bancária para habitação própria e permanente, 

apoiando as famílias com baixos rendimentos e que se vêm confroantadas com uma 

subida abrupta da sua taxa de esforço, através de um regime de apoio ao pagamento 

de prestação devida a entidade bancária para cumprimento de contrato de crédito 

celebrado para aquisição de habitação própria e permanente. O regime decorrente da 

aprovação da proposta é extraordinário e com termo até ao final do ano de 2023 e 

será sempre atribuído por um período de 12 meses. O pedido de apoio no âmbito 

desta proposta deverá ser apresentado junto da CASFIF, que instruirá todos os 

processos a ele relativos, e o montante a afetar à proposta é comum ao Subsídio 

Municipal de Arrendamento (SMA). Para a presente proposta deverá ser fixado um 

novo limite de 4 IAS de Rendimento Corrigido do Agregado Familiar (seja, €1.772,80) e 

o valor do subsídio é determinado pela aplicação da fórmula prevista para o SMA e o 

valor máximo do apoio a prestar é de 40% do valor da renda padrão definida pelo 

Conselho de Administração da CASFIG. - Ponderados e contemplados os interesses em 

causa, os benefícios que permitem garantir com maior economia, eficácia e eficiência 

o acesso à habitação às famílias que vivem em situação de grave carência habitacional, 

bem como às famílias cujo nível de rendimento ao que usualmente confere o acesso à 

habitação em regime de renda apoiada, mas não lhes permite aceder ao mercado de 

arrendamento habitacional, assim como a retenção de recém-licenciados, o 

encorajamento à saída de casa dos pais mais cedo, gerando maior autonomia na 

população jovem e por consequência maior investimento na economia local, 

contribuindo ainda para o melhoramento da qualidade do parque edificado existente, 

requalificando-o e combatendo o empobrecimento energético. Os custos decorrentes 

da aplicação das regras definidas na presente proposta de Regulamento, conclui -se 

que os benefícios são claramente superiores aos custos implicados, garantindo o 
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direito à habitação consagrado constitucionalmente. Em síntese, o Programa Municipal 

de Habitação apresentado visa dar uma resposta à problemática da habitação, em 

complemento das medidas aprovadas pelo Governo de Portugal e em discussão 

pública. É urgente implementar medidas de apoio e de reforço da coesão social, não só 

através do estímulo à instalação de novas empresas e criação de emprego qualificado, 

capaz de proporcionar maior poder de compra aos vimaranenses, mas também através 

de políticas de apoio às famílias, designadamente no domínio da habitação. Pretende-

se dotar o Município de uma Divisão de Habitação que não se limite ao tratamento da 

Habitação Social, mas que seja mais abrangente, com competências alargadas e que 

contribua para o pensamento e desenvolvimento do Território. Ao mesmo tempo 

importa criar um orgão capaz de gerar consensos no planeamento e definição da 

estratégia de habição, envolveldo a comunidade local, forças vivas, especialistas, 

académicos e demais forças políticas, dotando o Município de uma visão de 

médio/longo prazo. Reconhece-se com este Programa Municipal de Habitação o papel 

essencial do acesso à habitação na melhoria da qualidade de vida das pessoas e 

considerando que apoiar os jovens no acesso à habitação contribui para os fixar nas 

vilas e freguesias de onde são naturais e promove a atração de novos residentes de 

modo a limitar a tendência para a redução populacional e a desertificação das 

freguesias, contributo essencial para a revitalização e competitividade do concelho e 

respetiva coesão social; Pretende-se também reforçar a reabilitação urbana de 

edifícios como forma de promover a reabilitação de edifícios degradados ou 

funcionalmente inadequados, através de obras de construção, reconstrução e 

ampliação, sem perder a identidade característica do edificado urbano e, assim, 

combater a degradação urbana, melhorar as condições de habitabilidade e 

funcionalidade e promover o património cultural e a recuperação de espaços urbanos 

de forma ambientalmente mais sustentável; Ambiciona-se dar resposta ao aumento 

das rendas de imóveis destinados à habitação praticadas no território municipal, que 

dificulta o acesso à mesma, alargando-se a oferta de habitação para arrendamento a 

preços reduzidos, o que, por sua vez, permitirá apoiar agregados familiares que não 

podem usufruir de arrendamento apoiado. O regulamento apresentado cria, na esfera 

dos senhorios que disponibilizem os seus imóveis para arrendamento em regime de 

renda acessível, vantagens que se traduzem na isenção de tributação em sede de 
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imposto sobre o rendimento que provenha dos proveitos do arrendamento (por força 

da aplicação do Estatuto dos Benefícios Fiscais) em sede de IMI (opção do Município 

de Guimarães), durante o período de duração dos respetivos contratos de 

arrendamento e isenção de IMT no momento da compra do imóvel com fim a 

arrendamento acessível. A quantidade de habitação não é o único problema do nosso 

parque habitacional, precisamos também de melhorar a sua qualidade. Este programa 

de incentivo à beneficiação energética permite estimular os munícipes a requalificar os 

seus imóveis, dotando-os de maior eficiência energética ao mesmo tempo que se 

estimula a economial local. Ponderados e contemplados os interesses em causa, os 

benefícios que permitem apoiar as famílias com baixos rendimentos que se vêm 

confrontadas com uma subida abrupta da sua taxa de esforço, e os custos decorrentes 

da aplicação da presente proposta, facilmente se conclui que os benefícios são 

claramente superiores aos custos implicados, garantindo o direito à habitação 

consagrado constitucionalmente. Esclarece-se ainda que a gestão administrativa 

destes programas propõe-se fica a cargo da CASFIG - Empresa Municipal que irá gerir 

todo o processo de arrendamento acessível e de beneficiação energética do parque 

habitacional edificado, devendo a CASFIG criar ligações com os agentes imobiliários do 

município que pretendam fazer parte do processo. Ao criar estas parcerias facilmente 

serão colocadas novas habitações ao dispor da população e, desta forma, garantindo 

justiça a todos “stakeholders”. Adicionalmente a CASFIG deverá criar sinergias com 

promotores imobiliários para a colocação de fogos no programa de arrendamento 

acessível em todas as novas edifícações, com a contrapartida de isenção das taxas de 

licenciamento. Assim, propõe-se que a Câmara Municipal de Guimarães delibere: A 

criação de um Programa de Incentivo à Reabilitação Urbana, conforme proposta de 

regulamento anexa.” (Anexo 13) 

DELIBERADO 

 

 

60. DIVERSOS - CRIAÇÃO DE UM PROGRAMA DE ARRENDAMENTO ACESSÍVEL – 

APROVAÇÃO DE REGULAMENTO - Presente a seguinte proposta apresentada pelos 

Vereadores Bruno Fernandes, Ricardo Araújo, Vânia Dias da Silva e Hugo Ribeiro: 
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“Considerando que: - Face aos problemas habitacionais que se verificam no Município 

de Guimarães, com um aumento exponencial dos custos de habitação, seja ao nível do 

arrendamento, seja ao nível da aquisição para habitação própria permanente, assim 

como a falta de fogos no mercado para fazer face à procura por parte de vários grupos 

como recém-licenciados no polo de Guimarães da Universidade do Minho, jovens que 

procuram primeira habitação, famílias de classe média, verifica-se a necessidade de 

criar instrumentos que contribuam para a existência de alternativas acessíveis e 

compatíveis com os rendimentos dos agregados familiares que residem ou queiram vir 

a residir no Município. - A falta de oferta de habitação, os preços elevados no mercado 

de arrendamento ou no mercado de aquisição, as dificuldades dos jovens e das 

famílias em conseguirem acesso a habitação a preços comportáveis com o salário dos 

Portugueses, tem colocado nos últimos anos as Políticas de Habitação no centro das 

políticas públicas. Paralelamente, esta nova geração de políticas e medidas públicas na 

área da habitação exigem uma visão integrada e direcionada a diferentes públicos alvo 

e não exclusivamente focadas na construção e gestão de fogos de Habitação Social. A 

centralidade, relevância e atualidade das políticas de habitação no seio das politicas 

públicas seguramente justificaram que na recente reconfiguração do elenco 

governativo se tivesse elevado à condição de Ministério a pasta da Habitação; - O 

direito à habitação constituir um direito constitucionalmente protegido incumbindo ao 

Estado, em colaboração com as autarquias, devem ser promovidas políticas adequadas 

que permitam a todos os cidadãos e a todas as famílias o acesso «a uma habitação de 

dimensão adequada, em condições de higiene e conforto e que preserve a intimidade 

pessoal e a privacidade familiar»; - Existe a necessidade de reforçar a reabilitação 

urbana de edifícios como forma de promover a reabilitação de edifícios degradados ou 

funcionalmente inadequados, através de obras de construção, reconstrução e 

ampliação, sem perder a identidade característica do edificado urbano e, assim, 

combater a degradação urbana, melhorar as condições de habitabilidade e 

funcionalidade e promover o património cultural e a recuperação de espaços urbanos 

de forma ambientalmente mais sustentável; - O aumento crescente das rendas 

praticadas no mercado livre coloca vários problemas ao nível do acesso à habitação e 

ao nível da qualidade de vida das populações, com impacto na coesão social e 

territorial do concelho, pelo que se verifica a necessidade de estimular a promoção de 
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novos programas de arrendamento de habitações a valores intermédios, permitido o 

acesso a uma habitação adequada, sem que isso provoque uma sobrecarga 

insustentável no orçamento familiar. - O Decreto-Lei n.° 68/2019, de 22 de maio, que 

cria o Programa de Arrendamento Acessível, prevê, no seu Artigo 23.°, a possibilidade 

de criação de programas municipais de promoção de oferta para arrendamento 

habitacional, regulados por disposições próprias, ainda que sujeitos a verificação de 

compatibilidade com o Programa de Arrendamento Acessível, por parte da entidade 

gestora (Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana, I. P.). - O envelhecimento do 

parque habitacional edificado, que apresenta problemas de qualidade construção. Em 

pleno século XXI, dados do Eurostat dizem-nos que cerca de 25% das nossas 

habitações têm infiltrações de água, que associado à atual situação de crise energética 

europeia, e com o galopar do custo da energia, nos está a arrastar para um cenário de 

pobreza energética, verificando-se assim a necessidade de tornar os edifícios 

energeticamente mais eficientes, aumentando o seu desempenho energético e 

ambiental e contribuindo para uma redução da fatura energética e da pegada 

ecológica. - A atual política de aumento das taxas de juro do Banco Central Europeu 

(BCE) no sentido de combater a inflação, no contexto de incerteza relacionada com a 

instabilidade do ponto de vista macroeconômico, gerada pela situação de conflito 

entre a Rússia e a Ucrânia, tem conduzido a um agravamento significativo das 

condições de vida dos portugueses, sobretudo daqueles que têm um empréstimo 

bancário para a aquisição de habitação própria e permanente e que viram a sua taxa 

de esforço aumentar consideravelmente nos últimos meses. Nessa medida, conclui-se 

a necessidade de criação de um Programa Municipal de Habitação, para 

implementação das seguintes medidas: 1 - a revisão do organograma da Câmara 

Municipal de Guimarães, transferindo as competências da Divisão de Habitação (DH) 

para o Departamento de Desenvolvimento do Território (DDT), reforçando a sua 

relevância e abrangência necessária no planeamento territorial. Paralelamente, e com 

caráter urgente, prover esta divisão da chefia e quadros técnicos necessários ao 

desenvolvimento das suas competências e atribuições; 2 - a criação de um Conselho 

Municipal de Habitação de Guimarães (CMHG), com o objetivo de dar voz a todos os 

parceiros sociais do setor da Habitação, visando uma adequação entre as políticas 

municipais e os seus destinatários, em cooperação institucional entre os vários 
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agentes, e no qual se prevê assento para além da Câmara Municipal de Guimarães e da 

CASFIG, entidades e personalidades parceiras (associações moradores, fundações, 

associações profissionais, personalidades reconhecidas na área, etc.), às quais se 

juntam ainda os representantes das forças políticas com representação na Assembleia 

Municipal; 3 - a criação de um Programa de Apoio à Habitação para Jovens, através 

da atribuição de benefícios fiscais como incentivo à aquisição ou construção de prédio 

ou fração de prédio urbano destinado a habitação própria e permanente e localizada 

no Município de Guimarães, mais concretamente: a) na isenção do pagamento do IMT 

pela aquisição do imóvel; b) na prorrogação da isenção do pagamento do IMI prevista 

pelo Estatuto de Benefícios Fiscais, por mais 5 anos; c) na isenção total do pagamento 

das taxas municipais relativamente a operações urbanísticas. Serão beneficiários deste 

programa os jovens dos 18 aos 40 anos. 4 – a criação de um Programa de Incentivo à 

Reabilitação Urbana, através da atribuição de benefícios fiscais como incentivo à 

aquisição e/ou reabilitação de prédio urbano ou fração autónoma cuja construção 

tenha sido concluída há mais de 20 anos ou que se encontrem localizadas em Áreas de 

Reabilitação Urbana (ARU’s) do Município de Guimarães, mais concretamente: a) 

Isenção do IMI por um período de três anos a contar do ano, inclusive, da conclusão 

das obras de reabilitação, prorrogável, a requerimento do proprietário, por mais cinco 

anos, no caso de imóveis afetos a arrendamento para habitação permanente ou a 

habitação própria e permanente; b) Isenção do IMT relativamente às aquisições de 

imóveis destinados a intervenções de reabilitação, desde que o adquirente inicie as 

respetivas obras no prazo máximo de três anos, a contar da data da aquisição; c) 

Isenção do IMT no âmbito da primeira transmissão, subsequente à intervenção de 

reabilitação, a afetar a arrendamento para habitação permanente ou, quando 

localizado em ARU, também a habitação própria e permanente; d) Isenção das taxas 

devidas pela determinação do nível de conservação do prédio ou fração, bem como 

das taxas municipais de licenciamento e construção. 5- a criação de um Programa de 

Arrendamento Acessível, alargando a oferta de habitação para arrendamento a preços 

reduzidos e compatíveis com os rendimentos dos agregados familiares, em termos da 

sua taxa de esforço e tipologia, colmatando as necessidades habitacionais das famílias 

cujo nível de rendimento é superior ao que usualmente confere o acesso à habitação 

em regime de arrendamento apoiado, mas não lhes permite aceder ao mercado livre 
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de arrendamento habitacional. Assim: a) será possível acrescentar uma resposta 

habitacional para agregados familiares que não podem usufruir de arrendamento 

apoiado, bem como incentivar os senhorios a disponibilizar as suas propriedades para 

arrendamento em regime de renda acessível, na medida em que o Estatuto dos 

Benefícios Fiscais em vigor, isenta os mesmos de tributação em IRS e em IRC, pelo 

período de duração dos respetivos contratos, nos rendimentos prediais obtidos no 

âmbito dos programas municipais de oferta para arrendamento habitacional a custos 

acessíveis; b) o Município de Guimarães isentará os senhorios de pagamento de IMI 

durante o período de vigência do respetivo contrato de arrendamento. c) na aquisição 

de imoveis, tendo como objetivo a celebração de um contrato de arrendamento 

acessível com a CASFIG por um período de 5 anos renováveis, o senhorio fica isento do 

IMT no momento da aquisição do imóvel. d) No final do contrato celebrado com a 

CASFIG, pelo período de 5 anos, à luz do programa de arrendamento acessível, caso o 

senhorio tencione vender o imóvel, o comprador do mesmo fica isento do IMT, 

podendo o senhorio negociar tendo em consideração este beneficio, constituindo-se 

estas medidas como um incentivo adicional para a adesão ao Programa. As duas 

últimas medidas não poderão ser cumulativas, ou seja, caso fique isento na compra 

não poderá beneficiar da medida na venda. Considerando que a isenção de tributação 

em IRS e em IRC está prevista no Estatuto dos Benefícios Fiscais, sendo da 

responsabilidade do Estado Central, o único encargo para o Município passará pela 

isenção de IMI e IMT, sendo que a gestão administrativa do Programa será da 

responsabilidade da CASFIG, não havendo custos acrescidos. 6 - a criação de um 

Programa de Combate ao Empobrecimento Energético, que permita melhorar a 

qualidade do parque edificado existente, requalificá-lo e dotá-lo de maior eficiência 

energética. a) O programa deverá destinar-se a residentes com habitação própria no 

Concelho de Guimarães. O Candidato deverá residir em permanencia na habitação 

inscrita para o programa e não possuir qualquer outro imóvel destinado para 

habitação no Concelho de Guimarães. Deverá ainda ser comprovado que o imóvel em 

causa tem um desempennho energético baixo. b) Mediante o cumprimento das 

condições anteriores, será atribuido de um apoio sob a forma de voucher, com 

validade de seis meses, não cumulativo com outros apoios públicos da mesma 

natureza. Cada projeto aprovado será financiado a 100% e até ao montante de 2.500 
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euros, devendo o candidato assumir o diferêncial, caso o valor da intervenção seja 

superior ao valor da comparticipação. Cada candidato e cada habitação terá direito a 

um único voucher e deverá ser usado numa empresa sediada em Guimarães. c) O 

programa visa a substituição de janelas não eficientes por janelas de classe energética 

mínima igual a “A”, aplicação ou substituição de isolamento térmico na envolvente do 

edifício de habitação, substituição de portas de entrada, colocação de isolamento 

térmico em coberturas ou pavimentos exteriores e interiores, colocação de isolamento 

térmico em portas de entrada exteriores e de patim, instalação sistemas de 

aquecimento e/ou arrefecimento ambiente e de águas quentes sanitárias, instalação 

de bombas de calor, sistemas solares térmicos, caldeiras ou recuperadores a biomassa 

com elevada eficiência, instalação de painéis fotovoltaicos e outros equipamentos de 

produção de energia renovável para autoconsumo. Em todas estas possiblidades de 

beneficiação deverá ser comprovado o melhoramento da classe energética. Propõe-se 

que este programa tenha a duração de dois anos, apresentando-se como uma 

iniciativa local de habitação, um instrumento de política pública do Município de 

Guimarães que visa apoiar as famílias economicamente vulneráveis a melhorarem o 

desempenho energético e ambiental das suas habitações. A sua gestão administrativa 

e técnica do Programa deverá ser assegurada pela CASFIG. 7 – A atribuição de um 

apoio extraordinário à prestação bancária para habitação própria e permanente, 

apoiando as famílias com baixos rendimentos e que se vêm confroantadas com uma 

subida abrupta da sua taxa de esforço, através de um regime de apoio ao pagamento 

de prestação devida a entidade bancária para cumprimento de contrato de crédito 

celebrado para aquisição de habitação própria e permanente. O regime decorrente da 

aprovação da proposta é extraordinário e com termo até ao final do ano de 2023 e 

será sempre atribuído por um período de 12 meses. O pedido de apoio no âmbito 

desta proposta deverá ser apresentado junto da CASFIF, que instruirá todos os 

processos a ele relativos, e o montante a afetar à proposta é comum ao Subsídio 

Municipal de Arrendamento (SMA). Para a presente proposta deverá ser fixado um 

novo limite de 4 IAS de Rendimento Corrigido do Agregado Familiar (seja, €1.772,80) e 

o valor do subsídio é determinado pela aplicação da fórmula prevista para o SMA e o 

valor máximo do apoio a prestar é de 40% do valor da renda padrão definida pelo 

Conselho de Administração da CASFIG. - Ponderados e contemplados os interesses em 



 
 

88 
Mod. 229-A/SQ 0 

 

GU IMA
S

AER

CÂMARA MUNICIPAL DE GUIMARÃES

causa, os benefícios que permitem garantir com maior economia, eficácia e eficiência 

o acesso à habitação às famílias que vivem em situação de grave carência habitacional, 

bem como às famílias cujo nível de rendimento ao que usualmente confere o acesso à 

habitação em regime de renda apoiada, mas não lhes permite aceder ao mercado de 

arrendamento habitacional, assim como a retenção de recém-licenciados, o 

encorajamento à saída de casa dos pais mais cedo, gerando maior autonomia na 

população jovem e por consequência maior investimento na economia local, 

contribuindo ainda para o melhoramento da qualidade do parque edificado existente, 

requalificando-o e combatendo o empobrecimento energético. Os custos decorrentes 

da aplicação das regras definidas na presente proposta de Regulamento, conclui -se 

que os benefícios são claramente superiores aos custos implicados, garantindo o 

direito à habitação consagrado constitucionalmente. Em síntese, o Programa Municipal 

de Habitação apresentado visa dar uma resposta à problemática da habitação, em 

complemento das medidas aprovadas pelo Governo de Portugal e em discussão 

pública. É urgente implementar medidas de apoio e de reforço da coesão social, não só 

através do estímulo à instalação de novas empresas e criação de emprego qualificado, 

capaz de proporcionar maior poder de compra aos vimaranenses, mas também através 

de políticas de apoio às famílias, designadamente no domínio da habitação. Pretende-

se dotar o Município de uma Divisão de Habitação que não se limite ao tratamento da 

Habitação Social, mas que seja mais abrangente, com competências alargadas e que 

contribua para o pensamento e desenvolvimento do Território. Ao mesmo tempo 

importa criar um orgão capaz de gerar consensos no planeamento e definição da 

estratégia de habição, envolveldo a comunidade local, forças vivas, especialistas, 

académicos e demais forças políticas, dotando o Município de uma visão de 

médio/longo prazo. Reconhece-se com este Programa Municipal de Habitação o papel 

essencial do acesso à habitação na melhoria da qualidade de vida das pessoas e 

considerando que apoiar os jovens no acesso à habitação contribui para os fixar nas 

vilas e freguesias de onde são naturais e promove a atração de novos residentes de 

modo a limitar a tendência para a redução populacional e a desertificação das 

freguesias, contributo essencial para a revitalização e competitividade do concelho e 

respetiva coesão social; Pretende-se também reforçar a reabilitação urbana de 

edifícios como forma de promover a reabilitação de edifícios degradados ou 
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funcionalmente inadequados, através de obras de construção, reconstrução e 

ampliação, sem perder a identidade característica do edificado urbano e, assim, 

combater a degradação urbana, melhorar as condições de habitabilidade e 

funcionalidade e promover o património cultural e a recuperação de espaços urbanos 

de forma ambientalmente mais sustentável; Ambiciona-se dar resposta ao aumento 

das rendas de imóveis destinados à habitação praticadas no território municipal, que 

dificulta o acesso à mesma, alargando-se a oferta de habitação para arrendamento a 

preços reduzidos, o que, por sua vez, permitirá apoiar agregados familiares que não 

podem usufruir de arrendamento apoiado. O regulamento apresentado cria, na esfera 

dos senhorios que disponibilizem os seus imóveis para arrendamento em regime de 

renda acessível, vantagens que se traduzem na isenção de tributação em sede de 

imposto sobre o rendimento que provenha dos proveitos do arrendamento (por força 

da aplicação do Estatuto dos Benefícios Fiscais) em sede de IMI (opção do Município 

de Guimarães), durante o período de duração dos respetivos contratos de 

arrendamento e isenção de IMT no momento da compra do imóvel com fim a 

arrendamento acessível. A quantidade de habitação não é o único problema do nosso 

parque habitacional, precisamos também de melhorar a sua qualidade. Este programa 

de incentivo à beneficiação energética permite estimular os munícipes a requalificar os 

seus imóveis, dotando-os de maior eficiência energética ao mesmo tempo que se 

estimula a economial local. Ponderados e contemplados os interesses em causa, os 

benefícios que permitem apoiar as famílias com baixos rendimentos que se vêm 

confrontadas com uma subida abrupta da sua taxa de esforço, e os custos decorrentes 

da aplicação da presente proposta, facilmente se conclui que os benefícios são 

claramente superiores aos custos implicados, garantindo o direito à habitação 

consagrado constitucionalmente. Esclarece-se ainda que a gestão administrativa 

destes programas propõe-se fica a cargo da CASFIG - Empresa Municipal que irá gerir 

todo o processo de arrendamento acessível e de beneficiação energética do parque 

habitacional edificado, devendo a CASFIG criar ligações com os agentes imobiliários do 

município que pretendam fazer parte do processo. Ao criar estas parcerias facilmente 

serão colocadas novas habitações ao dispor da população e, desta forma, garantindo 

justiça a todos “stakeholders”. Adicionalmente a CASFIG deverá criar sinergias com 

promotores imobiliários para a colocação de fogos no programa de arrendamento 
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acessível em todas as novas edifícações, com a contrapartida de isenção das taxas de 

licenciamento. Assim, propõe-se que a Câmara Municipal de Guimarães delibere: - A 

criação de um Programa de Arrendamento Acessível, conforme proposta de 

regulamento anexa.” (Anexo 14) 

DELIBERADO 

 

 

61. DIVERSOS – PROGRAMA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO – COMBATE AO 

EMPOBRECIMENTO ENERGÉTICO – APROVAÇÃO DE REGULAMENTO - Presente a 

seguinte proposta apresentada pelos Vereadores Bruno Fernandes, Ricardo Araújo, 

Vânia Dias da Silva e Hugo Ribeiro: “Considerando que: - Face aos problemas 

habitacionais que se verificam no Município de Guimarães, com um aumento 

exponencial dos custos de habitação, seja ao nível do arrendamento, seja ao nível da 

aquisição para habitação própria permanente, assim como a falta de fogos no mercado 

para fazer face à procura por parte de vários grupos como recém-licenciados no polo 

de Guimarães da Universidade do Minho, jovens que procuram primeira habitação, 

famílias de classe média, verifica-se a necessidade de criar instrumentos que 

contribuam para a existência de alternativas acessíveis e compatíveis com os 

rendimentos dos agregados familiares que residem ou queiram vir a residir no 

Município. - A falta de oferta de habitação, os preços elevados no mercado de 

arrendamento ou no mercado de aquisição, as dificuldades dos jovens e das famílias 

em conseguirem acesso a habitação a preços comportáveis com o salário dos 

Portugueses, tem colocado nos últimos anos as Políticas de Habitação no centro das 

políticas públicas. Paralelamente, esta nova geração de políticas e medidas públicas na 

área da habitação exigem uma visão integrada e direcionada a diferentes públicos alvo 

e não exclusivamente focadas na construção e gestão de fogos de Habitação Social. A 

centralidade, relevância e atualidade das políticas de habitação no seio das politicas 

públicas seguramente justificaram que na recente reconfiguração do elenco 

governativo se tivesse elevado à condição de Ministério a pasta da Habitação; - O 

direito à habitação constituir um direito constitucionalmente protegido incumbindo ao 

Estado, em colaboração com as autarquias, devem ser promovidas políticas adequadas 
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que permitam a todos os cidadãos e a todas as famílias o acesso «a uma habitação de 

dimensão adequada, em condições de higiene e conforto e que preserve a intimidade 

pessoal e a privacidade familiar»; - Existe a necessidade de reforçar a reabilitação 

urbana de edifícios como forma de promover a reabilitação de edifícios degradados ou 

funcionalmente inadequados, através de obras de construção, reconstrução e 

ampliação, sem perder a identidade característica do edificado urbano e, assim, 

combater a degradação urbana, melhorar as condições de habitabilidade e 

funcionalidade e promover o património cultural e a recuperação de espaços urbanos 

de forma ambientalmente mais sustentável; - O aumento crescente das rendas 

praticadas no mercado livre coloca vários problemas ao nível do acesso à habitação e 

ao nível da qualidade de vida das populações, com impacto na coesão social e 

territorial do concelho, pelo que se verifica a necessidade de estimular a promoção de 

novos programas de arrendamento de habitações a valores intermédios, permitido o 

acesso a uma habitação adequada, sem que isso provoque uma sobrecarga 

insustentável no orçamento familiar. - O Decreto-Lei n.º 68/2019, de 22 de maio, que 

cria o Programa de Arrendamento Acessível, prevê, no seu Artigo 23.º, a possibilidade 

de criação de programas municipais de promoção de oferta para arrendamento 

habitacional, regulados por disposições próprias, ainda que sujeitos a verificação de 

compatibilidade com o Programa de Arrendamento Acessível, por parte da entidade 

gestora (Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana, I. P.). - O envelhecimento do 

parque habitacional edificado, que apresenta problemas de qualidade construção. Em 

pleno século XXI, dados do Eurostat dizem-nos que cerca de 25% das nossas 

habitações têm infiltrações de água, que associado à atual situação de crise energética 

europeia, e com o galopar do custo da energia, nos está a arrastar para um cenário de 

pobreza energética, verificando-se assim a necessidade de tornar os edifícios 

energeticamente mais eficientes, aumentando o seu desempenho energético e 

ambiental e contribuindo para uma redução da fatura energética e da pegada 

ecológica. - A atual política de aumento das taxas de juro do Banco Central Europeu 

(BCE) no sentido de combater a inflação, no contexto de incerteza relacionada com a 

instabilidade do ponto de vista macroeconômico, gerada pela situação de conflito 

entre a Rússia e a Ucrânia, tem conduzido a um agravamento significativo das 

condições de vida dos portugueses, sobretudo daqueles que têm um empréstimo 
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bancário para a aquisição de habitação própria e permanente e que viram a sua taxa 

de esforço aumentar consideravelmente nos últimos meses. Nessa medida, conclui-se 

a necessidade de criação de um Programa Municipal de Habitação, para 

implementação das seguintes medidas: 1 - a revisão do organograma da Câmara 

Municipal de Guimarães, transferindo as competências da Divisão de Habitação (DH) 

para o Departamento de Desenvolvimento do Território (DDT), reforçando a sua 

relevância e abrangência necessária no planeamento territorial. Paralelamente, e com 

caráter urgente, prover esta divisão da chefia e quadros técnicos necessários ao 

desenvolvimento das suas competências e atribuições; 2 - a criação de um Conselho 

Municipal de Habitação de Guimarães (CMHG), com o objetivo de dar voz a todos os 

parceiros sociais do setor da Habitação, visando uma adequação entre as políticas 

municipais e os seus destinatários, em cooperação institucional entre os vários 

agentes, e no qual se prevê assento para além da Câmara Municipal de Guimarães e da 

CASFIG, entidades e personalidades parceiras (associações moradores, fundações, 

associações profissionais, personalidades reconhecidas na área, etc.), às quais se 

juntam ainda os representantes das forças políticas com representação na Assembleia 

Municipal; 3 - a criação de um Programa de Apoio à Habitação para Jovens, através 

da atribuição de benefícios fiscais como incentivo à aquisição ou construção de prédio 

ou fração de prédio urbano destinado a habitação própria e permanente e localizada 

no Município de Guimarães, mais concretamente: a) na isenção do pagamento do IMT 

pela aquisição do imóvel; b) na prorrogação da isenção do pagamento do IMI prevista 

pelo Estatuto de Benefícios Fiscais, por mais 5 anos; c) na isenção total do pagamento 

das taxas municipais relativamente a operações urbanísticas. Serão beneficiários deste 

programa os jovens dos 18 aos 40 anos. 4 – a criação de um Programa de Incentivo à 

Reabilitação Urbana, através da atribuição de benefícios fiscais como incentivo à 

aquisição e/ou reabilitação de prédio urbano ou fração autónoma cuja construção 

tenha sido concluída há mais de 20 anos ou que se encontrem localizadas em Áreas de 

Reabilitação Urbana (ARU’s) do Município de Guimarães, mais concretamente: a) 

Isenção do IMI por um período de três anos a contar do ano, inclusive, da conclusão 

das obras de reabilitação, prorrogável, a requerimento do proprietário, por mais cinco 

anos, no caso de imóveis afetos a arrendamento para habitação permanente ou a 

habitação própria e permanente; b) Isenção do IMT relativamente às aquisições de 
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imóveis destinados a intervenções de reabilitação, desde que o adquirente inicie as 

respetivas obras no prazo máximo de três anos, a contar da data da aquisição; c) 

Isenção do IMT no âmbito da primeira transmissão, subsequente à intervenção de 

reabilitação, a afetar a arrendamento para habitação permanente ou, quando 

localizado em ARU, também a habitação própria e permanente; d) Isenção das taxas 

devidas pela determinação do nível de conservação do prédio ou fração, bem como 

das taxas municipais de licenciamento e construção. 5 - a criação de um Programa de 

Arrendamento Acessível, alargando a oferta de habitação para arrendamento a preços 

reduzidos e compatíveis com os rendimentos dos agregados familiares, em termos da 

sua taxa de esforço e tipologia, colmatando as necessidades habitacionais das famílias 

cujo nível de rendimento é superior ao que usualmente confere o acesso à habitação 

em regime de arrendamento apoiado, mas não lhes permite aceder ao mercado livre 

de arrendamento habitacional. Assim: a) será possível acrescentar uma resposta 

habitacional para agregados familiares que não podem usufruir de arrendamento 

apoiado, bem como incentivar os senhorios a disponibilizar as suas propriedades para 

arrendamento em regime de renda acessível, na medida em que o Estatuto dos 

Benefícios Fiscais em vigor, isenta os mesmos de tributação em IRS e em IRC, pelo 

período de duração dos respetivos contratos, nos rendimentos prediais obtidos no 

âmbito dos programas municipais de oferta para arrendamento habitacional a custos 

acessíveis; b) o Município de Guimarães isentará os senhorios de pagamento de IMI 

durante o período de vigência do respetivo contrato de arrendamento. c) na aquisição 

de imoveis, tendo como objetivo a celebração de um contrato de arrendamento 

acessível com a CASFIG por um período de 5 anos renováveis, o senhorio fica isento do 

IMT no momento da aquisição do imóvel. d) No final do contrato celebrado com a 

CASFIG, pelo período de 5 anos, à luz do programa de arrendamento acessível, caso o 

senhorio tencione vender o imóvel, o comprador do mesmo fica isento do IMT, 

podendo o senhorio negociar tendo em consideração este beneficio, constituindo-se 

estas medidas como um incentivo adicional para a adesão ao Programa. As duas 

últimas medidas não poderão ser cumulativas, ou seja, caso fique isento na compra 

não poderá beneficiar da medida na venda. Considerando que a isenção de tributação 

em IRS e em IRC está prevista no Estatuto dos Benefícios Fiscais, sendo da 

responsabilidade do Estado Central, o único encargo para o Município passará pela 
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isenção de IMI e IMT, sendo que a gestão administrativa do Programa será da 

responsabilidade da CASFIG, não havendo custos acrescidos. 6 - a criação de um 

Programa de Combate ao Empobrecimento Energético, que permita melhorar a 

qualidade do parque edificado existente, requalificá-lo e dotá-lo de maior eficiência 

energética. a) O programa deverá destinar-se a residentes com habitação própria no 

Concelho de Guimarães. O Candidato deverá residir em permanencia na habitação 

inscrita para o programa e não possuir qualquer outro imóvel destinado para 

habitação no Concelho de Guimarães. Deverá ainda ser comprovado que o imóvel em 

causa tem um desempennho energético baixo. b) Mediante o cumprimento das 

condições anteriores, será atribuido de um apoio sob a forma de voucher, com 

validade de seis meses, não cumulativo com outros apoios públicos da mesma 

natureza. Cada projeto aprovado será financiado a 100% e até ao montante de 2.500 

euros, devendo o candidato assumir o diferêncial, caso o valor da intervenção seja 

superior ao valor da comparticipação. Cada candidato e cada habitação terá direito a 

um único voucher e deverá ser usado numa empresa sediada em Guimarães. c) O 

programa visa a substituição de janelas não eficientes por janelas de classe energética 

mínima igual a “A”, aplicação ou substituição de isolamento térmico na envolvente do 

edifício de habitação, substituição de portas de entrada, colocação de isolamento 

térmico em coberturas ou pavimentos exteriores e interiores, colocação de isolamento 

térmico em portas de entrada exteriores e de patim, instalação sistemas de 

aquecimento e/ou arrefecimento ambiente e de águas quentes sanitárias, instalação 

de bombas de calor, sistemas solares térmicos, caldeiras ou recuperadores a biomassa 

com elevada eficiência, instalação de painéis fotovoltaicos e outros equipamentos de 

produção de energia renovável para autoconsumo. Em todas estas possiblidades de 

beneficiação deverá ser comprovado o melhoramento da classe energética. Propõe-se 

que este programa tenha a duração de dois anos, apresentando-se como uma 

iniciativa local de habitação, um instrumento de política pública do Município de 

Guimarães que visa apoiar as famílias economicamente vulneráveis a melhorarem o 

desempenho energético e ambiental das suas habitações. A sua gestão administrativa 

e técnica do Programa deverá ser assegurada pela CASFIG. 7 – A atribuição de um 

apoio extraordinário à prestação bancária para habitação própria e permanente, 

apoiando as famílias com baixos rendimentos e que se vêm confroantadas com uma 
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subida abrupta da sua taxa de esforço, através de um regime de apoio ao pagamento 

de prestação devida a entidade bancária para cumprimento de contrato de crédito 

celebrado para aquisição de habitação própria e permanente. O regime decorrente da 

aprovação da proposta é extraordinário e com termo até ao final do ano de 2023 e 

será sempre atribuído por um período de 12 meses. O pedido de apoio no âmbito 

desta proposta deverá ser apresentado junto da CASFIG, que instruirá todos os 

processos a ele relativos, e o montante a afetar à proposta é comum ao Subsídio 

Municipal de Arrendamento (SMA). Para a presente proposta deverá ser fixado um 

novo limite de 4 IAS de Rendimento Corrigido do Agregado Familiar (seja, €1.772,80) e 

o valor do subsídio é determinado pela aplicação da fórmula prevista para o SMA e o 

valor máximo do apoio a prestar é de 40% do valor da renda padrão definida pelo 

Conselho de Administração da CASFIG. - Ponderados e contemplados os interesses em 

causa, os benefícios que permitem garantir com maior economia, eficácia e eficiência 

o acesso à habitação às famílias que vivem em situação de grave carência habitacional, 

bem como às famílias cujo nível de rendimento ao que usualmente confere o acesso à 

habitação em regime de renda apoiada, mas não lhes permite aceder ao mercado de 

arrendamento habitacional, assim como a retenção de recém-licenciados, o 

encorajamento à saída de casa dos pais mais cedo, gerando maior autonomia na 

população jovem e por consequência maior investimento na economia local, 

contribuindo ainda para o melhoramento da qualidade do parque edificado existente, 

requalificando-o e combatendo o empobrecimento energético. Os custos decorrentes 

da aplicação das regras definidas na presente proposta de Regulamento, conclui -se 

que os benefícios são claramente superiores aos custos implicados, garantindo o 

direito à habitação consagrado constitucionalmente. Em síntese, o Programa Municipal 

de Habitação apresentado visa dar uma resposta à problemática da habitação, em 

complemento das medidas aprovadas pelo Governo de Portugal e em discussão 

pública. É urgente implementar medidas de apoio e de reforço da coesão social, não só 

através do estímulo à instalação de novas empresas e criação de emprego qualificado, 

capaz de proporcionar maior poder de compra aos vimaranenses, mas também através 

de políticas de apoio às famílias, designadamente no domínio da habitação. Pretende-

se dotar o Município de uma Divisão de Habitação que não se limite ao tratamento da 

Habitação Social, mas que seja mais abrangente, com competências alargadas e que 
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contribua para o pensamento e desenvolvimento do Território. Ao mesmo tempo 

importa criar um orgão capaz de gerar consensos no planeamento e definição da 

estratégia de habição, envolveldo a comunidade local, forças vivas, especialistas, 

académicos e demais forças políticas, dotando o Município de uma visão de 

médio/longo prazo. Reconhece-se com este Programa Municipal de Habitação o papel 

essencial do acesso à habitação na melhoria da qualidade de vida das pessoas e 

considerando que apoiar os jovens no acesso à habitação contribui para os fixar nas 

vilas e freguesias de onde são naturais e promove a atração de novos residentes de 

modo a limitar a tendência para a redução populacional e a desertificação das 

freguesias, contributo essencial para a revitalização e competitividade do concelho e 

respetiva coesão social; Pretende-se também reforçar a reabilitação urbana de 

edifícios como forma de promover a reabilitação de edifícios degradados ou 

funcionalmente inadequados, através de obras de construção, reconstrução e 

ampliação, sem perder a identidade característica do edificado urbano e, assim, 

combater a degradação urbana, melhorar as condições de habitabilidade e 

funcionalidade e promover o património cultural e a recuperação de espaços urbanos 

de forma ambientalmente mais sustentável; Ambiciona-se dar resposta ao aumento 

das rendas de imóveis destinados à habitação praticadas no território municipal, que 

dificulta o acesso à mesma, alargando-se a oferta de habitação para arrendamento a 

preços reduzidos, o que, por sua vez, permitirá apoiar agregados familiares que não 

podem usufruir de arrendamento apoiado. O regulamento apresentado cria, na esfera 

dos senhorios que disponibilizem os seus imóveis para arrendamento em regime de 

renda acessível, vantagens que se traduzem na isenção de tributação em sede de 

imposto sobre o rendimento que provenha dos proveitos do arrendamento (por força 

da aplicação do Estatuto dos Benefícios Fiscais) em sede de IMI (opção do Município 

de Guimarães), durante o período de duração dos respetivos contratos de 

arrendamento e isenção de IMT no momento da compra do imóvel com fim a 

arrendamento acessível. A quantidade de habitação não é o único problema do nosso 

parque habitacional, precisamos também de melhorar a sua qualidade. Este programa 

de incentivo à beneficiação energética permite estimular os munícipes a requalificar os 

seus imóveis, dotando-os de maior eficiência energética ao mesmo tempo que se 

estimula a economial local. Ponderados e contemplados os interesses em causa, os 
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benefícios que permitem apoiar as famílias com baixos rendimentos que se vêm 

confrontadas com uma subida abrupta da sua taxa de esforço, e os custos decorrentes 

da aplicação da presente proposta, facilmente se conclui que os benefícios são 

claramente superiores aos custos implicados, garantindo o direito à habitação 

consagrado constitucionalmente. Esclarece-se ainda que a gestão administrativa 

destes programas propõe-se fica a cargo da CASFIG - Empresa Municipal que irá gerir 

todo o processo de arrendamento acessível e de beneficiação energética do parque 

habitacional edificado, devendo a CASFIG criar ligações com os agentes imobiliários do 

município que pretendam fazer parte do processo. Ao criar estas parcerias facilmente 

serão colocadas novas habitações ao dispor da população e, desta forma, garantindo 

justiça a todos “stakeholders”. Adicionalmente a CASFIG deverá criar sinergias com 

promotores imobiliários para a colocação de fogos no programa de arrendamento 

acessível em todas as novas edifícações, com a contrapartida de isenção das taxas de 

licenciamento. Assim, propõe-se que a Câmara Municipal de Guimarães delibere: - A 

criação de um Programa de Combate ao Empobrecimento Energético, conforme 

proposta de regulamento anexa.” (Anexo 15) 

DELIBERADO 

 

 

62. DIVERSOS – PROGRAMA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - ATRIBUIÇÃO DE UM APOIO 

EXTRAORDINÁRIO À PRESTAÇÃO BANCÁRIA PARA HABITAÇÃO PRÓPRIA E 

PERMANENTE – APROVAÇÃO DE REGULAMENTO - Presente a seguinte proposta 

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

Hugo Ribeiro: “Considerando que: - Face aos problemas habitacionais que se verificam 

no Município de Guimarães, com um aumento exponencial dos custos de habitação, 

seja ao nível do arrendamento, seja ao nível da aquisição para habitação própria 

permanente, assim como a falta de fogos no mercado para fazer face à procura por 

parte de vários grupos como recém-licenciados no polo de Guimarães da Universidade 

do Minho, jovens que procuram primeira habitação, famílias de classe média, verifica-

se a necessidade de criar instrumentos que contribuam para a existência de 

alternativas acessíveis e compatíveis com os rendimentos dos agregados familiares 
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que residem ou queiram vir a residir no Município. - A falta de oferta de habitação, os 

preços elevados no mercado de arrendamento ou no mercado de aquisição, as 

dificuldades dos jovens e das famílias em conseguirem acesso a habitação a preços 

comportáveis com o salário dos Portugueses, tem colocado nos últimos anos as 

Políticas de Habitação no centro das políticas públicas. Paralelamente, esta nova 

geração de políticas e medidas públicas na área da habitação exigem uma visão 

integrada e direcionada a diferentes públicos alvo e não exclusivamente focadas na 

construção e gestão de fogos de Habitação Social. A centralidade, relevância e 

atualidade das políticas de habitação no seio das politicas públicas seguramente 

justificaram que na recente reconfiguração do elenco governativo se tivesse elevado à 

condição de Ministério a pasta da Habitação; - O direito à habitação constituir um 

direito constitucionalmente protegido incumbindo ao Estado, em colaboração com as 

autarquias, devem ser promovidas políticas adequadas que permitam a todos os 

cidadãos e a todas as famílias o acesso «a uma habitação de dimensão adequada, em 

condições de higiene e conforto e que preserve a intimidade pessoal e a privacidade 

familiar»; - Existe a necessidade de reforçar a reabilitação urbana de edifícios como 

forma de promover a reabilitação de edifícios degradados ou funcionalmente 

inadequados, através de obras de construção, reconstrução e ampliação, sem perder a 

identidade característica do edificado urbano e, assim, combater a degradação urbana, 

melhorar as condições de habitabilidade e funcionalidade e promover o património 

cultural e a recuperação de espaços urbanos de forma ambientalmente mais 

sustentável; - O aumento crescente das rendas praticadas no mercado livre coloca 

vários problemas ao nível do acesso à habitação e ao nível da qualidade de vida das 

populações, com impacto na coesão social e territorial do concelho, pelo que se 

verifica a necessidade de estimular a promoção de novos programas de arrendamento 

de habitações a valores intermédios, permitido o acesso a uma habitação adequada, 

sem que isso provoque uma sobrecarga insustentável no orçamento familiar. - O 

Decreto-Lei n.º 68/2019, de 22 de maio, que cria o Programa de Arrendamento 

Acessível, prevê, no seu Artigo 23.º, a possibilidade de criação de programas 

municipais de promoção de oferta para arrendamento habitacional, regulados por 

disposições próprias, ainda que sujeitos a verificação de compatibilidade com o 

Programa de Arrendamento Acessível, por parte da entidade gestora (Instituto de 
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Habitação e Reabilitação Urbana, I. P.). - O envelhecimento do parque habitacional 

edificado, que apresenta problemas de qualidade construção. Em pleno século XXI, 

dados do Eurostat dizem-nos que cerca de 25% das nossas habitações têm infiltrações 

de água, que associado à atual situação de crise energética europeia, e com o galopar 

do custo da energia, nos está a arrastar para um cenário de pobreza energética, 

verificando-se assim a necessidade de tornar os edifícios energeticamente mais 

eficientes, aumentando o seu desempenho energético e ambiental e contribuindo para 

uma redução da fatura energética e da pegada ecológica. - A atual política de aumento 

das taxas de juro do Banco Central Europeu (BCE) no sentido de combater a inflação, 

no contexto de incerteza relacionada com a instabilidade do ponto de vista 

macroeconômico, gerada pela situação de conflito entre a Rússia e a Ucrânia, tem 

conduzido a um agravamento significativo das condições de vida dos portugueses, 

sobretudo daqueles que têm um empréstimo bancário para a aquisição de habitação 

própria e permanente e que viram a sua taxa de esforço aumentar consideravelmente 

nos últimos meses. Nessa medida, conclui-se a necessidade de criação de um 

Programa Municipal de Habitação, para implementação das seguintes medidas: 1 - a 

revisão do organograma da Câmara Municipal de Guimarães, transferindo as 

competências da Divisão de Habitação (DH) para o Departamento de 

Desenvolvimento do Território (DDT), reforçando a sua relevância e abrangência 

necessária no planeamento territorial. Paralelamente, e com caráter urgente, prover 

esta divisão da chefia e quadros técnicos necessários ao desenvolvimento das suas 

competências e atribuições; 2 - a criação de um Conselho Municipal de Habitação de 

Guimarães (CMHG), com o objetivo de dar voz a todos os parceiros sociais do setor da 

Habitação, visando uma adequação entre as políticas municipais e os seus 

destinatários, em cooperação institucional entre os vários agentes, e no qual se prevê 

assento para além da Câmara Municipal de Guimarães e da CASFIG, entidades e 

personalidades parceiras (associações moradores, fundações, associações 

profissionais, personalidades reconhecidas na área, etc.), às quais se juntam ainda os 

representantes das forças políticas com representação na Assembleia Municipal; 3 - a 

criação de um Programa de Apoio à Habitação para Jovens, através da atribuição de 

benefícios fiscais como incentivo à aquisição ou construção de prédio ou fração de 

prédio urbano destinado a habitação própria e permanente e localizada no Município 
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de Guimarães, mais concretamente: a) na isenção do pagamento do IMT pela 

aquisição do imóvel; b) na prorrogação da isenção do pagamento do IMI prevista pelo 

Estatuto de Benefícios Fiscais, por mais 5 anos; c) na isenção total do pagamento das 

taxas municipais relativamente a operações urbanísticas. Serão beneficiários deste 

programa os jovens dos 18 aos 40 anos. 4 – a criação de um Programa de Incentivo à 

Reabilitação Urbana, através da atribuição de benefícios fiscais como incentivo à 

aquisição e/ou reabilitação de prédio urbano ou fração autónoma cuja construção 

tenha sido concluída há mais de 20 anos ou que se encontrem localizadas em Áreas de 

Reabilitação Urbana (ARU’s) do Município de Guimarães, mais concretamente: a) 

Isenção do IMI por um período de três anos a contar do ano, inclusive, da conclusão 

das obras de reabilitação, prorrogável, a requerimento do proprietário, por mais cinco 

anos, no caso de imóveis afetos a arrendamento para habitação permanente ou a 

habitação própria e permanente; b) Isenção do IMT relativamente às aquisições de 

imóveis destinados a intervenções de reabilitação, desde que o adquirente inicie as 

respetivas obras no prazo máximo de três anos, a contar da data da aquisição; c) 

Isenção do IMT no âmbito da primeira transmissão, subsequente à intervenção de 

reabilitação, a afetar a arrendamento para habitação permanente ou, quando 

localizado em ARU, também a habitação própria e permanente; d) Isenção das taxas 

devidas pela determinação do nível de conservação do prédio ou fração, bem como 

das taxas municipais de licenciamento e construção. 5 - a criação de um Programa de 

Arrendamento Acessível, alargando a oferta de habitação para arrendamento a preços 

reduzidos e compatíveis com os rendimentos dos agregados familiares, em termos da 

sua taxa de esforço e tipologia, colmatando as necessidades habitacionais das famílias 

cujo nível de rendimento é superior ao que usualmente confere o acesso à habitação 

em regime de arrendamento apoiado, mas não lhes permite aceder ao mercado livre 

de arrendamento habitacional. Assim: a) será possível acrescentar uma resposta 

habitacional para agregados familiares que não podem usufruir de arrendamento 

apoiado, bem como incentivar os senhorios a disponibilizar as suas propriedades para 

arrendamento em regime de renda acessível, na medida em que o Estatuto dos 

Benefícios Fiscais em vigor, isenta os mesmos de tributação em IRS e em IRC, pelo 

período de duração dos respetivos contratos, nos rendimentos prediais obtidos no 

âmbito dos programas municipais de oferta para arrendamento habitacional a custos 
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acessíveis; b) o Município de Guimarães isentará os senhorios de pagamento de IMI 

durante o período de vigência do respetivo contrato de arrendamento. c) na aquisição 

de imoveis, tendo como objetivo a celebração de um contrato de arrendamento 

acessível com a CASFIG por um período de 5 anos renováveis, o senhorio fica isento do 

IMT no momento da aquisição do imóvel. d) No final do contrato celebrado com a 

CASFIG, pelo período de 5 anos, à luz do programa de arrendamento acessível, caso o 

senhorio tencione vender o imóvel, o comprador do mesmo fica isento do IMT, 

podendo o senhorio negociar tendo em consideração este beneficio, constituindo-se 

estas medidas como um incentivo adicional para a adesão ao Programa. As duas 

últimas medidas não poderão ser cumulativas, ou seja, caso fique isento na compra 

não poderá beneficiar da medida na venda. Considerando que a isenção de tributação 

em IRS e em IRC está prevista no Estatuto dos Benefícios Fiscais, sendo da 

responsabilidade do Estado Central, o único encargo para o Município passará pela 

isenção de IMI e IMT, sendo que a gestão administrativa do Programa será da 

responsabilidade da CASFIG, não havendo custos acrescidos. 6 - a criação de um 

Programa de Combate ao Empobrecimento Energético, que permita melhorar a 

qualidade do parque edificado existente, requalificá-lo e dotá-lo de maior eficiência 

energética. a) O programa deverá destinar-se a residentes com habitação própria no 

Concelho de Guimarães. O Candidato deverá residir em permanencia na habitação 

inscrita para o programa e não possuir qualquer outro imóvel destinado para 

habitação no Concelho de Guimarães. Deverá ainda ser comprovado que o imóvel em 

causa tem um desempennho energético baixo. b) Mediante o cumprimento das 

condições anteriores, será atribuido de um apoio sob a forma de voucher, com 

validade de seis meses, não cumulativo com outros apoios públicos da mesma 

natureza. Cada projeto aprovado será financiado a 100% e até ao montante de 2.500 

euros, devendo o candidato assumir o diferêncial, caso o valor da intervenção seja 

superior ao valor da comparticipação. Cada candidato e cada habitação terá direito a 

um único voucher e deverá ser usado numa empresa sediada em Guimarães. c) O 

programa visa a substituição de janelas não eficientes por janelas de classe energética 

mínima igual a “A”, aplicação ou substituição de isolamento térmico na envolvente do 

edifício de habitação, substituição de portas de entrada, colocação de isolamento 

térmico em coberturas ou pavimentos exteriores e interiores, colocação de isolamento 
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térmico em portas de entrada exteriores e de patim, instalação sistemas de 

aquecimento e/ou arrefecimento ambiente e de águas quentes sanitárias, instalação 

de bombas de calor, sistemas solares térmicos, caldeiras ou recuperadores a biomassa 

com elevada eficiência, instalação de painéis fotovoltaicos e outros equipamentos de 

produção de energia renovável para autoconsumo. Em todas estas possiblidades de 

beneficiação deverá ser comprovado o melhoramento da classe energética. Propõe-se 

que este programa tenha a duração de dois anos, apresentando-se como uma 

iniciativa local de habitação, um instrumento de política pública do Município de 

Guimarães que visa apoiar as famílias economicamente vulneráveis a melhorarem o 

desempenho energético e ambiental das suas habitações. A sua gestão administrativa 

e técnica do Programa deverá ser assegurada pela CASFIG. 7 – A atribuição de um 

apoio extraordinário à prestação bancária para habitação própria e permanente, 

apoiando as famílias com baixos rendimentos e que se vêm confroantadas com uma 

subida abrupta da sua taxa de esforço, através de um regime de apoio ao pagamento 

de prestação devida a entidade bancária para cumprimento de contrato de crédito 

celebrado para aquisição de habitação própria e permanente. O regime decorrente da 

aprovação da proposta é extraordinário e com termo até ao final do ano de 2023 e 

será sempre atribuído por um período de 12 meses. O pedido de apoio no âmbito 

desta proposta deverá ser apresentado junto da CASFIF, que instruirá todos os 

processos a ele relativos, e o montante a afetar à proposta é comum ao Subsídio 

Municipal de Arrendamento (SMA). Para a presente proposta deverá ser fixado um 

novo limite de 4 IAS de Rendimento Corrigido do Agregado Familiar (seja, €1.772,80) e 

o valor do subsídio é determinado pela aplicação da fórmula prevista para o SMA e o 

valor máximo do apoio a prestar é de 40% do valor da renda padrão definida pelo 

Conselho de Administração da CASFIG. - Ponderados e contemplados os interesses em 

causa, os benefícios que permitem garantir com maior economia, eficácia e eficiência 

o acesso à habitação às famílias que vivem em situação de grave carência habitacional, 

bem como às famílias cujo nível de rendimento ao que usualmente confere o acesso à 

habitação em regime de renda apoiada, mas não lhes permite aceder ao mercado de 

arrendamento habitacional, assim como a retenção de recém-licenciados, o 

encorajamento à saída de casa dos pais mais cedo, gerando maior autonomia na 

população jovem e por consequência maior investimento na economia local, 
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contribuindo ainda para o melhoramento da qualidade do parque edificado existente, 

requalificando-o e combatendo o empobrecimento energético. Os custos decorrentes 

da aplicação das regras definidas na presente proposta de Regulamento, conclui -se 

que os benefícios são claramente superiores aos custos implicados, garantindo o 

direito à habitação consagrado constitucionalmente. Em síntese, o Programa Municipal 

de Habitação apresentado visa dar uma resposta à problemática da habitação, em 

complemento das medidas aprovadas pelo Governo de Portugal e em discussão 

pública. É urgente implementar medidas de apoio e de reforço da coesão social, não só 

através do estímulo à instalação de novas empresas e criação de emprego qualificado, 

capaz de proporcionar maior poder de compra aos vimaranenses, mas também através 

de políticas de apoio às famílias, designadamente no domínio da habitação. Pretende-

se dotar o Município de uma Divisão de Habitação que não se limite ao tratamento da 

Habitação Social, mas que seja mais abrangente, com competências alargadas e que 

contribua para o pensamento e desenvolvimento do Território. Ao mesmo tempo 

importa criar um orgão capaz de gerar consensos no planeamento e definição da 

estratégia de habição, envolveldo a comunidade local, forças vivas, especialistas, 

académicos e demais forças políticas, dotando o Município de uma visão de 

médio/longo prazo. Reconhece-se com este Programa Municipal de Habitação o papel 

essencial do acesso à habitação na melhoria da qualidade de vida das pessoas e 

considerando que apoiar os jovens no acesso à habitação contribui para os fixar nas 

vilas e freguesias de onde são naturais e promove a atração de novos residentes de 

modo a limitar a tendência para a redução populacional e a desertificação das 

freguesias, contributo essencial para a revitalização e competitividade do concelho e 

respetiva coesão social; Pretende-se também reforçar a reabilitação urbana de 

edifícios como forma de promover a reabilitação de edifícios degradados ou 

funcionalmente inadequados, através de obras de construção, reconstrução e 

ampliação, sem perder a identidade característica do edificado urbano e, assim, 

combater a degradação urbana, melhorar as condições de habitabilidade e 

funcionalidade e promover o património cultural e a recuperação de espaços urbanos 

de forma ambientalmente mais sustentável; Ambiciona-se dar resposta ao aumento 

das rendas de imóveis destinados à habitação praticadas no território municipal, que 

dificulta o acesso à mesma, alargando-se a oferta de habitação para arrendamento a 
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preços reduzidos, o que, por sua vez, permitirá apoiar agregados familiares que não 

podem usufruir de arrendamento apoiado. O regulamento apresentado cria, na esfera 

dos senhorios que disponibilizem os seus imóveis para arrendamento em regime de 

renda acessível, vantagens que se traduzem na isenção de tributação em sede de 

imposto sobre o rendimento que provenha dos proveitos do arrendamento (por força 

da aplicação do Estatuto dos Benefícios Fiscais) em sede de IMI (opção do Município 

de Guimarães), durante o período de duração dos respetivos contratos de 

arrendamento e isenção de IMT no momento da compra do imóvel com fim a 

arrendamento acessível. A quantidade de habitação não é o único problema do nosso 

parque habitacional, precisamos também de melhorar a sua qualidade. Este programa 

de incentivo à beneficiação energética permite estimular os munícipes a requalificar os 

seus imóveis, dotando-os de maior eficiência energética ao mesmo tempo que se 

estimula a economial local. Ponderados e contemplados os interesses em causa, os 

benefícios que permitem apoiar as famílias com baixos rendimentos que se vêm 

confrontadas com uma subida abrupta da sua taxa de esforço, e os custos decorrentes 

da aplicação da presente proposta, facilmente se conclui que os benefícios são 

claramente superiores aos custos implicados, garantindo o direito à habitação 

consagrado constitucionalmente. Esclarece-se ainda que a gestão administrativa 

destes programas propõe-se fica a cargo da CASFIG - Empresa Municipal que irá gerir 

todo o processo de arrendamento acessível e de beneficiação energética do parque 

habitacional edificado, devendo a CASFIG criar ligações com os agentes imobiliários do 

município que pretendam fazer parte do processo. Ao criar estas parcerias facilmente 

serão colocadas novas habitações ao dispor da população e, desta forma, garantindo 

justiça a todos “stakeholders”. Adicionalmente a CASFIG deverá criar sinergias com 

promotores imobiliários para a colocação de fogos no programa de arrendamento 

acessível em todas as novas edifícações, com a contrapartida de isenção das taxas de 

licenciamento. Assim, propõe-se que a Câmara Municipal de Guimarães delibere: - A 

atribuição de um apoio extraordinário à prestação bancária para habitação própria e 

permanente, conforme proposta de regulamento anexa.” (Anexo 16) 

DELIBERADO 
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63. APROVAÇÃO DA ATA EM MINUTA 

DELIBERADO 

 

 

A REUNIÃO TERMINOU ÀS ________ HORAS 

 

ASSINATURAS: 

 

PRESIDENTE: 

______________________________ 

 

 

SECRETÁRIA: 

_______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


