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ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE GUIMARÃES 

ATA 

Aos vinte e sete dias do mês de novembro do ano de dois mil e 

dezassete, pelas vinte e uma horas, no auditório da Universidade 

do Minho, sob a Presidência de José João Torrinha Martins Bastos, 

secretariado por Pedro Miguel Vilhena Abreu Roque Figueiredo e 

Francisca Maria da Costa Abreu, reuniu a Assembleia Municipal de 

Guimarães, com a seguinte Ordem de Trabalhos. ------------------- 

ASSEMBLEIA: ---------------------------------------------------------- 

1 - APROVAÇÃO DA ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE 30 DE 

JUNHO DE 2017. -------------------------------------------------- 

ATIVIDADES ECONÓMICAS: ------------------------------------------ 

2 – PEDIDO DE RENEGOCIAÇÃO DO CONTRATO DE 

CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS TRIBUTÁRIOS MUNICIPAIS 

CELEBRADO EM 13 DE FEVEREIRO DE 2015 COM JOSÉ 

MARIA FERREIRA, S. A. ------------------------------------------ 

3 – PEDIDO DE RENEGOCIAÇÃO DO CONTRATO DE 

CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS TRIBUTÁRIOS MUNICIPAIS 

CELEBRADO EM 10 DE FEVEREIRO DE 2015, BARBOSA & 

RIBEIRO, LDA. – APROVAÇÃO DA MINUTA DA ADENDA AO 

CONTRATO. -------------------------------------------------------- 

4 - PEDIDO DE RENEGOCIAÇÃO DO CONTRATO DE 

CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS TRIBUTÁRIOS MUNICIPAIS 

CELEBRADO EM 25 DE JULHO DE 2016, DIAS FERNANDES & 

ANDRADE LOPES, LDA. – APROVAÇÃO DA MINUTA DA 

ADENDA AO CONTRATO. ----------------------------------------- 

5 - PEDIDO DE RENEGOCIAÇÃO DO CONTRATO DE 

CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS TRIBUTÁRIOS MUNICIPAIS 

CELEBRADO EM 6 DE JULHO DE 2016 – C.S.M. LAVANDARIA 

INDUSTRIAL, LDA. – APROVAÇÃO DA MINUTA DA ADENDA 

AO CONTRATO. ---------------------------------------------------- 
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6 - PEDIDO DE RENEGOCIAÇÃO DO CONTRATO DE 

CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS TRIBUTÁRIOS MUNICIPAIS 

CELEBRADO EM 30 DE JUNHO DE 2014 – TERRAPLANAGENS 

FALCÃO, LDA. – APROVAÇÃO DA MINUTA DA ADENDA AO 

CONTRATO. -------------------------------------------------------- 

7 - PEDIDO DE RENEGOCIAÇÃO DO CONTRATO DE 

CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS TRIBUTÁRIOS MUNICIPAIS 

CELEBRADO EM 13 DE ABRIL DE 2015 – JAF ENERGIAS 

RENOVÁVEIS – APROVAÇÃO DA MINUTA DA ADENDA AO 

CONTRATO. -------------------------------------------------------- 

DESPORTO: ------------------------------------------------------------ 

8 – OPEN DE PORTUGAL DA FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE 

TÉNIS DE MESA – 2017 A 2020. --------------------------------- 

DIVERSOS: ------------------------------------------------------------- 

9 – ADESÃO DO MUNICÍPIO DE GUIMARÃES À FUNDAÇÃO 

OLIVEIRA FREDERICO, INTEGRANDO O RESPETIVO 

CONSELHO DE CURADORES. ------------------------------------- 

PATRIMÓNIO: ---------------------------------------------------------- 

10 – AQUISIÇÃO DA CASA DO COSTEADO E OUTROS 

IMÓVEIS – ESCOLA SUPERIOR DE HOTELARIA E TURISMO – 

ESCOLA HOTEL DO IPCA – 40/05/2016. ----------------------- 

URBANISMO: ----------------------------------------------------------- 

11 – EMISSÃO DE CERTIDÃO DE INTERESSE PÚBLICO PARA 

EFEITOS E ÂMBITO DA INSTRUÇÃO DE PROCESSO DE 

RECONHECIMENTO DE INTERESSE PÚBLICO JUNTO DA 

ENTIDADE TUTELAR DA RESERVA AGRÍCOLA NACIONAL – 

J.P.Z. CARTONAGEM, S.A. – FREGUESIA DE PONTE. ---------- 

12 – EMISSÃO DE CERTIDÃO DE INTERESSE PÚBLICO PARA 

EFEITOS E ÂMBITO DO DECRETO-LEI 165/14, DE 5 DE 

NOVEMBRO – PINTO BRASIL, FÁBRICA DE MÁQUINAS 

INDUSTRIAIS, S.A. – FREGUESIA DE GUARDIZELA. ---------- 
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13 – NOVO CEMITÉRIO DE BRITEIROS SANTO ESTÊVÃO – 

PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE INTERESSE PÚBLICO 

PARA EFEITOS DE INSTRUÇÃO DE PEDIDO DE 

INUTILIZAÇÃO DE SOLO AGRÍCOLA JUNTO DA RESPETIVA 

ENTIDADE TUTELAR. --------------------------------------------- 

14 - EMISSÃO DE CERTIDÃO DE INTERESSE PÚBLICO NO 

ÂMBITO DO RERAE – BRITOMETAL – SIMÃO E IRMÃOS, LDA. 

REGULAMENTOS: ------------------------------------------------------ 

15 – APROVAÇÃO DO REGULAMENTO MUNICIPAL PARA 

ATRIBUIÇÃO DE APOIOS A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE 

VULNERABILIDADE. ---------------------------------------------- 

PRESTAÇÃO/AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS: ----------------------------- 

16 – ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E 

PARA DIVERSAS INSTALAÇÕES PERTENCENTES AO 

MUNICÍPIO DE GUIMARÃES – CONCURSO PÚBLICO Nº 7/15 

– RENOVAÇÃO DE CONTRATO – REPARTIÇÃO DE 

ENCARGOS. -------------------------------------------------------- 

IMPOSTOS: ------------------------------------------------------------ 

17 – IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS (IMI) 

RELATIVO AOS PRÉDIOS SITUADOS NO CENTRO 

HISTÓRICO DE GUIMARÃES – ÁREA CLASSIFICADA COMO 

PATRIMÓNIO CULTURAL DA HUMANIDADE. ------------------- 

DESAFETAÇÕES: ------------------------------------------------------- 

18 – DESAFETAÇÃO DE TERRENO DE DOMÍNIO PÚBLICO – 

AVEPARK. ---------------------------------------------------------- 

19 – DESAFETAÇÃO DE TERRENO DE DOMÍNIO PÚBLICO – 

725 M2 – FREGUESIA DA COSTA. ------------------------------- 

FREGUESIAS: ---------------------------------------------------------- 

20 – FREGUESIA DE SERZEDELO – REPARAÇÃO DOS 

PARQUES INFANTIS DA EIRINHA E PORTELINHA. ------------
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21 – UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SANDE S. LOURENÇO E 

BALAZAR – PAVIMENTAÇÃO DA URBANIZAÇÃO DO GARRIM 

22 – FREGUESIA DE SELHO S. CRISTÓVÃO – ATRIBUIÇÃO 

DE SUBSÍDIO PARA REPARAÇÃO DE TANQUES PÚBLICOS. -- 

23 – FREGUESIA DE SANDE S. MARTINHO – PAVIMENTAÇÃO 

DE BAINHA DE ESTACIONAMENTO JUNTO À E.N. 101. ------- 

24 – FREGUESIA DE PINHEIRO – DRENAGEM DE ÁGUAS 

PLUVIAIS NA RUA DAS ARCAS - RATIFICAÇÃO. --------------- 

25 – FREGUESIA DE SELHO S. CRISTÓVÃO – CONTRATO 

INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS 

PARA A GESTÃO DE INSTALAÇÕES DESPORTIVAS – 

PROPOSTA DE ALTERAÇÃO AO CONTRATO. -------------------- 

26 – FREGUESIA DE MOREIRA DE CÓNEGOS – 

CONTINUIDADE DE PROJETOS SOCIAIS – PROJETO RAÍZES. 

27 – UNIÃO DE FREGUESIAS DE SANDE S. LOURENÇO E 

BALAZAR – PEDIDO DE CEDÊNCIA DE AUTOCARRO. ---------- 

28 – FREGUESIA DE MESÃO FRIO – PEDIDO DE CEDÊNCIA 

DE AUTOCARRO. -------------------------------------------------- 

29 – UNIÃO DAS FREGUESIA DE ATÃES E RENDUFE – 

PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM DE 

ÁGUAS PLUVIAIS NA RUA DE SANTA MARINHA, EM 

RENDUFE. ---------------------------------------------------------- 

30 – UNIÃO DAS FREGUESIAS DE BRITEIROS SANTO 

ESTÊVÃO E DONIM – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO – 

PAVIMENTAÇÃO DA TRAVESSA DA CITÂNIA, EM DONIM, E 

DA RUA DOS BARREIROS, EM BRITEIROS SANTO ESTÊVÃO. 

31 – UNIÃO DAS FREGUESIAS DE LEITÕES, OLEIROS E 

FIGUEIREDO – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO – ALARGAMENTO 

E PAVIMENTAÇÃO DA RUA ENTRE-LATAS, EM FIGUEIREDO.  

32 – FREGUESIA DE AZURÉM – CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS 

NA RUA ALEXANDRE HERCULANO E CONSTRUÇÃO DE REDE 
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DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA RUA DA ARCELA – 

ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO. ------------------------------------- 

33 – FREGUESIA DE BRITO – CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS E 

REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA RUA DE 5 DE 

OUTUBRO. --------------------------------------------------------- 

34 – FREGUESIA DE BARCO – OBRAS DE ALARGAMENTO, 

CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS E REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS E 

PAVIMENTAÇÃO. -------------------------------------------------- 

35 – FREGUESIA DE INFANTAS – PAVIMENTAÇÃO E 

CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 

DA RUA DO FREIXIEIRO. ----------------------------------------- 

36 – FREGUESIA DE PRAZINS SANTA EUFÉMIA – 

ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO PARA A CONCLUSÃO DOS 

TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO DE CASA MORTUÁRIA. -------- 

37 – UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SANDE VILA NOVA E 

SANDE S. CLEMENTE – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO PARA 

OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO E ADAPTAÇÃO DO EDIFÍCIO 

DA ANTIGA ESCOLA DE VIEITE EM SANDE S. CLEMENTE. ---- 

38 – UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SANDE VILA NOVA E 

SANDE S. CLEMENTE – REGULARIZAÇÃO DO PAVIMENTO E 

DOS PASSEIOS COM CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM 

DE ÁGUAS PLUVIAIS DA RUA DE SOUTO. ---------------------- 

39 – FREGUESIA DE PENCELO – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO 

PARA OS TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO DA CASA 

MORTUÁRIA. ------------------------------------------------------ 

40 – CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO 

DE COMPETÊNCIAS NAS FREGUESIAS – ATRIBUIÇÃO DE 

VERBAS PARA ASSEGURAR O APOIO OPERACIONAL NOS 

ESTABELECIMENTOS DE EDUCAÇÃO E ENSINO BÁSICO. -----

41 – FREGUESIA DE CANDOSO S. MARTINHO – 
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PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DA RUA 

DA BATOCA (PARTE DA RUA) – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO. 

42 – FREGUESIA DE PONTE – IMPLEMENTAÇÃO DO 

PROJETO “CRIAR” – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO. ------------- 

43 – FREGUESIA DE POLVOREIRA – OBRAS 

(MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS, MUROS E DRENAGEM DE 

ÁGUAS E PAVIMENTAÇÃO) NAS RUAS: RIBEIRA DA PONTE, 

RIBEIROS DO PINTO E BERREGA E ALTO DO PEGO – 

ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO. ------------------------------------- 

44 – UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ATÃES E RENDUFE – 

CONSTRUÇÃO DE MURO E REDE DE VEDAÇÃO NO PARQUE 

DESPORTIVO (RINGUE) DE ATÃES – ATRIBUIÇÃO DE 

SUBSÍDIO. --------------------------------------------------------- 

45 - UNIÃO DAS FREGUESIAS DE LEITÕES, OLEIROS E 

FIGUEIREDO – CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES 

SANITÁRIAS DE APOIO AO PARQUE DE LAZER DA RIBEIRA, 

EM OLEIROS – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO. ------------------- 

46 – FREGUESIA DE LORDELO – DELEGAÇÃO DE 

COMPETÊNCIAS - ILUMINAÇÃO LED NO PAVILHÃO 

GIMNODESPORTIVO DE LORDELO E REFORÇO DA 

ILUMINAÇÃO DO PARQUE DE LAZER. --------------------------- 

47 – UNIÃO DAS FREGUESIAS DE PRAZINS SANTO TIRSO E 

CORVITE – DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS - 

PAVIMENTAÇÃO DA RUA PADRE ANTÓNIO MATOS, EM 

CORVITE. ---------------------------------------------------------- 

48 – FREGUESIA DE SERZEDELO – ALTERAÇÃO AO 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE 

COMPETÊNCIAS – ANO DE 2015 – TERCEIRO ADITAMENTO. 

49 – FREGUESIA DE SERZEDELO - ALTERAÇÃO AO 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE 

COMPETÊNCIAS – ANO DE 2016 – SEGUNDO ADITAMENTO. - 
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50 - FREGUESIA DE SERZEDELO - ALTERAÇÃO AO 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE 

COMPETÊNCIAS – ANO DE 2017 – PRIMEIRO ADITAMENTO. 

51 – FREGUESIA DE BARCO – ALTERAÇÃO AO CONTRATO DE 

ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO – ANO DE 2016 – PRIMEIRO 

ADITAMENTO. ----------------------------------------------------- 

52 – UNIÃO DAS FREGUESIAS DE CANDOSO S. TIAGO E 

MASCOTELOS – ALTERAÇÃO DO APOIO A CONCEDER NO 

ÂMBITO DOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS DE 

DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS E ATRIBUIÇÃO DE 

SUBSÍDIO ÀS FREGUESIAS – ANO DE 2016. ------------------- 

TRÂNSITO: ------------------------------------------------------------- 

53 – ALTERAÇÃO DE TRÂNSITO NA RUA DA RAINHA ISABEL 

DE BRAGANÇA A PARTIR DO ENTRONCAMENTO COM A RUA 

JAIME MARTINS. -------------------------------------------------- 

54 – ALTERAÇÃO DE TRÂNSITO NA FREGUESIA DE 

CALDELAS – RUA DO TOJAL.------------------------------------- 

55 – ALTERAÇÃO DE TRÂNSITO NA VIELA ENTRE A RUA DR. 

JOAQUIM DE MEIRA E O LARGO MARTINS SARMENTO. ------ 

ELEIÇÕES: ------------------------------------------------------------- 

56 – ELEIÇÃO DO REPRESENTANTE DA ASSEMBLEIA 

MUNICIPAL DE GUIMARÃES (PRESIDENTE DE JUNTA DE 

FREGUESIA) PARA INTEGRAR A ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE 

MUNICÍPIOS PORTUGUESES. ------------------------------------ 

57 – ELEIÇÃO DOS REPRESENTANTES DA ASSEMBLEIA 

MUNICIPAL DE GUIMARÃES (OITO MEMBROS DIRETOS) 

PARA INTEGRAR A ASSEMBLEIA INTERMUNICIPAL DA CIM 

DO AVE. ------------------------------------------------------------ 

58 – ELEIÇÃO DO REPRESENTANTE DA ASSEMBLEIA 

MUNICIPAL DE GUIMARÃES (PRESIDENTE DE JUNTA DE 
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FREGUESIA) PARA INTEGRAR A COMISSÃO MUNICIPAL DA 

DEFESA DA FLORESTA CONTRA INCÊNDIOS. ------------------ 

59 – ELEIÇÃO DOS REPRESENTANTES DA ASSEMBLEIA 

MUNICIPAL DE GUIMARÃES (CINCO CIDADÃOS E CINCO 

PRESIDENTES DE JUNTA DE FREGUESIA) PARA INTEGRAR O 

CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA. ---------------------- 

60 – ELEIÇÃO DE UM REPRESENTANTE DA ASSEMBLEIA 

MUNICIPAL DE GUIMARÃES PARA INTEGRAR O CONSELHO 

DA COMUNIDADE DO ACES DO ALTO AVE. --------------------- 

APROVAÇÃO DA ATA EM MINUTA: ------------------------------------ 

61 - APROVAÇÃO DA ATA EM MINUTA. -------------------------   

Estiveram presentes os seguintes membros: Eleitos diretos: PS 

– José João Torrinha Martins Bastos, Armindo José Ferreira da 

Costa e Silva, Francisca Maria da Costa Abreu, Nelson José 

Guimarães Felgueiras, Paulo Rui Lopes Pereira da Silva, César 

Manuel de Castro Machado, Maria Elisabete Veloso Machado da 

Costa Martins, Pedro Miguel Vilhena Abreu Roque Figueiredo, 

Susana Gabriela Meireles Campos Nunes, Manuel Américo Antunes 

de Freitas, António Fernando Macedo Ribeiro, Maria de Jesus 

Teixeira Carvalho, José da Silva Fernandes, Maria José Teixeira 

Martins, Paulo Pinto de Carvalho Freitas do Amaral, Augusto Rafael 

Capela Duarte, Elsa Cristina Silva Ribeiro, José de Castro Dias, 

Manuel Martins Salgado, Sandra da Luz da Cunha Martins, Márcio 

Rafael da Silva Ferreira, António Rogério Ferreira Paiva, Alexandra 

Santos Gonçalves Ferreira, Hugo Francisco Monteiro Teixeira e 

Armando Jorge Coelho Ferreira; PSD – Ana Paula Cardoso Lemos 

Damião, César Nuno da Costa Teixeira, Daniel André de Sousa 

Rodrigues, Margarida Pinheiro Pereira, Tiago Vieira Laranjeiro, Ana 

Margarida da Costa Teixeira, Rui Armindo da Costa Freitas, Isabel 

Filipa de Lemos Moreira Leite, José Cardoso de Menezes Couceiro 

da Costa, Susana Manuela Marques Araújo, André Filipe Castro e 
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Sousa Casalta e Ana Rita Abreu Fernandes; CDS-PP – Elsa Maria 

da Silva Castro, Rui Miguel Ribeiro Correia, Paulo Miguel Lima 

Peixoto e Vasco André da Silva Rodrigues; CDU – Mariana da 

Conceição Pereira da Silva, Cândido Capela Dias e Pedro Manuel 

Pastor Torcato Ribeiro; BE – Sónia Cristina Patrocínio Gonçalo 

Ribeiro; MPT – Manuel Lourenço Lima Amaral; PPM – António 

Fernando Meireles Lopes. Por inerência do cargo de Presidente 

de Junta de Freguesia: Maria da Conceição da Cunha e Castro - 

PS, José de Castro Antunes - PS, Maria de Fátima Saldanha 

Cardoso - PS, António Joaquim Azevedo Pinheiro (em 

representação do Presidente da Junta de Freguesia de Caldelas) - 

PS, Maria Odete de Abreu Lemos - PS, Carlos Artur Faria Ribeiro 

Coimbra - PS, António Martins Gonçalves – PSD, Manuel da Costa 

Mendes Lopes - PS, Augusto César Fernandes Guimarães – PS; 

Agostinho Salgado Faria – PS, Paulo Manuel Ferreira da Silva - PS, 

Cristina Patrícia Lemos Fernandes – PS, Isilda Gomes da Silva - 

PS, Manuel da Costa Teixeira - PS, Alcino José de Sousa - PSD, 

António Brás Mendes Pereira – PS, Joaquim Jorge da Mota Pereira 

- PS, João Manuel Gonçalves Miranda - PS, Domingos Vaz Peixoto 

- PS, Carlos Alberto Alves Miranda Oliveira - PS, Sérgio Alberto 

Castro da Rocha - PS, Natália Maria da Silva Fernandes Ribeiro – 

PSD, Maria Adelaide Andrade Silva - PS, José Armando Morais da 

Silva – PS, António Alberto da Costa Martins – PSD - Marta Filipa 

da Silva Gonçalves – PS, Angelino Miguel Ribeiro Salazar – PSD, 

Nelson Cristiano Gonçalves Ferreira - PS, Ricardo Jorge Carvalho 

de Castro – PS, João Miguel Castro Oliveira - PS, José Augusto da 

Costa Araújo – PSD, Marçal Avelino Salazar Marques Mendes - 

PSD, José Carlos Fernandes da Cruz – PS, David Patrício Lopes 

Araújo – PS, Vítor Manuel da Silva Pais – PS, Abílio Lima de Freitas 

– PSD, Guilherme Paulo Ribeiro Abreu - PS, Flávio Romeu de 

Sousa Freitas (em representação do Presidente da Junta da União 
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das Freguesias de Conde e Gandarela) – PS, João Carlos Silva 

Alves - PS, Rui Porfírio Lopes Silva – PSD, Manuel das Neves 

Rodrigues - PSD, Francisco Ferreira Gonçalves - PS, Daniel Filipe 

Macedo de Oliveira – PSD, Armindo Filipe da Silva Lopes – PS, 

Manuel Fernando Alves Cardoso – PSD e Carlos Alberto Peixoto de 

Sousa - PS. --------------------------------------------------------- 

Estiveram ausentes os seguintes membros: Hugo Maciel 

Tavares de Freitas, Rui Alexandre Pereira Barros da Cunha Pereira, 

António Fernando Meireles Lopes, Sérgio Manuel Antunes Freitas 

da Silva e Francisco Bruno da Silva Oliveira. ------------------------ 

Presenças da Câmara Municipal – Domingos Bragança, 

Presidente e Vereadores Adelina Paula Mendes Pinto, Ricardo Jorge 

Castro Ribeiro Costa, Paula Cristina dos Santos Oliveira, Fernando 

José Barros Pacheco Seara de Sá, Alice Sofia de Freitas Marques 

Carvalho Soares, André Guimarães Coelho Lima, António Monteiro 

de Castro e Bruno Alberto Vieira Fernandes. ------------------------- 

Pediram a substituição os seguintes membros: Sónia 

Ermelinda Matos da Silva Fertuzinhos, Luís Miguel Morgado 

Laranjeiro, José Manuel Nogueira Teixeira Bastos, Marta Abreu 

Coutada, Carlos Alexandre Lopes Rodrigues Ribeiro, José Pedro 

Aguiar Branco, Emídio Guerreiro, Luís Cirilo Amorim de Campos 

Carvalho, Célia Maria Abreu Magalhães, Luís Miguel de Freitas 

Marques Carvalho Soares, Manuel Fernando da Cunha Fernandes.- 

Pelas vinte e uma horas e vinte minutos, havia quórum, e o 

Presidente da Mesa DECLAROU ABERTA a sessão. ---------------- 

De seguida, devido à ausência verificada no ato de instalação da 

Assembleia Municipal ocorrida no dia catorze de outubro, bem 

como na sessão ocorrida no dia vinte e sete de outubro para a 

eleição da Mesa, o Presidente da Mesa fez a chamada dos 

seguintes eleitos: ANA PAULA CARDOSO LEMOS DAMIÃO E 

RUI ARMINDO DA COSTA FREITAS. Verificada a conformidade 
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formal do processo eleitoral com a identidade dos eleitos, 

conforme o disposto no artigo quarenta e quatro, número três da 

Lei número cento e sessenta e nove barra noventa e nove, de 

dezoito de setembro, alterada e republicada pela Lei número cinco 

A de dois mil e dois, de onze de janeiro, o Presidente da 

Assembleia Municipal declarou-os investidos nas suas funções.----- 

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

Para cumprimento do número dois, do artigo décimo, do 

Regimento da Assembleia Municipal, o Presidente da Mesa 

informou que requereram a suspensão do mandato os seguintes 

membros: Ângela Ivone Rodrigues Oliveira e Rui Miguel de Meira 

Barreira, ambos por 364. --------------------------------------------- 

---------------------LEITURA DO EXPEDIENTE------------------- 

Do ofício do Partido Comunista Português remetendo pergunta 

formulada ao Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança 

Social relativa ao encerramento da empresa de calçado Spring 

Impact, em Guimarães; do ofício do Partido Comunista Português 

remetendo as propostas que apresentaram à proposta de Lei do 

Orçamento do Estado para 2018; do requerimento do Partido 

Social Democrata a solicitar informações à Câmara Municipal a 

respeito da água do chafariz público situado na Alameda Mariano 

Felgueiras; do convite da Re-food de Guimarães para inauguração 

do novo Centro de Operações em Azurém; do convite do Vitória 

Sport Clube para Gala dos Conquistadores; do convite da 

cooperativa Castreja para jantar de início das atividades para o 

ano de 2017/2018; do requerimento do grupo parlamentar da 

Coligação Democrática Unitária a solicitar informações à Câmara 

Municipal a respeito da água do chafariz da Alameda Mariano 

Felgueiras; da convocatória da Associação Nacional de Municípios 

Portugueses para o seu XXIII Congresso, a realizar em Portimão 

dia nove de dezembro de dois mil e dezassete; do requerimento 
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de justificação de ausência a esta sessão do deputado Rui 

Alexandre Pereira Barros da Cunha Pereira. ------------------------- 

Prosseguindo, informou todos os membros presentes de que, para 

os atos eleitorais constantes do ponto 56, 57, 58, 59 e 60, 

deveriam dirigir-se à mesa de voto que estava instalada no átrio 

junto do Auditório. O período de votação decorria ao longo da 

discussão e votação dos pontos da ordem do dia da presente 

sessão, conforme acordado com os grupos parlamentares em 

reunião realizada com os seus representantes. Encerrada a 

votação, seria solicitada a presença de um representante de cada 

lista concorrente para, conjuntamente com o secretariado, 

proceder à contagem dos votos. No final da sessão, seria feita a 

comunicação, em voz alta, dos respetivos resultados das votações. 

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

ASSEMBLEIA ----------------------------------------------------------- 

2 - APROVAÇÃO DA ATA Nº 5 DA SESSÃO REALIZADA NO 

DIA 30 DE JUNHO DE 2017. Foi dispensada a leitura da ata por 

ter sido entregue a todos membros da Assembleia Municipal, 

juntamente com a Ordem do Dia desta sessão. --------------------- 

Submetida à votação a Assembleia DELIBEROU APROVAR, por 

unanimidade. ---------------------------------------------------------- 

Não participaram na votação, por não terem estado 

presentes na sessão, os seguintes membros: Paulo Rui Lopes 

Pereira da Silva, César Manuel de Castro Machado, António 

Fernando Macedo Ribeiro, Maria de Jesus Teixeira Carvalho, José 

da Silva Fernandes, Maria José Teixeira Martins, Paulo Pinto de 

Carvalho Freitas do Amaral, Augusto Rafael Capela Duarte, Elsa 

Cristina Silva Ribeiro, José de Castro Dias, Sandra da Luz da 

Cunha Martins, Márcio Rafael da Silva Ferreira, António Rogério 

Ferreira Paiva, Alexandra Santos Gonçalves Ferreira, Hugo 

Francisco Monteiro Teixeira, Ana Paula Cardoso Lemos Damião, 
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Ana Margarida da Costa Teixeira, Isabel Filipa de Lemos Moreira 

Leite, Susana Manuela Marques Araújo, André Filipe Castro e 

Sousa Casalta, Ana Rita Abreu Fernandes, Elsa Maria da Silva 

Castro, Paulo Miguel Lima Peixoto, Vasco André da Silva 

Rodrigues, Sónia Cristina Patrocínio Gonçalo Ribeiro, Manuel 

Lourenço Lima Amaral, António Fernando Meireles Lopes, António 

Joaquim Azevedo Oliveira, Carlos Artur Faria Ribeiro Coimbra, 

António Martins Gonçalves, Manuel da Costa Mendes Lopes, 

Augusto César Fernandes Guimarães, Agostinho Salgado Faria, 

Paulo Manuel Ferreira da Silva, Alcino José de Sousa, António Brás 

Mendes Pereira, João Manuel Gonçalves Miranda, Carlos Alberto 

Alves Miranda Oliveira, Sérgio Alberto Castro da Rocha, Maria 

Adelaide Andrade Silva, José Armando Morais da Silva, António 

Alberto da Costa Martins, Angelino Miguel Ribeiro Salazar, Nelson 

Cristiano Gonçalves Ferreira, Ricardo Jorge Carvalho de Castro, 

Marçal Avelino Salazar Marques Mendes, José Carlos Fernandes da 

Cruz, David Patrício Lopes Araújo, Vítor Manuel da Silva Pais, 

Abílio Lima de Freitas, Flávio Romeu de Sousa Freitas, Armindo 

Filipe da Silva Lopes, Manuel Fernando Alves Cardoso e Carlos 

Alberto Peixoto de Sousa. --------------------------------------------- 

ATIVIDADES ECONÓMICAS: ------------------------------------------ 

2 – PEDIDO DE RENEGOCIAÇÃO DO CONTRATO DE 

CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS TRIBUTÁRIOS MUNICIPAIS 

CELEBRADO EM 13 DE FEVEREIRO DE 2015 COM JOSÉ 

MARIA FERREIRA, S. A. Submete-se à apreciação e votação da 

Assembleia Municipal, a proposta designada por “pedido de 

renegociação do contrato de concessão de benefícios tributários 

municipais celebrado em 13 de fevereiro de 2015 com José Maria 

Ferreira, S.A.”, aprovada pelo Executivo Municipal em sua reunião 

realizada a três de agosto de dois mil e dezassete, que aqui se dá 

por reproduzida e fica arquivada em pasta anexa ao livro de atas. 
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3 – PEDIDO DE RENEGOCIAÇÃO DO CONTRATO DE 

CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS TRIBUTÁRIOS MUNICIPAIS 

CELEBRADO EM 10 DE FEVEREIRO DE 2015, BARBOSA & 

RIBEIRO, LDA. – APROVAÇÃO DA MINUTA DA ADENDA AO 

CONTRATO. Submete-se à apreciação e votação da Assembleia 

Municipal, a proposta designada por “pedido de renegociação do 

contrato de concessão de benefícios tributários municipais 

celebrado em 10 de fevereiro de 2015, Barbosa & Ribeiro, Lda. – 

Aprovação da Minuta da Adenda ao Contrato”, aprovada pelo 

Executivo Municipal em sua reunião realizada a dois de novembro 

de dois mil e dezassete, que aqui se dá por reproduzida e fica 

arquivada em pasta anexa ao livro de atas. 4 - PEDIDO DE 

RENEGOCIAÇÃO DO CONTRATO DE CONCESSÃO DE 

BENEFÍCIOS TRIBUTÁRIOS MUNICIPAIS CELEBRADO EM 25 

DE JULHO DE 2016, DIAS FERNANDES & ANDRADE LOPES, 

LDA. – APROVAÇÃO DA MINUTA DA ADENDA AO CONTRATO. 

Submete-se à apreciação e votação da Assembleia Municipal, a 

proposta designada por “pedido de renegociação do contrato de 

concessão de benefícios tributários municipais celebrado em 25 de 

julho de 2016 com Dias Fernandes & Andrade Lopes, Lda. – 

Aprovação da Minuta da Adenda ao Contrato”, aprovada pelo 

Executivo Municipal em sua reunião realizada a dois de novembro 

de dois mil e dezassete, que aqui se dá por reproduzida e fica 

arquivada em pasta anexa ao livro de atas. 5 - PEDIDO DE 

RENEGOCIAÇÃO DO CONTRATO DE CONCESSÃO DE 

BENEFÍCIOS TRIBUTÁRIOS MUNICIPAIS CELEBRADO EM 6 

DE JULHO DE 2016 – C.S.M. LAVANDARIA INDUSTRIAL, 

LDA. – APROVAÇÃO DA MINUTA DA ADENDA AO CONTRATO. 

Submete-se à apreciação e votação da Assembleia Municipal, a 

proposta designada por “pedido de renegociação do contrato de 

concessão de benefícios tributários municipais celebrado em 6 de 
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julho de 2016 – C.S.M. Lavandaria Industrial, Lda. - Aprovação da 

Minuta da Adenda ao Contrato”, aprovada pelo Executivo Municipal 

em sua reunião realizada a dois de novembro de dois mil e 

dezassete, que aqui se dá por reproduzida e fica arquivada em 

pasta anexa ao livro de atas. 6 - PEDIDO DE RENEGOCIAÇÃO 

DO CONTRATO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS 

TRIBUTÁRIOS MUNICIPAIS CELEBRADO EM 30 DE JUNHO 

DE 2014 – TERRAPLANAGENS FALCÃO, LDA. – APROVAÇÃO 

DA MINUTA DA ADENDA AO CONTRATO. Submete-se à 

apreciação e votação da Assembleia Municipal, a proposta 

designada por “pedido de renegociação do contrato de concessão 

de benefícios tributários municipais celebrado em 30 de junho de 

2014 com Terraplanagens Falcão, Lda. - Aprovação da Minuta da 

Adenda ao Contrato”, aprovada pelo Executivo Municipal em sua 

reunião realizada a dois de novembro de dois mil e dezassete, que 

aqui se dá por reproduzida e fica arquivada em pasta anexa ao 

livro de atas. 7 - PEDIDO DE RENEGOCIAÇÃO DO CONTRATO 

DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS TRIBUTÁRIOS MUNICIPAIS 

CELEBRADO EM 13 DE ABRIL DE 2015 – JAF ENERGIAS 

RENOVÁVEIS – APROVAÇÃO DA MINUTA DA ADENDA AO 

CONTRATO. Submete-se à apreciação e votação da Assembleia 

Municipal, a proposta designada por “pedido de renegociação do 

contrato de concessão de benefícios tributários municipais 

celebrado em 13 de abril de 2015 – JAF Energias Renováveis - 

Aprovação da Minuta da Adenda ao Contrato”, aprovada pelo 

Executivo Municipal em sua reunião realizada a dois de novembro 

de dois mil e dezassete, que aqui se dá por reproduzida e fica 

arquivada em pasta anexa ao livro de atas. -------------------------

Como ninguém pretendeu usar da palavra, o Presidente da Mesa 

submeteu à votação, o conjunto dos seis pontos, tendo a 

Assembleia DELIBERADO APROVAR, por unanimidade. ---------- 
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DESPORTO: ------------------------------------------------------------ 

8 – OPEN DE PORTUGAL DA FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE 

TÉNIS DE MESA – 2017 A 2020. Submete-se à apreciação e 

votação da Assembleia Municipal, a proposta designada por “OPEN 

de Portugal da Federação Portuguesa de Ténis de Mesa – 2017 a 

2020”, aprovada pelo Executivo Municipal em sua reunião 

realizada a vinte de julho de dois mil e dezassete, que aqui se dá 

por reproduzida e fica arquivada em pasta anexa ao livro de atas.  

Como ninguém pretendeu usar da palavra, o Presidente da Mesa 

submeteu a proposta à votação, tendo a Assembleia 

DELIBERADO APROVAR, por unanimidade. ----------------------- 

DIVERSOS: ------------------------------------------------------------- 

9 – ADESÃO DO MUNICÍPIO DE GUIMARÃES À FUNDAÇÃO 

OLIVEIRA FREDERICO, INTEGRANDO O RESPETIVO 

CONSELHO DE CURADORES. ------------------------------------- 

Submete-se à apreciação e votação da Assembleia Municipal, a 

proposta designada por “Adesão do Município de Guimarães à 

Fundação Oliveira Frederico, integrando o respetivo Conselho de 

Curadores”, aprovada pelo Executivo Municipal em sua reunião 

realizada a catorze de setembro de dois mil e dezassete, que aqui 

se dá por reproduzida e fica arquivada em pasta anexa ao livro de 

atas. -------------------------------------------------------------------- 

Como ninguém pretendeu usar da palavra, o Presidente da Mesa 

submeteu a proposta à votação, tendo a Assembleia 

DELIBERADO APROVAR, por unanimidade. ----------------------- 

PATRIMÓNIO: ---------------------------------------------------------- 

10 – AQUISIÇÃO DA CASA DO COSTEADO E OUTROS 

IMÓVEIS – ESCOLA SUPERIOR DE HOTELARIA E TURISMO – 

ESCOLA HOTEL DO IPCA – 40/05/2016. Submete-se à 

apreciação e votação da Assembleia Municipal, ao abrigo do 

disposto na alínea ccc, do número um do artigo trigésimo terceiro 
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do Anexo I da Lei setenta e cinco barra dois mil e treze, de doze 

de setembro, a proposta designada por “Aquisição da casa do 

Costeado e outros imóveis – Escola Superior de Hotelaria e 

Turismo – Escola Hotel do IPCA – 40/05/2016”, conforme tabela 

que se apresenta: ----------------------------------------------------- 

Identificação do imóvel Artigo 

Matricial 

Descrição 

Predial 

Área 

Casa do Costeado e terreno adjacente U- 536º         

R – 145º 

1445/19991214 25.024 m² 

 

 

9 habitações sitas na Rua do Moinho 

Velho, Creixomil 

U – 193º 1446/19991214 95 m² 

U – 194º 1447/19991214 95 m² 

U – 195º  1448/19991214 95 m² 

U – 196º 1449/19991214 127 m² 

U – 197º 1450/19991214 80 m² 

U – 198º 1451/19991214 107 m² 

U – 199º 1452/19991214 145 m² 

U – 200º 1453/19991214 151,50 m² 

U – 201º  1454/19991214 89,50 m² 

a aquisição dos prédios acima identificados, pelo valor total de € 

1.100.000,00 (um milhão e cem mil euros), para construção da 

ESCOLA SUPERIOR DE HOTELARIA E TURISMO – ESCOLA HOTEL 

DO IPCA, em conformidade com a minuta constante da pasta 

anexa, e ao abrigo da competência prevista na alínea i) do artigo 

vigésimo quinto do mesmo diploma legal. A presente despesa está 

cabimentada sob o n.º 4614/2017, estando a respetiva aquisição 

sujeita à fiscalização prévia do Tribunal de Contas. A proposta foi 

aprovada pelo Executivo Municipal em sua reunião realizada a três 
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de agosto de dois mil e dezassete, que aqui se dá por reproduzida 

e fica arquivada em pasta anexa ao livro de atas. ------------------- 

Declarado aberto o período de inscrições, usou da palavra o 

seguinte membro: ----------------------------------------------------- 

Mariana da Conceição Pereira da Silva, do Grupo Parlamentar 

Municipal da CDU, começou a sua intervenção dizendo que a CDU 

apoia a aquisição da Casa do Costeado e prédios envolventes, 

para instalar a Escola Superior de Hotelaria e Turismo - Escola 

Hotel do Instituto Politécnico do Cávado e Ave. Apoia, como 

sempre defendeu, a instalação em Guimarães de uma Escola de 

Hotelaria e é com satisfação que acolhe esta proposta para a sua 

concretização. Estão igualmente de acordo com o local escolhido, 

considerando tratar-se de uma localização privilegiada pela sua 

construção de relevante valor patrimonial pela sua generosa área, 

onde apenas acrescentava, e pela sua história, recordando que na 

obra editada “Velhas Casas de Guimarães” de Maria Adelaide 

Moraes aprendemos a história da Casa do Costeado e de quem 

nela viveu desde o séc. XVI. As suas memórias, estórias e lendas. 

Por isso, considera que a intervenção deve preservar a harmonia e 

escala do edificado existente, e não se devendo ficar apenas pela 

Quinta do Costeado. A requalificação do bairro de casas térreas do 

“moinho velho” e da “Rainha”, em sintonia com o já projetado 

arranjo dos fornos da Cruz de Pedra, era quase uma obrigação. 

Estariam atentos ao estudo arquitetónico para este edifício e todo 

o seu espaço envolvente, no sentido de tudo fazer para evitar a 

repetição do atentado patrimonial, recentemente perpetrado pela 

câmara no Casal dos Cascos na freguesia de Ponte. ---------------- 

Como mais ninguém pretendeu usar da palavra, o Presidente da 

Mesa submeteu a proposta à votação, tendo a Assembleia 

DELIBERADO APROVAR, por unanimidade. ----------------------- 

URBANISMO: ----------------------------------------------------------- 
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11 – EMISSÃO DE CERTIDÃO DE INTERESSE PÚBLICO PARA 

EFEITOS E ÂMBITO DA INSTRUÇÃO DE PROCESSO DE 

RECONHECIMENTO DE INTERESSE PÚBLICO JUNTO DA 

ENTIDADE TUTELAR DA RESERVA AGRÍCOLA NACIONAL – 

J.P.Z. CARTONAGEM, S.A. – FREGUESIA DE PONTE. Submete-

se à apreciação e votação da Assembleia Municipal, a proposta 

designada por “emissão de certidão de interesse público para 

efeitos e âmbito da instrução de processo de reconhecimento de 

interesse público junto da entidade tutelar da reserva agrícola 

nacional – J.A.P. cartonagem, S.A. – Freguesia de Ponte”, 

aprovada pelo Executivo Municipal em sua reunião realizada a 

vinte de julho de dois mil e dezassete, que aqui se dá por 

reproduzida e fica arquivada em pasta anexa ao livro de atas. 12 

– EMISSÃO DE CERTIDÃO DE INTERESSE PÚBLICO PARA 

EFEITOS E ÂMBITO DO DECRETO-LEI 165/14, DE 5 DE 

NOVEMBRO – PINTO BRASIL, FÁBRICA DE MÁQUINAS 

INDUSTRIAIS, S.A. – FREGUESIA DE GUARDIZELA. Submete-

se à apreciação e votação da Assembleia Municipal, a proposta 

designada por “emissão de certidão de interesse público para 

efeitos e âmbito do Decreto-lei 165/14, de 5 de novembro – Pinto 

Brasil, Fábrica de Máquinas Industriais, S.A. – Freguesia de 

Guardizela”, aprovada pelo Executivo Municipal em sua reunião 

realizada a vinte de julho de dois mil e dezassete, que aqui se dá 

por reproduzida e fica arquivada em pasta anexa ao livro de atas. 

13 – NOVO CEMITÉRIO DE BRITEIROS SANTO ESTÊVÃO – 

PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE INTERESSE PÚBLICO 

PARA EFEITOS DE INSTRUÇÃO DE PEDIDO DE 

INUTILIZAÇÃO DE SOLO AGRÍCOLA JUNTO DA RESPETIVA 

ENTIDADE TUTELAR. Submete-se à apreciação e votação da 

Assembleia Municipal, a proposta designada por “novo cemitério 

de Briteiros Santo Estêvão – Pedido de reconhecimento de 
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interesse público para efeitos de instrução de pedido de 

inutilização de solo agrícola junto da respetiva entidade tutelar”, 

aprovada pelo Executivo Municipal em sua reunião realizada a três 

de agosto de dois mil e dezassete, que aqui se dá por reproduzida 

e fica arquivada em pasta anexa ao livro de atas. 14 - EMISSÃO 

DE CERTIDÃO DE INTERESSE PÚBLICO NO ÂMBITO DO 

RERAE – BRITOMETAL – SIMÃO E IRMÃOS, LDA. Submete-se 

à apreciação e votação da Assembleia Municipal, a proposta 

designada por “emissão de certidão de interesse público no âmbito 

do RERAE – Britometal – Simão e Irmãos, Lda.”, aprovada pelo 

Executivo Municipal em sua reunião realizada a dezasseis de 

novembro de dois mil e dezassete, que aqui se dá por reproduzida 

e fica arquivada em pasta anexa ao livro de atas. ------------------- 

Como ninguém pretendeu usar da palavra, o Presidente da Mesa 

passou à votação das propostas, tendo a Assembleia 

DELIBERADO o seguinte: -------------------------------------------- 

APROVAR, o ponto número onze, por maioria, com 87 votos a 

favor (24 eleitos do PS, 34 Presidentes de Junta do PS, 12 eleitos 

do PSD, 12 Presidentes de Junta do PSD, 4 eleitos do CDS-PP e 1 

eleito do MPT), 3 abstenções (3 eleitos da CDU) e 1 voto contra 

(1 eleito do BE); ------------------------------------------------------- 

APROVAR, o ponto número doze, por unanimidade; --------------- 

APROVAR, o ponto número treze, por unanimidade; -------------- 

APROVAR, o ponto número catorze, por unanimidade. ------------ 

REGULAMENTOS: ------------------------------------------------------ 

15 – APROVAÇÃO DO REGULAMENTO MUNICIPAL PARA 

ATRIBUIÇÃO DE APOIOS A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE 

VULNERABILIDADE. Submete-se à apreciação e votação da 

Assembleia Municipal, ao abrigo da alínea g do número um do 

artigo vigésimo quinto, conjugado com o disposto na alínea k do 

número um do artigo trigésimo terceiro, e no desenvolvimento das 
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atribuições municipais previstas nas alíneas d, f, g, h e i do 

número dois do artigo vigésimo terceiro, nos domínios da 

Educação, Tempos Livres, Saúde, Ação Social e Habitação, todos 

da referida Lei número setenta e cinco barra dois mil e treze, a 

proposta designada por “Aprovação do Regulamento Municipal 

para Atribuição de Apoios a Pessoas em Situação de 

Vulnerabilidade”, aprovada pelo Executivo Municipal em sua 

reunião realizada a dezasseis de novembro de dois mil e 

dezassete, que aqui se dá por reproduzida e fica arquivada em 

pasta anexa ao livro de atas. ----------------------------------------- 

Declarado aberto o período de inscrições, usaram da palavra os 

seguintes membros: --------------------------------------------------- 

Mariana da Conceição Pereira da Silva, do Grupo Parlamentar 

Municipal da CDU, começou por referir que o Regulamento 

Municipal para a Atribuição de Apoios a Pessoas em Situação de 

Vulnerabilidade lhe suscitava algumas dúvidas, principalmente no 

que dizia respeito à metodologia dos prazos estabelecidos para a 

atribuição dos referidos apoios. Todos os cidadãos em situação 

económica de fragilidade precisam de uma resposta urgente, caso 

sejam despedidos, encerrem as empresas onde trabalham, 

desemprego prolongado ou em doenças que surgem sem pré-

aviso. Por isso, não compreendia que se aplicasse o prazo de trinta 

dias para obtenção da decisão favorável, ou não, ao apoio de 

quem se encontrava numa situação de desespero e de falta de 

apoio social. Lamentou, de seguida, o facto de o regulamento 

apenas referir que o apoio só será atribuído depois de 

apresentados os recibos de despesas, quer de transporte de 

deslocação, quer escolar ou de saúde. Era exatamente porque as 

pessoas não tinham para as despesas que precisavam desse 

apoio. Parecia-lhe, mormente, que o prazo de sessenta dias era 

demasiado extenso para o apoio no caso das alterações como 
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corrimões ou interruptores próprios para invisuais. No caso de 

Violência Doméstica, sabendo que se trata de casos com muitas 

especificidades e que não poderiam pedir a quem deu um passo 

tão importante como a saída da casa que partilhava com o 

agressor sem condições financeiras que a suportem, tivessem 

ainda de assegurar a apresentação de recibos e a espera de 30 

dias por uma resposta que se pretendia positiva. Por fim, disse 

que a CDU considera que a Câmara Municipal deve ter uma 

intervenção mais dinâmica, não bastando alterar os apoios sociais 

que presta, exemplificando com o encerramento da empresa de 

calçado em que os trabalhadores ficaram sem o salário de outubro 

e que os espera um processo de aproximadamente dois meses em 

que não receberão qualquer apoio, perguntando: o que acontecerá 

a estes trabalhadores que, ainda, por cima, usufruíam de um 

baixo salário? A Câmara vai ficar à espera que lhe batam à porta? 

Não deveria a Câmara Municipal ir ao local, falar com os 

trabalhadores para perceber em que situação se encontram? Para 

os encaminhar para os apoios que têm à sua disposição? Ou a 

única solução é ficarem à espera que estas famílias apareçam de 

mão estendida? Estas pessoas que viviam de rendimentos muito 

baixos são muitas vezes aqueles que a vergonha da miséria os 

impede de pedir, competindo à Câmara Municipal ajudar estas 

famílias em comprovada situação de vulnerabilidade. -------------- 

Paula Cristina Santos Oliveira, Vereadora Municipal, usou da 

palavra esclarecendo que não havia ninguém que tenha recorrido 

aos serviços de Ação Social da Câmara Municipal e que esperasse 

dois, três, quatro ou cinco dias. Esclareceu, também, que as 

questões alimentares têm uma avaliação socioeconómica, mas que 

há o encaminhamento para uma resposta, sempre em articulação 

com elementos da rede social ou Segurança Social, que não 

resolvendo ou não atendendo à necessidade em tempo útil, é 
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sempre resolvida pela Câmara Municipal, através de uma resposta 

imediata, ou seja, no próprio dia. No que concerne a questões 

relacionadas com situações de violência doméstica, deu conta da 

existência de vagas de imergência que a Câmara Municipal, sendo 

necessário, automaticamente, no próprio dia, acompanha e 

encaminha essas vítimas para as respostas sociais, 

nomeadamente para as casas abrigo. Concluiu, referindo que o 

Regulamento existe e é para ser cumprido, com o rigor e 

transparência, mas acima de tudo existe o bom senso, ou seja, a 

ajuda é dada no imediato. --------------------------------------------  

De seguida, usou da palavra Domingos Bragança, Presidente da 

Câmara, para dizer que a Câmara Municipal faz a coordenação do 

apoio social e complementa o bem social. Todavia, a Câmara é 

uma das entidades de maior proximidade, em articulação com as 

juntas de freguesia e as IPSS, que presta esse apoio. Por isso, não 

prescindiam do apoio do Estado, através da Segurança Social, do 

Instituto de Emprego e de outros organismos que têm a obrigação 

de corresponder às necessidades sociais das pessoas. -------------- 

Mariana da Conceição Pereira da Silva pediu esclarecimentos, aos 

quais Domingos Bragança respondeu. ------------------------------- 

Como mais ninguém pretendeu usar da palavra, o Presidente da 

Mesa submeteu a proposta à votação, tendo a Assembleia 

DELIBERADO APROVAR, por unanimidade. ----------------------- 

PRESTAÇÃO/AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS: ----------------------------- 

16 – ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E 

PARA DIVERSAS INSTALAÇÕES PERTENCENTES AO 

MUNICÍPIO DE GUIMARÃES – CONCURSO PÚBLICO Nº 7/15 

– RENOVAÇÃO DE CONTRATO – REPARTIÇÃO DE 

ENCARGOS. Submete-se à apreciação e votação da Assembleia 

Municipal, a proposta designada por “Energia elétrica para 

iluminação pública e para diversas instalações pertencentes ao 
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Município de Guimarães – Concurso público nº7/15 – Renovação 

de Contrato – Repartição de encargos”, aprovada pelo Executivo 

Municipal em sua reunião realizada a dezasseis de novembro de 

dois mil e dezassete, que aqui se dá por reproduzida e fica 

arquivada em pasta anexa ao livro de atas. ------------------------- 

Paulo Miguel Lima Peixoto, do Grupo Parlamentar Municipal do 

CDS-PP, usou da palavra para dizer que após análise dos 

documentos constantes desta proposta, constatou que existiam 

alguns pormenores que não poderia deixar de abordar. Em 

primeiro lugar, o facto de ser o Município de Guimarães a ter 

iniciativa de questionar o prestador de serviços para proceder à 

renovação do contrato; Segundo lugar, por não consultar o 

mercado e aceitar a renovação de um fornecimento de 

sensivelmente três milhões e cem mil euros, baseado num parecer 

técnico lacónico que mais não diz do que, e citou, os valores 

apresentados estão de acordo com os praticados no mercado. 

Finalizou, considerando que o concurso foi tratado com muita 

ligeireza. --------------------------------------------------------------- 

Domingos Bragança, Presidente da Câmara, no uso da palavra 

esclareceu que a Câmara Municipal usufrui, ao abrigo do contrato 

agora renovado, de um preço de eletricidade que é cerca de 

metade do que se pratica no mercado regularizado e dentro dos 

melhores preços de toda a concorrência. Quanto à previsão do 

aumento do consumo previsto, informou que se deve ter em conta 

a religação de todo a rede pública, rede esta que havia sido 

desligada em cinquenta por cento. ----------------------------------- 

Foram solicitados esclarecimentos pelo deputado Paulo Miguel 

Lima Peixoto, aos quais Domingos Bragança respondeu. ----------- 

Posto isto, o Presidente da Mesa submeteu a proposta à votação, 

tendo a Assembleia DELEBERADO APROVAR, por maioria, com 

62 votos a favor (24 eleitos do PS, 34 Presidentes de Junta do 
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PS, 3 eleitos da CDU e 1 eleito do BE) e 29 votos contra (12 

eleitos do PSD, 12 Presidentes da Junta do PSD, 4 eleitos do CDS-

PP e 1 eleito do MPT). ------------------------------------------------- 

IMPOSTOS: ------------------------------------------------------------ 

17 – IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS (IMI) 

RELATIVO AOS PRÉDIOS SITUADOS NO CENTRO 

HISTÓRICO DE GUIMARÃES – ÁREA CLASSIFICADA COMO 

PATRIMÓNIO CULTURAL DA HUMANIDADE. Submete-se à 

apreciação e votação da Assembleia Municipal, a proposta 

designada por “Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) relativo aos 

prédios situados no Centro Histórico de Guimarães – Área 

classificada como Património Cultural da Humanidade”, aprovada 

pelo Executivo Municipal em sua reunião realizada a dezasseis de 

novembro de dois mil e dezassete, que aqui se dá por reproduzida 

e fica arquivada em pasta anexa ao livro de atas. ------------------- 

Rui Miguel Ribeiro Correia, do Grupo Parlamentar Municipal do 

CDS-PP, começou por dizer que acreditava que esta era uma 

proposta defendida por todos e que esta iniciativa pecava por 

tardia. Disse, prosseguindo, que o Município de Guimarães já 

tivera a possibilidade de aprovar esta isenção, lembrando que já 

em abril de dois mil e catorze a Coligação Juntos Por Guimarães 

apresentara uma proposta para manter a isenção do IMI nos 

edifícios que até ali estavam cobertos pelo Decreto-lei número 

setecentos e trinta e cinco barra setenta e quatro, de vinte e um 

de fevereiro. Era uma proposta que passava pela classificação de 

cada prédio individualmente como de interesse municipal. 

Prosseguindo, lembrou, também, que em fevereiro de dois mil e 

dezassete apresentaram um requerimento sobre as receitas do IMI 

dos últimos anos, sobre a forma como foi estimada a perda desta 

receita, ao que lhes foi informado, nessa altura, que não 

conseguiam classificar essa informação a não ser individualmente. 
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Assim sendo, quis saber se os edifícios já estavam classificados 

para poderem afirmar, como afirmaram anteriormente, que o 

município terá uma perda de receita de cerca de um milhão de 

euros. Finalizou, anunciando que optariam pela abstenção nesta 

proposta, viabilizando-a politicamente, mas demonstrando assim o 

desagrado pelo modo como o processo foi conduzido. -------------- 

Armindo José Ferreira da Costa e Silva prestou um esclarecimento, 

que prontamente replicado pelo deputado Rui Miguel Ribeiro 

Correia. -----------------------------------------------------------------  

Tiago Vieira Laranjeiro, do Grupo Parlamentar Municipal do 

PSD, começou a sua intervenção saudando o órgão e todos os 

eleitos que o compõem, pelas funções nas quais foram investidos 

em resultado das últimas eleições autárquicas, fazendo votos de 

sucesso para que todos trabalhassem em prol do desenvolvimento 

do nosso concelho. Sempre, a bem de Guimarães. Entrando na 

intervenção propriamente dita, referiu que pese embora fosse este 

o primeiro debate do órgão resultante das eleições, este tema era 

um tema antigo. Era um tema que atravessou todo o anterior 

mandato autárquico e que remonta a um problema que surgiu em 

dois mil e nove, em Évora, e que entretanto se foi alastrando a 

outros concelhos com centros históricos classificados como 

Património Cultural da Humanidade pela UNESCO. A novela ia 

longa, e com todos os ingredientes a lembrar o romance de Kafka: 

as sucessivas alterações legais, com a sobreposição de diplomas e 

o conflito entre o legislador e a administração. Pelo meio, quem 

padecia era o cidadão proprietário de imóveis nos centros 

históricos que, tendo um direito reconhecido por convenções 

internacionais, acabara apanhado nas malhas da administração 

fiscal por uma interpretação diferente. E o que fez a Câmara no 

meio disto tudo? Falou. Exigiu que o anterior governo fizesse uma 

mudança em legislação produzida por governo ainda anterior. E 
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quando o governo mudou para a sua cor, foi ver o rol de 

declarações contraditórias: “O Secretário de Estado das Autarquias 

Locais informou a Câmara de Guimarães que (...) os prédios 

integrados nos centros históricos (...) beneficiam da isenção da 

taxa de IMI”. Meses depois, sabe-se que, afinal, essa 

interpretação “gerou divergências no Governo”, com “o Ministério 

das Finanças a assumir que mantém a decisão da Autoridade 

Tributária”. Depois, lá veio uma nova lei do governo da Câmara 

que fazia o que a Câmara queria: introduzia uma pequena 

alteração no texto da lei que, no fundamental, nada alterava. E a 

Câmara clamou finalmente vitória. Pelo meio, a Câmara rejeitou a 

proposta dos vereadores do PSD e do CDS, que propunha, logo 

em dois mil e catorze, contornar o imbróglio: a inventariação 

individual dos edifícios que compõem a totalidade do centro 

histórico, acrescentando à classificação da UNESCO a classificação 

de imóvel de interesse municipal. A Câmara rasgou as vestes: que 

nem pensar em individualizar os prédios, o Centro Histórico é só 

um e só vale pelo seu conjunto, não podendo haver lugar a 

qualquer classificação individual de prédios. Os próprios jornais 

replicavam o argumento da Câmara: “Estatuto Municipal conflitua 

com conceito de conjunto”. E era por esta posição da Câmara que 

a vitória que agora clama é não mais que uma vitória de Pirro: 

porque aquilo que exige é, precisamente, que os proprietários dos 

imóveis do Centro Histórico classificado pela UNESCO solicitem a 

isenção individual de cada edifício. Ou seja, lá se foi o argumento 

do conjunto: a solução é um a um. E, para além de ser um a um, 

a solução não é permanente, mas temporária: vigora por cinco 

anos renováveis só e apenas por mais cinco. No meio de todo este 

processo, que se arrasta cá pelo burgo há quatro anos, quem 

ganha e quem perde? Ganhou a Câmara Municipal, que arrecadou 

receita da coleta do IMI nos prédios do Centro Histórico ao longo 
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de todo este período. Perdeu o cidadão, que tendo os seus direitos 

de propriedade limitados às exigências legais decorrentes da 

classificação dos mesmos como Património Cultural da 

Humanidade, viram-se isentos do benefício que de algum modo os 

ressarcia da sua limitação de direitos. E perdemos todos, de 

Guimarães, e todos, da Humanidade – sim, porque de certo modo 

de todos é este património – porque de todos este imbróglio 

resultou um claro prejuízo na continuidade de uma política de 

reabilitação e regeneração urbana do Centro Histórico de 

Guimarães. ------------------------------------------------------------- 

Armindo José Ferreira da Costa e Silva prestou um esclarecimento, 

ao qual Tiago Vieira Laranjeiro respondeu. --------------------------  

Mariana da Conceição Pereira da Silva, do Grupo Parlamentar 

Municipal da CDU, disse que a proposta que hoje era apresentada 

à Assembleia Municipal sobre o Imposto Municipal sobre Imóveis 

(IMI) relativo aos prédios situados no Centro Histórico de 

Guimarães pecava um pouco por tardia. Era público e notório que 

a CDU teve sempre uma intervenção ativa, não apenas em 

Guimarães mas também nos outros municípios que têm zonas 

classificadas como Património Cultural da Humanidade, para que a 

situação se resolvesse o mais rápido possível sem que fossem 

necessários quase quatro anos, em que apenas os moradores 

saíram prejudicados. Posicionaram-se ao lado dos moradores, 

porque investiram nas suas casas de acordo com as regras que a 

classificação exigia e de alguma forma deveriam ser 

recompensados com a isenção do IMI pelo esforço e empenho na 

preservação de um património que é, foi e será de todos. A luta 

dos moradores contribuiu, sem dúvida, para a solução que hoje se 

discutia e que defendiam. O voto favorável da CDU a esta 

proposta, não os impedia de discordar com aplicação do IMI 

apenas em cinco anos. Estavam novamente a deixar os moradores 



G
U
IMA

S
A
E

R

CÂMARA MUNICIPAL DE GUIMARÃES 
ATA Nº 6 Fls. __________ 
SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE 27 DE NOVEMBRO DE 2017 
 

 

Página 29 de 60 

 

 
                  ___________________ 

 
                  ___________________ 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE GUIMARÃES 

do Centro Histórico em sobressalto relembrando que daqui a cinco 

anos a isenção podia ser retirada mesmo que continuem a 

conservar o seu património que é de todos de acordo com o que 

lhes é exigido. Por fim, disse que gostariam de saber desde 

quando é que os moradores podiam apresentar a documentação 

que lhes permitirá obter a isenção? ---------------------------------- 

Paulo Rui Lopes Pereira da Silva, do Grupo Parlamentar 

Municipal do PS, começou por recordar que o Centro Histórico de 

Guimarães é, desde dois mil e um, classificado pela UNESCO como 

Património da Humanidade. Desde há muitos anos, há mais do 

que aqueles que contamos desde a sua classificação, aquele é um 

espaço de excelência e um ex-libris da nossa Cidade. Cada pedra e 

cada pessoa daquele território representam uma história. E de 

cada uma dessas pequenas histórias se conta uma só. Aquela que 

a todos os vimaranenses, mas mais do que isso, a todos os 

portugueses, diz respeito. A história dos primeiros dias do País, a 

história do Berço da Nação. Esta é uma história que não se conta 

de forma individual por qualquer parte divisível de um todo que 

atravessa da senhora da Guia ao Castelo, das Portas da Vila à 

Mumadona. Conta-se pelo conjunto. Pelo trabalho de elevadíssima 

qualidade com que sucessivos executivos municipais e tantas 

entidades privadas e particulares, recuperaram, preservaram e 

deram vida aquela mancha do nosso território que nos enche de 

orgulho. Aquele que é para nós a joia da coroa do nosso concelho, 

é para muitos a sua casa, o seu estabelecimento ou o seu 

escritório. E se esta classificação nos enche a todos de orgulho e, 

mais do que isso, qualifica aquele espaço trazendo-lhe atratividade 

benéfica a todos, coloca, por outro lado, um conjunto de restrições 

aos proprietários de imóveis daquelas ruas. Estas restrições 

traduzem-se em regras quanto às soluções arquitetónicas a 

adotar, aos materiais de construção a utilizar, ou às possibilidades 
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em matérias de soluções construtivas. De forma clara, 

impossibilita soluções de insonorização possíveis no resto do 

território, construções de garagens anexas às habitações, entre 

outras possibilidades que afetam o conforto, a valorização 

patrimonial ou os próprios processos administrativos para o 

arranque de alguma alteração ao edificado. Esta situação foi, ao 

longo dos anos, sendo colmatada com a compensação por via da 

Isenção de Imposto Municipal de Imóveis a todos os edifícios 

localizados no Centro histórico classificado. Até que, durante o 

período de vigência do XX Governo Constitucional, liderado por 

Pedro Passos Coelho, o entendimento Autoridade Tributária 

mudou, e, do dia para a noite, com a mesma lei, passaram a ser 

cobrados os valores que diziam respeito ao IMI para os edifícios 

dos Centros Históricos classificados. Desta alteração de 

entendimento, resultou uma mudança das regras do jogo que 

prejudicou de forma clara todos aqueles que tinham passado a ver 

compensado por via desta isenção todas as limitações que a 

classificação do património lhes colocava. Naturalmente que a 

Câmara Municipal de Guimarães, e o seu Presidente, não poderiam 

ficar de braços cruzados perante uma situação que colocava em 

causa o trabalho efetuado ao longo de tantos anos no nosso centro 

histórico. Esta alteração ao entendimento da lei era o suficiente 

para que um conjunto de dificuldades fosse colocada aos 

moradores e proprietários do Centro Histórico, desvalorizando 

desde logo o património, e dotando este território a um eventual 

abandono. Se perante todas as restrições colocadas, não existirem 

medidas de compensação, mais cedo ou mais tarde seríamos 

confrontados com um acrescido desinteresse pela permanência 

naquele que é o expoente máximo da afirmação nacional e 

internacional do nosso território. Perante esta situação, o Senhor 

Presidente da Câmara de Guimarães, Dr. Domingos Bragança, 
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colocou os pés ao caminho e não descansou enquanto as isenções 

de IMI do Centro Histórico de Guimarães não ficassem à mercê de 

uma simples leitura diferente da Lei. Em resultado destes 

esforços, a Lei do Orçamento de Estado de dois mil e dezassete, 

veio alterar o Regime Financeiro das Autarquias Locais e das 

Entidades Intermunicipais, introduzindo a possibilidade das 

Autarquias concederem benefícios fiscais, regulando as condições 

para a atribuição dos mesmos. Posto isto, passou a ser possível 

desde a aprovação do Orçamento de Estado de dois mil e 

dezassete, a qualquer autarquia, conceder benefícios fiscais 

mediante a verificação de condições definidas em sede de 

proposta da câmara e aprovação da Assembleia Municipal. Uma 

isenção, que à luz da anterior Lei das Finanças Locais era passível 

de uma leitura que impedia a isenção. Que ao abrigo da redação 

de dois mil e dezasseis do Regime Financeiro das Autarquias 

Locais necessitava de legislação nacional própria. Mas que, à luz 

do OE de dois mil e dezassete passou a ser possível de forma total 

ou parcial, objetiva ou subjetiva, e de forma independente do 

poder central, por via da Assembleia e Câmara Municipal. Sem 

espaço a outras leituras de qualquer entidade e sem dúvidas para 

o trabalho da Câmara Municipal. É isso que hoje estamos aqui a 

votar. Não qualquer classificação patrimonial individual que 

colocasse em causa a unicidade do património da humanidade de 

todo o nosso centro histórico. Não a descriminação de qualquer 

imóvel, que apesar de estar naquele território, não apresentasse 

condições de individualmente ser considerado património da 

humanidade, e por essa via perdesse a possibilidade de lhe serem 

compensados todos os constrangimentos a que está obrigado. Mas 

sim, a isenção individual de todos os edifícios do Centro Histórico 

de Guimarães, descriminando negativamente aqueles que estejam 

devolutos e a deixar de contribuir para a excelência da nossa 
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pérola patrimonial. Fazemo-lo no momento certo e da forma que 

protege os interesses dos vimaranenses e do Centro Histórico 

qualificado como Património da Humanidade. Fazemo-lo 

reassumindo um compromisso com décadas com a preservação do 

nosso património. É esta a nossa convicção e é neste pressuposto 

que hoje votaremos favoravelmente a esta proposta. -------------- 

Foram solicitados esclarecimentos pelo deputado Tiago Vieira 

Laranjeiro, aos quais Paulo Rui Lopes Pereira da Silva respondeu. - 

Domingos Bragança, Presidente da Câmara, no uso da palavra 

para responder às questões que lhe foram colocadas, começou por 

afirmar que se havia tema em que foram coerentes, foi 

precisamente neste, pois sempre defenderam que o conjunto 

edificado que constitui o Centro Histórico tinha direito à isenção de 

IMI. Reafirmou, também, que a pressão das autarquias, 

nomeadamente a de Guimarães, é que permitiu que se fizesse 

uma alteração ao artigo décimo sexto do Regulamento Financeiro 

das Autarquias Locais que veio, agora, abrir a porta a esta 

isenção. Anunciou, depois, que Guimarães é o primeiro Município a 

conceder a isenção a todos os edifícios do Centro Histórico. Tudo o 

que fizeram foi bem feito, no compromisso e com coerência com 

aquilo que disseram aos moradores e proprietários dos prédios do 

Centro Histórico. -------------------------------------------------------   

Foram solicitados esclarecimentos pelos deputados Mariana da 

Conceição Pereira da Silva, Tiago Vieira Laranjeiro e Paulo Rui 

Lopes Pereira da Silva, aos quais Domingos Bragança respondeu. -

Posto isto, o Presidente da Mesa submeteu a proposta à votação, 

tendo a Assembleia DELEBERADO APROVAR, por maioria, com 

62 votos a favor (24 eleitos do PS, 34 Presidentes de Junta do 

PS, 3 eleitos da CDU e 1 eleito do BE) e 29 abstenções (12 

eleitos do PSD, 12 Presidentes da Junta do PSD, 4 eleitos do CDS-

PP e 1 eleito do MPT). ------------------------------------------------- 
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--------------------DECLARAÇÕES DE VOTO---------------------- 

Mariana da Conceição Pereira da Silva, em nome do Grupo 

Parlamentar Municipal da CDU, proferiu o seguinte: ---------------- 

“Gostaria apenas de referir que hoje, dia vinte e sete de novembro 

de dois mil e dezassete, estamos a votar esta proposta e, antes de 

ela ser votada no Órgão Assembleia Municipal, devendo haver 

algum respeito por todos os que a ele pertencemos, parece 

inadmissível que já tenha entrado em vigor, embora sabendo da 

dificuldade que poderiam estar a passar os proprietários dos 

edifícios do centro Histórico. Mas desde dezasseis de novembro, 

esta proposta é só aprovada em Assembleia dia vinte e sete de 

novembro, acho que descredibiliza o órgão Assembleia Municipal.”  

Tiago Vieira Laranjeiro, em nome do Grupo Parlamentar 

Municipal do PSD, proferiu o seguinte: ------------------------------- 

“A Câmara Municipal optou, na questão da cobrança do IMI dos 

edifícios que compõem o Centro Histórico classificado como 

Património Cultural da Humanidade pela UNESCO, por travar uma 

batalha em vez de lutar pela solução que lhe competia, e que foi 

apresentada pelos vereadores do PSD e do CDS. Travou uma 

batalha na qual dificilmente pode clamar por vitória. Obteve, entre 

dois mil e catorze e dois mil e dezassete, receita da cobrança de 

IMI desses edifícios, que quis converter em ganhos políticos com a 

política orçamental eleitoralista que levou a cabo. Findo o 

processo, terá de proceder à “identificação individual dos prédios 

localizados no Centro Histórico”, para posterior comunicação à 

Autoridade Tributária, conforme informou por resposta escrita a 

requerimento apresentado, seguindo portanto a solução proposta 

pelos vereadores do PSD e do CDS. A Câmara Municipal está 

enferma do discurso contraditório que defendeu, da classificação 

global do conjunto edificado, contra a classificação individual dos 

edifícios que compõem o conjunto que agora se obriga a fazer. O 
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seu conjunto, ou todos os prédios que individualmente compõem o 

conjunto, conforme a formulação preferida nesta guerra semântica 

em que se entrou. Mas vê-se confrontada com novos problemas: 

esta é uma solução temporária, e não definitiva. Novas soluções 

terão agora que ser encontradas, mais uma vez na senda da 

proposta apresentada pelo PSD e CDS. E novos problemas 

emergem da pretensão de não isenção de alguns edifícios. As 

sentenças proferidas pelos tribunais quanto a este problema têm 

sido unânimes: todo e qualquer edifício que componha o Centro 

Histórico está abrangido pela isenção, pelo fator de localização em 

zona classificada e não qualquer outro fator. Perante este 

imbróglio em que voluntariamente se meteu, perderam os 

proprietários dos edifícios, que neste período pagaram imposto de 

que estavam isentos, e perde Guimarães e a Humanidade, pelos 

entraves que esta cobrança colocou a uma efetiva política de 

reabilitação e regeneração urbana no Centro Histórico de 

Guimarães. Uma outra atitude, uma humildade genuína e o 

acolhimento da proposta apresentada pelos vereadores da 

coligação Juntos por Guimarães teriam evitado este imbróglio. Cá 

estaremos, atentos e interventivos, a bem de Guimarães.” -------- 

DESAFETAÇÕES: ------------------------------------------------------- 

18 – DESAFETAÇÃO DE TERRENO DE DOMÍNIO PÚBLICO – 

AVEPARK. Submete-se à apreciação e votação da Assembleia 

Municipal, a proposta da desafetação do domínio público da 

parcela de terreno, para posterior registo a favor do domínio 

privado do Município: Parcela de terreno com a área de 

1.464,00m2, cedida ao domínio público, para zonas verdes, nos 

termos do alvará de loteamento 9/07, situada no Avepark, da 

freguesia de Barco, a confrontar do norte com lotes 14, 16, 17 e 

15, do sul com lote 13, 14 e 16, do nascente com lotes 12 e 15 e 

do poente com lotes 13,14, 16 e 17 e arruamento público. A 
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proposta foi aprovada pelo Executivo Municipal em sua reunião 

realizada a dezasseis de novembro de dois mil e dezassete, que 

aqui se dá por reproduzida e fica arquivada em pasta anexa ao 

livro de atas. 19 – DESAFETAÇÃO DE TERRENO DE DOMÍNIO 

PÚBLICO – 725 M2 – FREGUESIA DA COSTA. Submete-se à 

apreciação e votação da Assembleia Municipal, a proposta 

designada por “desafetação de terreno de domínio público – 725 

m2 – Lugar das Casas Velhas – Freguesia da Costa”, nos termos 

previstos na alínea ccc, número um do artigo trigésimo terceiro, 

conjugado com da alínea q, do número um, do artigo vigésimo 

quinto, do Anexo I da Lei número setenta e cinco barra dois mil e 

treze, de doze de setembro, aprovada pelo Executivo Municipal em 

sua reunião realizada a dezasseis de novembro de dois mil e 

dezassete, que aqui se dá por reproduzida e fica arquivada em 

pasta anexa ao livro de atas. ----------------------------------------- 

Como ninguém pretendeu usar da palavra, o Presidente da Mesa 

submeteu as propostas à votação, tendo a Assembleia 

DELIBERADO o seguinte: -------------------------------------------- 

APROVAR, o ponto 18, por unanimidade;--------------------------- 

APROVAR, o ponto 19, por unanimidade. --------------------------- 

FREGUESIAS: ---------------------------------------------------------- 

20 – FREGUESIA DE SERZEDELO – REPARAÇÃO DOS 

PARQUES INFANTIS DA EIRINHA E PORTELINHA. Submete-

se à apreciação e votação da Assembleia Municipal, a atribuição à 

Freguesia de Serzedelo de uma verba no valor de 16.775,91€ 

(dezasseis mil, setecentos e setenta e cinco euros e noventa e um 

cêntimos), destinada às obras acima identificadas, ao abrigo do 

disposto na alínea m) do nº 1 do artigo 33º e da alínea k) do nº 1 

do artigo 25.º da Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro, aprovada 

pelo Executivo Municipal em sua reunião realizada a três de agosto 

de dois mil e dezassete, que aqui se dá por reproduzida e fica 
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arquivada em pasta anexa ao livro de atas.21 – UNIÃO DAS 

FREGUESIAS DE SANDE S. LOURENÇO E BALAZAR – 

PAVIMENTAÇÃO DA URBANIZAÇÃO DO GARRIM. Submete-se 

à apreciação e votação da Assembleia Municipal, a atribuição à 

União de Freguesias de Sande S. Lourenço e Balazar de uma verba 

no valor de 18.845,15€ (dezoito mil, oitocentos e quarenta e cinco 

euros e quinze cêntimos), destinada às obras acima identificadas, 

ao abrigo do disposto na alínea m) do nº 1 do artigo 33º e da 

alínea k) do nº 1 do artigo 25.º da Lei nº 75/2013, de 12 de 

Setembro., aprovada pelo Executivo Municipal em sua reunião 

realizada a três de agosto de dois mil e dezassete, que aqui se dá 

por reproduzida e fica arquivada em pasta anexa ao livro de atas. 

22 – FREGUESIA DE SELHO S. CRISTÓVÃO – ATRIBUIÇÃO 

DE SUBSÍDIO PARA REPARAÇÃO DE TANQUES PÚBLICOS. 

Submete-se à apreciação e votação da Assembleia Municipal, a 

atribuição à Freguesia de Selho S. Cristóvão, mediante a 

atribuição de um subsídio no valor de 7.818,56 € (sete mil, 

oitocentos e dezoito euros e cinquenta e seis cêntimos), ao abrigo 

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

nº 1 do artigo 25º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, 

aprovada pelo Executivo Municipal em sua reunião realizada a três 

de agosto de dois mil e dezassete, que aqui se dá por reproduzida 

e fica arquivada em pasta anexa ao livro de atas. 23 – 

FREGUESIA DE SANDE S. MARTINHO – PAVIMENTAÇÃO DE 

BAINHA DE ESTACIONAMENTO JUNTO À E.N. 101. Submete-

se à apreciação e votação da Assembleia Municipal, a atribuição à 

Freguesia de Sande S. Martinho, mediante a atribuição de um 

subsídio no valor de 9.508,20 € (nove mil, quinhentos e oito euros 

e vinte cêntimos), ao abrigo do disposto na alínea ccc) do nº 1 do 

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

de 12 de setembro, aprovada pelo Executivo Municipal em sua 
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reunião realizada a três de agosto de dois mil e dezassete, que 

aqui se dá por reproduzida e fica arquivada em pasta anexa ao 

livro de atas. 24 – FREGUESIA DE PINHEIRO – DRENAGEM DE 

ÁGUAS PLUVIAIS NA RUA DAS ARCAS - RATIFICAÇÃO. 

Submete-se à apreciação e votação da Assembleia Municipal, o 

apoio a conceder à Freguesia de Pinheiro, através das despesas a 

efetuar pela Divisão de Administração Direta, cujo montante total 

importa em 632,96€ (seiscentos e trinta e dois euros e noventa e 

seis cêntimos), correspondente à despesa de aquisição dos 

materiais, 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, aprovada pelo Executivo Municipal em sua reunião 

realizada a três de agosto de dois mil e dezassete, que aqui se dá 

por reproduzida e fica arquivada em pasta anexa ao livro de atas. 

25 – FREGUESIA DE SELHO S. CRISTÓVÃO – CONTRATO 

INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS 

PARA A GESTÃO DE INSTALAÇÕES DESPORTIVAS – 

PROPOSTA DE ALTERAÇÃO AO CONTRATO. Submete-se à 

apreciação e votação da Assembleia Municipal, uma alteração ao 

número um da Cláusula segunda do contrato interadministrativo 

de delegação de competências para a gestão de instalações 

desportivas, passando a constar que a verba a transferir para a 

Freguesia é no valor total de €3.500,00 (três mil e quinhentos 

euros), aprovada pelo Executivo Municipal em sua reunião 

realizada a vinte de julho de dois mil e dezassete, que aqui se dá 

por reproduzida e fica arquivada em pasta anexa ao livro de atas. 

26 – FREGUESIA DE MOREIRA DE CÓNEGOS – 

CONTINUIDADE DE PROJETOS SOCIAIS – PROJETO RAÍZES. 

Submete-se à apreciação e votação da Assembleia Municipal, a 

renovação do protocolo, nos termos constantes na minuta, para 

efeitos de atribuição de subsídio, no montante de €35.000,00 
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(trinta e cinco mil euros), correspondente ao período de 17 de 

setembro de 2017 a 16 de setembro de 2018, com repartição 

plurianual, ao abrigo da alínea j) do nº 1 do art.º 25º da Lei nº 

75/2013, de 12 de Setembro, aprovada pelo Executivo Municipal 

em sua reunião realizada a dois de novembro de dois mil e 

dezassete, que aqui se dá por reproduzida e fica arquivada em 

pasta anexa ao livro de atas. 27 – UNIÃO DE FREGUESIAS DE 

SANDE S. LOURENÇO E BALAZAR – PEDIDO DE CEDÊNCIA 

DE AUTOCARRO. Submete-se à apreciação e votação da 

Assembleia Municipal, a cedência de um autocarro para efetuar o 

transporte de um grupo de pessoas, no dia onze de julho a Lisboa, 

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

Setembro, aprovada pelo Executivo Municipal em sua reunião 

realizada a seis de julho de dois mil e dezassete, que aqui se dá 

por reproduzida e fica arquivada em pasta anexa ao livro de atas. 

28 – FREGUESIA DE MESÃO FRIO – PEDIDO DE CEDÊNCIA 

DE AUTOCARRO. Submete-se à apreciação e votação da 

Assembleia Municipal, a cedência de um autocarro para efetuar 

um passeio de idosos, no dia vinte e seis de julho a Ponte de Lima, 

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

Setembro, aprovada pelo Executivo Municipal em sua reunião 

realizada a seis de julho de dois mil e dezassete, que aqui se dá 

por reproduzida e fica arquivada em pasta anexa ao livro de 

atas.29 – UNIÃO DAS FREGUESIA DE ATÃES E RENDUFE – 

PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM DE 

ÁGUAS PLUVIAIS NA RUA DE SANTA MARINHA, EM 

RENDUFE. Submete-se à apreciação e votação da Assembleia 

Municipal, a atribuição à Freguesia de Atães e Rendufe, de uma 

verba no valor de 67.016,67€, destinada à obra acima 

identificada, ao abrigo do disposto na alínea m) do nº 1 do artigo 

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



G
U
IMA

S
A
E

R

CÂMARA MUNICIPAL DE GUIMARÃES 
ATA Nº 6 Fls. __________ 
SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE 27 DE NOVEMBRO DE 2017 
 

 

Página 39 de 60 

 

 
                  ___________________ 

 
                  ___________________ 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE GUIMARÃES 

de Setembro, aprovada pelo Executivo Municipal em sua reunião 

realizada a seis de julho de dois mil e dezassete, que aqui se dá 

por reproduzida e fica arquivada em pasta anexa ao livro de atas. 

30 – UNIÃO DAS FREGUESIAS DE BRITEIROS SANTO 

ESTÊVÃO E DONIM – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO – 

PAVIMENTAÇÃO DA TRAVESSA DA CITÂNIA, EM DONIM, E 

DA RUA DOS BARREIROS, EM BRITEIROS SANTO ESTÊVÃO. 

Submete-se à apreciação e votação da Assembleia Municipal, o 

apoio à Freguesia de Briteiros Sto. Estêvão e Donim, mediante a 

atribuição de um subsídio no valor de 9.126,71€, 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, aprovada 

pelo Executivo Municipal em sua reunião realizada a seis de julho 

de dois mil e dezassete, que aqui se dá por reproduzida e fica 

arquivada em pasta anexa ao livro de atas. 31 – UNIÃO DAS 

FREGUESIAS DE LEITÕES, OLEIROS E FIGUEIREDO – 

ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO – ALARGAMENTO E 

PAVIMENTAÇÃO DA RUA ENTRE-LATAS, EM FIGUEIREDO. 

Submete-se à apreciação e votação da Assembleia Municipal, o 

apoio à Freguesia de Leitões, Oleiros e Figueiredo, mediante a 

atribuição de um subsídio no valor de 39.816,25€, 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, aprovada 

pelo Executivo Municipal em sua reunião realizada a seis de julho 

de dois mil e dezassete, que aqui se dá por reproduzida e fica 

arquivada em pasta anexa ao livro de atas. 32 – FREGUESIA DE 

AZURÉM – CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS NA RUA ALEXANDRE 

HERCULANO E CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM DE 

ÁGUAS PLUVIAIS NA RUA DA ARCELA – ATRIBUIÇÃO DE 

SUBSÍDIO. Submete-se à apreciação e votação da Assembleia 

Municipal, o apoio à Freguesia de Azurém, mediante a atribuição 
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de um subsídio no valor de 31.575,13€, 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, aprovada pelo 

Executivo Municipal em sua reunião realizada a vinte de julho de 

dois mil e dezassete, que aqui se dá por reproduzida e fica 

arquivada em pasta anexa ao livro de atas. 33 – FREGUESIA DE 

BRITO – CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS E REDE DE DRENAGEM 

DE ÁGUAS PLUVIAIS NA RUA DE 5 DE OUTUBRO. Submete-se 

à apreciação e votação da Assembleia Municipal, a atribuição à 

Freguesia de Brito, de uma verba no valor de 74.600,26€, 

destinada à obra acima identificada, ao abrigo do disposto na 

alínea m) do nº 1 do artigo 33º e da alínea k) do nº 1 do artigo 

25.º da Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro, aprovada pelo 

Executivo Municipal em sua reunião realizada a vinte de julho de 

dois mil e dezassete, que aqui se dá por reproduzida e fica 

arquivada em pasta anexa ao livro de atas. 34 – FREGUESIA DE 

BARCO – OBRAS DE ALARGAMENTO, CONSTRUÇÃO DE 

PASSEIOS E REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS E PAVIMENTAÇÃO. 

Submete-se à apreciação e votação da Assembleia Municipal, a 

atribuição à Freguesia de Barco de uma verba no valor de 

137.406,93€, destinada às obras acima identificadas, ao abrigo do 

disposto na alínea m) do nº 1 do artigo 33º e da alínea k) do nº 1 

do artigo 25.º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, aprovada 

pelo Executivo Municipal em sua reunião realizada a três de agosto 

de dois mil e dezassete, que aqui se dá por reproduzida e fica 

arquivada em pasta anexa ao livro de atas. 35 – FREGUESIA DE 

INFANTAS – PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE REDE DE 

DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DA RUA DO FREIXIEIRO. 

Submete-se à apreciação e votação da Assembleia Municipal, a 

atribuição à Freguesia de Infantas de uma verba no valor de 

18.430,75€, destinada às obras acima identificadas, ao abrigo do 
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disposto na alínea m) do nº 1 do artigo 33º e da alínea k) do nº 1 

do artigo 25.º da Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro., aprovada 

pelo Executivo Municipal em sua reunião realizada a três de agosto 

de dois mil e dezassete, que aqui se dá por reproduzida e fica 

arquivada em pasta anexa ao livro de atas. 36 – FREGUESIA DE 

PRAZINS SANTA EUFÉMIA – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO 

PARA A CONCLUSÃO DOS TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO DE 

CASA MORTUÁRIA. Submete-se à apreciação e votação da 

Assembleia Municipal, um reforço do apoio concedido à Freguesia 

de Prazins Santa Eufémia, mediante a atribuição de um subsídio 

extraordinário no valor de 50.000,00€ (cinquenta mil euros), ao 

abrigo do disposto na alínea ccc) do nº 1 do artigo 33º e da alínea 

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

aprovada pelo Executivo Municipal em sua reunião realizada a três 

de agosto de dois mil e dezassete, que aqui se dá por reproduzida 

e fica arquivada em pasta anexa ao livro de atas. 37 – UNIÃO 

DAS FREGUESIAS DE SANDE VILA NOVA E SANDE S. 

CLEMENTE – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO PARA OBRAS DE 

REQUALIFICAÇÃO E ADAPTAÇÃO DO EDIFÍCIO DA ANTIGA 

ESCOLA DE VIEITE EM SANDE S. CLEMENTE. Submete-se à 

apreciação e votação da Assembleia Municipal, o apoio à União de 

Freguesias de Sande Vila Nova e Sande S. Clemente, através da 

atribuição de um subsídio no valor de 39.720,85€ (trinta e nove 

mil, setecentos e vinte euros e oitenta e cinco cêntimos), valor 

com IVA incluído à taxa legal, 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, aprovada pelo Executivo Municipal 

em sua reunião realizada a três de agosto de dois mil e dezassete, 

que aqui se dá por reproduzida e fica arquivada em pasta anexa 

ao livro de atas. 38 – UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SANDE 

VILA NOVA E SANDE S. CLEMENTE – REGULARIZAÇÃO DO 
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PAVIMENTO E DOS PASSEIOS COM CONSTRUÇÃO DE REDE 

DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DA RUA DE SOUTO. 

Submete-se à apreciação e votação da Assembleia Municipal, a 

atribuição à União de Freguesias de Sande Vila Nova e Sande S. 

Clemente de uma verba no valor de 38.483,83€, destinada às 

obras acima identificadas, ao abrigo do disposto na alínea m) do 

nº 1 do artigo 33º e da alínea k) do nº 1 do artigo 25.º da Lei nº 

75/2013, de 12 de Setembro, aprovada pelo Executivo Municipal 

em sua reunião realizada a três de agosto de dois mil e dezassete, 

que aqui se dá por reproduzida e fica arquivada em pasta anexa 

ao livro de atas. 39 – FREGUESIA DE PENCELO – ATRIBUIÇÃO 

DE SUBSÍDIO PARA OS TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO DA 

CASA MORTUÁRIA. Submete-se à apreciação e votação da 

Assembleia Municipal, a atribuição à Freguesia de Pencelo, 

mediante a atribuição de um subsídio no valor de 157.713,49€, ao 

abrigo do disposto na alínea ccc) do nº 1 do artigo 33º e da alínea 

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

aprovada pelo Executivo Municipal em sua reunião realizada a três 

de agosto de dois mil e dezassete, que aqui se dá por reproduzida 

e fica arquivada em pasta anexa ao livro de atas. 40 – 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE 

COMPETÊNCIAS NAS FREGUESIAS – ATRIBUIÇÃO DE 

VERBAS PARA ASSEGURAR O APOIO OPERACIONAL NOS 

ESTABELECIMENTOS DE EDUCAÇÃO E ENSINO BÁSICO. 

Submete-se à apreciação e votação da Assembleia Municipal, o 

contrato interadministrativo de delegação de competências nas 

freguesias – Atribuição de verbas para assegurar o apoio 

operacional nos estabelecimentos de educação e ensino básico, ao 

abrigo do disposto na alínea i) do nº 1 do artigo 33º da Lei nº 

75/2013, de 12 de Setembro, aprovada pelo Executivo Municipal 

em sua reunião realizada a dezasseis de novembro de dois mil e 
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dezassete, que aqui se dá por reproduzida e fica arquivada em 

pasta anexa ao livro de atas. 41 – FREGUESIA DE CANDOSO S. 

MARTINHO – PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE ÁGUAS 

PLUVIAIS DA RUA DA BATOCA (PARTE DA RUA) – 

ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO. Submete-se à apreciação e votação 

da Assembleia Municipal, o apoio à Freguesia de Candoso (São 

Martinho), mediante a atribuição de um subsídio no valor de 

€15.768,61 (quinze mil, setecentos e sessenta e oito euros e 

sessenta e um cêntimo), 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, aprovada pelo Executivo Municipal 

em sua reunião realizada a dezasseis de novembro de dois mil e 

dezassete, que aqui se dá por reproduzida e fica arquivada em 

pasta anexa ao livro de atas. 42 – FREGUESIA DE PONTE – 

IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO “CRIAR” – ATRIBUIÇÃO DE 

SUBSÍDIO. Submete-se à apreciação e votação da Assembleia 

Municipal, o apoio à Freguesia de Ponte, mediante a atribuição de 

um subsídio no valor de €12.500,00 (doze mil e quinhentos 

euros), 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, aprovada pelo Executivo Municipal em sua reunião 

realizada a dezasseis de novembro de dois mil e dezassete, que 

aqui se dá por reproduzida e fica arquivada em pasta anexa ao 

livro de atas. 43 – FREGUESIA DE POLVOREIRA – OBRAS 

(MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS, MUROS E DRENAGEM DE 

ÁGUAS E PAVIMENTAÇÃO) NAS RUAS: RIBEIRA DA PONTE, 

RIBEIROS DO PINTO E BERREGA E ALTO DO PEGO – 

ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO. Submete-se à apreciação e votação 

da Assembleia Municipal, o apoio à Freguesia de Polvoreira, 

mediante a atribuição de um subsídio no valor de €140.885,17 

(cento e quarenta mil, oitocentos e oitenta e cinco euros e 
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dezassete cêntimos), 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, aprovada pelo Executivo Municipal 

em sua reunião realizada a dezasseis de novembro de dois mil e 

dezassete, que aqui se dá por reproduzida e fica arquivada em 

pasta anexa ao livro de atas. 44 – UNIÃO DAS FREGUESIAS DE 

ATÃES E RENDUFE – CONSTRUÇÃO DE MURO E REDE DE 

VEDAÇÃO NO PARQUE DESPORTIVO (RINGUE) DE ATÃES – 

ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO. Submete-se à apreciação e votação 

da Assembleia Municipal, o apoio à União de Freguesias de Atães e 

Rendufe, mediante a atribuição de um subsídio no valor de 

€25.000,00 (vinte e cinco mil euros), 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, aprovada pelo 

Executivo Municipal em sua reunião realizada a dezasseis de 

novembro de dois mil e dezassete, que aqui se dá por reproduzida 

e fica arquivada em pasta anexa ao livro de atas. 45 - UNIÃO 

DAS FREGUESIAS DE LEITÕES, OLEIROS E FIGUEIREDO – 

CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS DE APOIO AO 

PARQUE DE LAZER DA RIBEIRA, EM OLEIROS – 

ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO. Submete-se à apreciação e votação 

da Assembleia Municipal, o apoio à União de Freguesias de 

Leitões, Oleiros e Figueiredo, mediante a atribuição de um subsídio 

no valor de €16.822,20 (dezasseis mil, oitocentos e vinte e dois 

euros e vinte cêntimos), 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, aprovada pelo Executivo Municipal 

em sua reunião realizada a dezasseis de novembro de dois mil e 

dezassete, que aqui se dá por reproduzida e fica arquivada em 

pasta anexa ao livro de atas. 46 – FREGUESIA DE LORDELO – 

DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS - ILUMINAÇÃO LED NO 



G
U
IMA

S
A
E

R

CÂMARA MUNICIPAL DE GUIMARÃES 
ATA Nº 6 Fls. __________ 
SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE 27 DE NOVEMBRO DE 2017 
 

 

Página 45 de 60 

 

 
                  ___________________ 

 
                  ___________________ 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE GUIMARÃES 

PAVILHÃO GIMNODESPORTIVO DE LORDELO E REFORÇO DA 

ILUMINAÇÃO DO PARQUE DE LAZER. Submete-se à apreciação 

e votação da Assembleia Municipal, a atribuição à Freguesia de 

Lordelo, de uma verba no valor de €10.948,74 (dez mil, 

novecentos e quarenta e oito euros e setenta e quatro cêntimos), 

destinada às obras acima identificadas, ao abrigo do disposto na 

alínea m) do nº 1 do artigo 33º e da alínea k) do nº 1 do artigo 

25.º da Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro, aprovada pelo 

Executivo Municipal em sua reunião realizada a dezasseis de 

novembro de dois mil e dezassete, que aqui se dá por reproduzida 

e fica arquivada em pasta anexa ao livro de atas. 47 – UNIÃO 

DAS FREGUESIAS DE PRAZINS SANTO TIRSO E CORVITE – 

DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS - PAVIMENTAÇÃO DA RUA 

PADRE ANTÓNIO MATOS, EM CORVITE. Submete-se à 

apreciação e votação da Assembleia Municipal, a atribuição à 

Freguesia de Prazins Santo Tirso e Corvite, de uma verba no valor 

de €47.700,00 (quarenta e sete mil e setecentos euros), destinada 

à obra acima identificada, ao abrigo do disposto na alínea m) do 

nº 1 do artigo 33º e da alínea k) do nº 1 do artigo 25.º da Lei nº 

75/2013, de 12 de Setembro, aprovada pelo Executivo Municipal 

em sua reunião realizada a dezasseis de novembro de dois mil e 

dezassete, que aqui se dá por reproduzida e fica arquivada em 

pasta anexa ao livro de atas. 48 – FREGUESIA DE SERZEDELO 

– ALTERAÇÃO AO CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE 

DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS – ANO DE 2015 – 

TERCEIRO ADITAMENTO. Submete-se à apreciação e votação 

da Assembleia Municipal, o terceiro aditamento ao Contrato 

Interadministrativo de Delegação de Competências, celebrado em 

28 de outubro de 2015, alterando-se a 1ª cláusula, 

nomeadamente. “O presente contrato tem por objeto a delegação 

de competências na Freguesia para a execução dos projetos e da 
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obra designada por “Requalificação do Centro Cívico”; alterando-se 

ainda a 7ª cláusula, nomeadamente: “O presente contrato tem 

início na data da sua assinatura e termina em 31 de dezembro de 

2018”, bem como a transferência da correspondente verba para 

2018, aprovada pelo Executivo Municipal em sua reunião realizada 

a dezasseis de novembro de dois mil e dezassete, que aqui se dá 

por reproduzida e fica arquivada em pasta anexa ao livro de atas. 

49 – FREGUESIA DE SERZEDELO - ALTERAÇÃO AO 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE 

COMPETÊNCIAS – ANO DE 2016 – SEGUNDO ADITAMENTO. 

Submete-se à apreciação e votação da Assembleia Municipal, o 

segundo aditamento ao Contrato Interadministrativo de Delegação 

de Competências, celebrado em 6 de setembro de 2016, 

alterando-se a 1ª cláusula, nomeadamente: “O presente contrato 

tem por objeto a delegação de competências na Freguesia para 

execução da obra de requalificação e repavimentação de vários 

arruamentos da freguesia”, e ainda a 7ª cláusula, nomeadamente: 

“O presente contrato tem início na data da sua assinatura e 

termina em 31 de dezembro de 2018”, bem como a transferência 

da correspondente verba para o ano de 2018, aprovada pelo 

Executivo Municipal em sua reunião realizada a dezasseis de 

novembro de dois mil e dezassete, que aqui se dá por reproduzida 

e fica arquivada em pasta anexa ao livro de atas. 50 - 

FREGUESIA DE SERZEDELO - ALTERAÇÃO AO CONTRATO 

INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS 

– ANO DE 2017 – PRIMEIRO ADITAMENTO. Submete-se à 

apreciação e votação da Assembleia Municipal, o primeiro 

aditamento ao Contrato Interadministrativo de Delegação de 

Competências, celebrado em 10 de julho de 2017, alterando-se a 

1ª cláusula, nomeadamente: “O presente contrato tem por objeto 

a delegação de competências na Freguesia para execução da obra 
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de requalificação e repavimentação de vários arruamentos da 

freguesia”, e ainda a 7ª cláusula, nomeadamente: “O presente 

contrato tem início na data da sua assinatura e termina em 31 de 

dezembro de 2018”, bem como a transferência da correspondente 

verba para o ano de 2018, aprovada pelo Executivo Municipal em 

sua reunião realizada a dezasseis de novembro de dois mil e 

dezassete, que aqui se dá por reproduzida e fica arquivada em 

pasta anexa ao livro de atas. 51 – FREGUESIA DE BARCO – 

ALTERAÇÃO AO CONTRATO DE ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO – 

ANO DE 2016 – PRIMEIRO ADITAMENTO. Submete-se à 

apreciação e votação da Assembleia Municipal, o segundo 

aditamento ao Contrato de Atribuição de Subsídio, celebrado em 

24 de maio de 2016, alterando-se a 5ª cláusula, nomeadamente: 

a realização da obra deverá ser concluída até ao final do ano de 

2017, pelo que o contrato terminará em 31 de dezembro de 2017, 

bem como a transferência da correspondente verba para 2017, 

aprovada pelo Executivo Municipal em sua reunião realizada a 

dezasseis de novembro de dois mil e dezassete, que aqui se dá 

por reproduzida e fica arquivada em pasta anexa ao livro de atas. 

52 – UNIÃO DAS FREGUESIAS DE CANDOSO S. TIAGO E 

MASCOTELOS – ALTERAÇÃO DO APOIO A CONCEDER NO 

ÂMBITO DOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS DE 

DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS E ATRIBUIÇÃO DE 

SUBSÍDIO ÀS FREGUESIAS – ANO DE 2016. Submete-se à 

apreciação e votação da Assembleia Municipal, nos termos da 

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 celebração de um 

Contrato de Atribuição de Subsídio com a Freguesia de Candoso 

Santiago e Mascotelos, conforme minuta em anexo (Doc. 1), para 

a execução das obras de pintura interior e exterior, reparação do 

telhado, substituição de portas e janelas do edifício da sede da 
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junta de freguesia, em Candoso Santiago; a alteração do mapa de 

repartição de apoios anexo às deliberações acima identificadas, 

bem como a aprovação da correspondente verba e transferência 

para o ano 2018, no valor de 21.709,49€ (vinte e um mil, 

setecentos e nove euros e quarenta e nove cêntimos), aprovada 

pelo Executivo Municipal em sua reunião realizada a dezasseis de 

novembro de dois mil e dezassete, que aqui se dá por reproduzida 

e fica arquivada em pasta anexa ao livro de atas. ------------------- 

Como ninguém pretendeu usar da palavra, o Presidente da Mesa, 

com a concordância de todos os Grupos Parlamentares, submeteu 

as propostas à votação, em conjunto, tendo a Assembleia 

DELIBERADO APROVAR as trinta e três propostas, por 

unanimidade. ----------------------------------------------------------  

TRÂNSITO: ------------------------------------------------------------- 

53 – ALTERAÇÃO DE TRÂNSITO NA RUA DA RAINHA ISABEL 

DE BRAGANÇA A PARTIR DO ENTRONCAMENTO COM A RUA 

JAIME MARTINS. Submete-se à apreciação e votação da 

Assembleia Municipal, a alteração ao trânsito na Rua Rainha Isabel 

de Bragança a partir do entroncamento com a Rua Jaime Martins, 

freguesias da Costa e Mesão Frio, aprovada pelo Executivo 

Municipal em sua reunião realizada a vinte de julho de dois mil e 

dezassete, que aqui se dá por reproduzida e fica arquivada em 

pasta anexa ao livro de atas. 54 – ALTERAÇÃO DE TRÂNSITO 

NA FREGUESIA DE CALDELAS – RUA DO TOJAL. Submete-se à 

apreciação e votação da Assembleia Municipal, a alteração de 

trânsito na Rua do Tojal decorrente de requalificação urbanística 

realizada, cuja largura da faixa de rodagem apenas comporta um 

único sentido de trânsito, aprovada pelo Executivo Municipal em 

sua reunião realizada a três de agosto de dois mil e dezassete, 

que aqui se dá por reproduzida e fica arquivada em pasta anexa 

ao livro de atas. 55 – ALTERAÇÃO DE TRÂNSITO NA VIELA 
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ENTRE A RUA DR. JOAQUIM DE MEIRA E O LARGO MARTINS 

SARMENTO. Submete-se à apreciação e votação da Assembleia 

Municipal, a alteração ao trânsito na Viela entre Rua Dr. Joaquim 

de Meira e Largo Martins Sarmento, da União das Freguesias de 

Oliveira, São Paio e São Sebastião, aprovada pelo Executivo 

Municipal em sua reunião realizada a três de agosto de dois mil e 

dezassete, que aqui se dá por reproduzida e fica arquivada em 

pasta anexa ao livro de atas. ----------------------------------------- 

Como ninguém pretendeu usar da palavra, o Presidente da Mesa, 

com a concordância de todos os Grupos Parlamentares, submeteu 

as propostas à votação em conjunto, tendo a Assembleia 

DELIBERADO APROVAR, por unanimidade. ----------------------- 

Entretanto, o Deputado César Manuel de Castro Machado, do 

Grupo Parlamentar Municipal do PS, procedeu ao registo de 

entrada e ocupou o seu lugar. ---------------------------------------- 

Finda esta parte, o Presidente da Mesa informou todos os 

presentes que na última reunião de Líderes Parlamentares a 

Coligação Democrática Unitária apresentou uma proposta para a 

constituição de uma comissão eventual para revisão do Regimento 

da Assembleia Municipal. Nessa ocasião, a Mesa entendeu que era 

proposto a criação de um grupo de trabalho que se dedicaria à 

revisão do respetivo Regimento. Entretanto, melhor esclarecido 

pelo Grupo Parlamentar da Coligação Democrática Unitária, 

percebeu que, efetivamente o proposto era a constituição de uma 

comissão formal, nos termos do Regimento, comissão essa que 

iria dispor de um prazo para proceder a essa mesma discussão e 

proposta de revisão. Porém, havendo dúvidas sobre se uma 

proposta deste género pode ser votada numa reunião como a de 

hoje, uma vez que a mesma se reveste de natureza 

extraordinária, antes mesmo de começar a sessão o presidente 

pediu para falar com todos os líderes das bancadas para ver se 
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algum se opunha. Como todos os grupos parlamentares deram o 

seu assentimento prosseguiu-se de imediato com a leitura da 

referida proposta, que a seguir se transcreve. ----------------------- 

-----------------------------PROPOSTA---------------------------- 

“Constituição de uma Comissão Eventual para revisão do 

Regimento da Assembleia Municipal de Guimarães. ---------- 

Considerando a necessidade apontada por todas as candidaturas 

de revisão do Regimento da Assembleia Municipal; Considerando 

que no início de cada mandato é norma o regimento sofrer 

alterações via proposta dos vários Grupos Municipais; 

Considerando a especificidade deste tema, a sua abrangência, 

complexidade e a sua importância para o exercício do mandato; 

Considerando ainda que nos últimos mandatos o Regimento tem 

sofrido apenas pequenas alterações e nunca uma revisão; O Grupo 

Municipal da CDU propõe a constituição de uma Comissão 

Eventual de Revisão do Regimento da Assembleia Municipal de 

Guimarães (composta por 9 elementos) para no prazo de 90 dias 

elaborar uma proposta de revisão do Regimento.” ----------------- 

Antes da sua votação foi dada a palavra aos diversos Grupos 

Parlamentares para, caso o pretendessem, darem a sua opinião 

relativamente à proposta. Assim, usaram da palavra os seguintes 

membros: -------------------------------------------------------------- 

Paulo Rui Lopes Pereira da Silva, do Grupo Parlamentar 

Municipal do PS, usou da palavra apenas para dizer que lhe 

parecia que o próprio Regimento da Assembleia Municipal prevê 

que a discussão seja feita ao abrigo de uma proposta da Mesa ou 

através da constituição de um grupo de trabalho, que é diferente 

da constituição de uma comissão parlamentar. Disse, ainda, que 

também foi seu entendimento, aquando da reunião de líderes, que 

esta proposta era no sentido de se constituir um grupo de 

trabalho, com indicação de nomes, para se dar início, o mais 
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rapidamente possível, à revisão do respetivo Regimento. Para o 

Partido Socialista, este grupo de trabalho está constituído e pode 

começar a funcionar. Acrescentou ainda que, trazer para discussão 

a constituição da comissão só irá dificultar e burocratizar os 

trabalhos, uma vez que, em reunião de líderes assumiram o 

compromisso de tentar levar o resultado desse trabalho para a 

sessão de 18 de dezembro. ------------------------------------------- 

Daniel André de Sousa Rodrigues, do Grupo Parlamentar 

Municipal do PSD, também usou da palavra começando por dizer 

que a proposta apresentada na reunião de líderes é a mesma que 

foi apresentada, e lida, na presente sessão. Esclareceu, também, 

que na altura da aludida reunião de líderes a proposta não foi 

rejeitada e, por conseguinte, a interpretação da maioria dos 

grupos parlamentares, que lá estavam presentes, era, de facto, a 

constituição de uma comissão, tal como era proposto no 

documento. Reforçou, ainda, que no final da aludida reunião, os 

representantes indicaram nomes para integrarem esta comissão. 

Concluiu, dizendo que, por isso, será mais uma “alergia” à 

constituição de comissões. Da parte do PSD esta foi a proposta 

aceite e é esta que está em cima da mesa. -------------------------- 

Mariana da Conceição Pereira da Silva, do Grupo Parlamentar 

Municipal da CDU, começou a sua intervenção dizendo que não 

estava previsto usar da palavra neste tema, porque a proposta 

falava por si. Porém, lamentou toda esta confusão em torno de 

uma proposta de constituição de uma comissão, constituição esta 

que também está contemplada no Regimento atual. Aliás, esta 

confusão demostra, efetivamente, que o regimento necessita de 

uma revisão mais profunda e não apenas de mais umas pequenas 

alterações como se tem verificado nos anteriores mandatos. Para 

a CDU, não estavam a agir fora da lei e se é permitido não 

abdicariam disso. ------------------------------------------------------ 
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Rui Miguel Ribeiro Correia, do Grupo Parlamentar Municipal do 

CDS-PP, no uso da palavra apenas referiu que o representante do 

Partido Socialista, presente na reunião de Líderes, é que não teve 

o entendimento de que era para constituição de uma comissão e 

não um grupo de trabalho. Disse, para terminar, que a indicação 

dos nomes era para se poder ir trabalhando enquanto a comissão 

não fosse à Assembleia Municipal para ser constituída. ------------- 

Concluídas as intervenções, o Presidente da Mesa submeteu a 

proposta à votação, tendo a Assembleia DELIBERADO 

REPROVAR, por maioria, com 59 votos contra (25 eleitos do PS 

e 34 Presidentes de Junta do PS) e 33 votos a favor (12 eleitos 

do PSD, 12 Presidentes de Junta do PSD, 4 eleitos do CDS-PP, 3 

eleitos da CDU, 1 eleito do BE e 1 eleito do MPT). ------------------ 

--------------------DECLARAÇÕES DE VOTO---------------------- 

Sónia Cristina Patrocínio Gonçalo Ribeiro, em nome do Grupo 

Parlamentar Municipal do Bloco de Esquerda, proferiu a seguinte 

Declaração de Voto: --------------------------------------------------- 

“Esta é a minha primeira intervenção como deputada eleita pelo 

Bloco de Esquerda. Não podia deixar de dizer que, de facto, há 

aqui uma grande confusão. Ficou decidido na reunião de líderes 

que seria criada uma comissão. Os nomes foram indicados. Eu não 

percebo o porquê do voto contra do PS. Parece que há alguma 

coisa que vos faz ter algum receio destas comissões. Nós iremos 

continuar a lutar por esta alteração ao Regimento da Assembleia 

Municipal. Foi um dos nossos argumentos de campanha e nós 

iremos votar para que isso aconteça no mais breve espaço de 

tempo. Obrigada.” -----------------------------------------------------   

Mariana da Conceição Pereira da Silva, em nome do Grupo 

Parlamentar Municipal da CDU, proferiu a seguinte Declaração de 

Voto: ------------------------------------------------------------------- 
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“Durante a campanha eleitoral falou-se tanto de democracia, e de 

mudança e de abertura. Ainda há pouco tempo pudemos ouvir, 

nas palavras do deputado Paulo Silva, que agora é que é, que 

agora é que íamos abrir a Assembleia Municipal, agora é que a 

Assembleia Municipal ia ficar democrática, íamos poder fazer a 

diferença, a diferença com esta maioria do PS ia acontecer. A 

diferença, com todo o respeito para com o Presidente da 

Assembleia Municipal, José João Torrinha, ia acontecer e vê-se 

nesta votação do PS, contra, apenas aquilo que é do nosso direito, 

apenas aquilo que a lei nos permite, que é a criação de uma 

comissão para a revisão do Regimento da Assembleia Municipal, 

que é o órgão a que todos nós pertencemos e que todos temos o 

direito de crer revisto, e de crer alterado e de querer ver 

democraticamente mais aberto.” ------------------------------------- 

Rui Miguel Ribeiro Correia, em nome do Grupo Parlamentar 

Municipal do CDS-PP, proferiu as seguintes palavras: --------------- 

“Senhor Presidente gostava de lhe agradecer a sua abertura para 

mudar um bocado o rumo da Assembleia Municipal, mas o seu 

esforço, neste momento, é visto que é inglório, porque voltamos à 

“cassete” anterior e continuamos na mesma. Não se pode criar 

nada, não se pode tentar criar mais, porque somos sempre 

barrados, pois se não for proposta do Partido Socialista, qualquer 

partido que seja, chumbam as propostas e não há margem 

negocial para nada.” --------------------------------------------------- 

César Nuno da Costa Teixeira, em nome do Grupo Parlamentar 

Municipal do PSD, proferiu o seguinte: ------------------------------- 

“A primeira nota, que penso que é isso que acaba por se distinguir 

logo à partida, é o facto de verificarem que a CDU apresenta uma 

proposta, e nós, PSD, olhamos para a proposta e não para a cor 

de quem a presenta, esta proposta é válida e, por isso, 

independentemente disso mesmo, votamos a favor. E esta 
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proposta é válida, porque as comissões não nos fazem 

“comichão”, Esta proposta é válida, porque as comissões são, 

realmente, um mecanismo fundamental para que nós possamos 

aprofundar a democracia e a participação dos eleitos e a 

participação, também, na cena política e, infelizmente, de forma 

surpreendente face ao discurso que tinha adotado até aqui, o 

Partido Socialista, mais uma vez, continua a impedir as comissões 

e continua a impedir que se consiga aprofundar a democracia 

interna desta Assembleia. Infelizmente, verificamos mais uma vez 

que o discurso e o tom pode mudar, a prática, infelizmente, 

continua a ser igual ou pior. E isto, naturalmente, não abona, em 

nada, o papel da Assembleia Municipal porque o Regimento deve 

ser alterado, há muitas matérias que devem motivar a alteração, 

nomeadamente, como temos vindo a falar durante o último 

mandato, a questão da transmissão na Internet online destas 

sessões em direto e muitas outras matérias que devem vir para a 

discussão pública sobre o funcionamento interno da Assembleia. 

Mas por uma questão formal, ou seja, porque não foi o Partido 

Socialista a apresentar esta mesma proposta, a constituição de 

uma comissão é chumbada. Não é assim que se deve estar na 

política, não é assim que se aprofunda a democracia interna e não 

é assim que que se dignifica a Assembleia Municipal.” -------------- 

Paulo Rui Lopes Pereira da Silva, em nome do Grupo 

Parlamentar Municipal do PS, proferiu o seguinte: ------------------ 

“Senhor Presidente, eu confesso que é uma grande surpresa de 

todas as reações das declarações de voto que se sucederam 

àquela que foi a votação neste ponto. Só para esclarecer o 

seguinte: aquilo que estava aqui a ser colocado era a votação de 

uma comissão parlamentar que a única diferença que tem para 

um grupo de trabalho, que o Partido Socialista continua 

empenhado que ele funcione da melhor forma possível para 
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aprofundar a democracia desta casa, é introduzir burocracia. Qual 

é a diferença? A Senhora Deputada Mariana Silva amanhã diz – 

vamos reunir o grupo de trabalho? Amanhã reúne o grupo de 

trabalho. A Senhora Deputada Mariana Silva diz amanhã - vamos 

reunir a comissão de trabalho? Não, espere, temos de fazer uma 

convocatória com oito dias de antecedência, mandar carta, fazer 

senha de presença, etc., etc., etc.. Qual é a questão aqui? É que 

nós estávamos a votar, não a constituição desta comissão, mas, 

no fundo, aquilo que se coloca aqui nas intervenções seguintes, é 

que estávamos aqui a votar em alternativa, ou grupo de trabalho 

ou a constituição desta comissão. Aquilo que vai acontecer é que 

vamos constituir este grupo de trabalho, o Partido Socialista 

continua empenhado, com o mesmo discurso daquele que tive 

oportunidade de ler aqui, com o mesmo discurso que teve 

oportunidade de ouvir do Senhor Presidente na reunião de líderes, 

que mostrou esta mesma intenção de aprofundar a democracia e 

toda a bancada do Partido Socialista continua empenhadíssima em 

aprofundar a democracia, em rever este Regimento, precisamente 

até para algumas destas questões se deixem de colocar e para 

que não façamos, à volta daquilo que foi uma boa intenção do 

Senhor Presidente, algo que a bancada do Partido Socialista 

respondeu afirmativamente, transformarmos isto num incidente 

parlamentar que em nada abona a favor da democracia.” ----------  

ELEIÇÕES: ------------------------------------------------------------- 

56 – ELEIÇÃO DO REPRESENTANTE DA ASSEMBLEIA 

MUNICIPAL DE GUIMARÃES (PRESIDENTE DE JUNTA DE 

FREGUESIA) PARA INTEGRAR A ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE 

MUNICÍPIOS PORTUGUESES. ------------------------------------ 

Decorrida a votação, obteve-se o seguinte resultado: -------------- 

Inscritos = 97 Membros ----------------------------------------------- 

Votantes = 91 Membros ----------------------------------------------- 
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Partido Socialista = 64 votos ----------------------------------------- 

Brancos = 25 votos ---------------------------------------------------- 

Nulos = 2 votos -------------------------------------------------------- 

Eleito - Presidente de Junta de Freguesia de Polvoreira, Carlos 

Alberto Alves Miranda de Oliveira. ------------------------------------ 

57 – ELEIÇÃO DOS REPRESENTANTES DA ASSEMBLEIA 

MUNICIPAL DE GUIMARÃES (OITO MEMBROS DIRETOS) 

PARA INTEGRAR A ASSEMBLEIA INTERMUNICIPAL DA CIM 

DO AVE. ------------------------------------------------------------ 

Decorrida a votação, obteve-se o seguinte resultado: -------------- 

Inscritos = 49 Membros ----------------------------------------------- 

Votantes = 45 Membros ----------------------------------------------- 

Partido Socialista = 24 votos ----------------------------------------- 

Coligação Juntos Por Guimarães = 17 votos ------------------------- 

Coligação Democrática Unitária = 4 votos --------------------------- 

Brancos = 0 votos ----------------------------------------------------- 

Nulos = 0 votos -------------------------------------------------------- 

Eleitos: ------------------------------------------------------------- 

1º Nelson José Guimarães Felgueiras – PS; ------------------------- 

2º Tiago Vieira Laranjeiro – PSD/CDS-PP/MPT/PPM; ---------------- 

3º Paulo Rui Lopes Pereira da Silva – PS; ---------------------------- 

4º Margarida Pinheiro Pereira – PSD/CDS-PP/MPT/PPM; ------------ 

5º Marta de Abreu Coutada – PS; ------------------------------------ 

6º Manuel Américo Antunes de Freitas – PS; ------------------------ 

7º Paulo Miguel Lima Peixoto – PSD/CDS-PP/MPT/PPM; ------------- 

8º José da Silva Fernandes – PS. ------------------------------------- 

58 – ELEIÇÃO DO REPRESENTANTE DA ASSEMBLEIA 

MUNICIPAL DE GUIMARÃES (PRESIDENTE DE JUNTA DE 

FREGUESIA) PARA INTEGRAR A COMISSÃO MUNICIPAL DA 

DEFESA DA FLORESTA CONTRA INCÊNDIOS. ------------------ 

Decorrida a votação, obteve-se o seguinte resultado: -------------- 
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Inscritos = 97 Membros ----------------------------------------------- 

Votantes = 91 Membros ----------------------------------------------- 

Partido Socialista = 62 votos ----------------------------------------- 

Brancos = 26 votos ---------------------------------------------------- 

Nulos = 3 votos -------------------------------------------------------- 

Eleito - Presidente da União de Freguesias de Atães e Rendufe 

Junta de Freguesia de Polvoreira, David Patrício Lopes Araújo. ----

59 – ELEIÇÃO DOS REPRESENTANTES DA ASSEMBLEIA 

MUNICIPAL DE GUIMARÃES (CINCO CIDADÃOS E CINCO 

PRESIDENTES DE JUNTA DE FREGUESIA) PARA INTEGRAR O 

CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA. ---------------------- 

Decorrida a votação, obteve-se o seguinte resultado para a eleição 

dos cinco Presidentes de Junta de Freguesia: ----------------- 

Inscritos = 97 Membros ----------------------------------------------- 

Votantes = 91 Membros ----------------------------------------------- 

Partido Socialista = 59 votos ----------------------------------------- 

Coligação Juntos Por Guimarães = 28 votos ------------------------- 

Brancos = 3 votos ----------------------------------------------------- 

Nulos = 1 votos -------------------------------------------------------- 

Eleitos: -------------------------------------------------------------  

1º Sérgio Manuel Antunes Freitas da Silva – PS; -------------------- 

2º Manuel da Costa Mendes Lopes – PS; ----------------------------- 

3º Rui Porfírio Lopes Silva – PSD/CDS-PP/MPT/PPM; ---------------- 

4º Maria de Fátima Saldanha Cardoso – PS; ------------------------- 

5º Joaquim Jorge da Mota Pereira – PS; ----------------------------- 

Decorrida a votação, obteve-se o seguinte resultado para a eleição 

dos cinco cidadãos: ----------------------------------------------- 

Inscritos = 97 Membros ----------------------------------------------- 

Votantes = 91 Membros ----------------------------------------------- 

Partido Socialista = 59 votos ----------------------------------------- 

Coligação Juntos Por Guimarães = 27 votos ------------------------- 
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Brancos = 5 votos ----------------------------------------------------- 

Nulos = 0 votos -------------------------------------------------------- 

Eleitos: ----------------------------------------------------------------  

1º Pedro André de Sousa Miranda – PS; ----------------------------- 

2º José Ricardo da Silva Soares Lemos – PS; ------------------------ 

3º José Cardoso de Menezes Couceiro da Costa – PSD/CDS-

PP/MPT/PPM; ----------------------------------------------------------- 

4º Maria Joaquina Oliveira Antunes – PS; ---------------------------- 

5º José Manuel Oliveira Vaz – PS; ------------------------------------ 

60 – ELEIÇÃO DE UM REPRESENTANTE DA ASSEMBLEIA 

MUNICIPAL DE GUIMARÃES PARA INTEGRAR O CONSELHO 

DA COMUNIDADE DO ACES DO ALTO AVE. --------------------- 

Decorrida a votação, obteve-se o seguinte resultado: -------------- 

Inscritos = 97 Membros ----------------------------------------------- 

Votantes = 91 Membros ----------------------------------------------- 

Partido Socialista = 66 votos ----------------------------------------- 

Brancos = 22 votos ---------------------------------------------------- 

Nulos = 3 votos -------------------------------------------------------- 

Eleito - Presidente da Junta de Freguesia de Urgezes, João Miguel 

Castro Oliveira. -------------------------------------------------------- 

-----------------PERIODO DESTINADO AO PÚBLICO------------ 

---------------------------INTERVENÇÕES------------------------- 

José Agostinho Vaz de Araújo, residente na rua de S. 

Cristóvão, nº 2680, da União das Freguesia de Abação e Gémeos, 

usou da palavra dizendo apenas que entregaria na Mesa da 

Assembleia, para serem distribuídas a todos os grupos 

parlamentares, várias fotografias do elevado número de fios da 

“Nós” no posto elétrico junto à sua residência, pedindo a ajuda de 

todos os grupos parlamentares no sentido de ver resolvida esta 

situação que, a ser ver, era demasiado perigosa. -------------------  
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Perante esta intervenção, usaram da palavra os seguintes 

membros: -------------------------------------------------------------- 

Mariana da Conceição Pereira da Silva, em nome do Grupo 

Parlamentar da CDU, dizendo que após analisar as fotografias e do 

CD que entregou na Mesa da Assembleia, entrariam em contacto 

com o Sr. José Araújo para lhe dar conta da posição da CDU sobre 

o assunto. -------------------------------------------------------------- 

Tiago Vieira Laranjeiro, em nome do Grupo Parlamentar do 

PSD, agradeceu a intervenção do Sr. José Agostinho dizendo-lhe 

que desconheciam o problema. No entanto, após análise dos 

documentos e, a ser necessário, visita ao local, lhe fariam chegar 

aquilo que era a posição do PSD sobre o assunto. ------------------ 

Nelson José Guimarães Felgueiras, em nome do Grupo 

Parlamentar do PS, agradeceu a interpelação do Sr. José Araújo e 

disse que analisariam a situação que ali expôs e, dentro das suas 

competências, tentariam ajudar naquilo que fosse possível. ------- 

---------------------------ATA EM MINUTA ----------------------- 

Nos termos e para os efeitos consignados no número três, do 

artigo quinquagésimo sétimo, da lei número setenta e cinco barra 

dois mil e treze, de doze de setembro, o Presidente da Mesa 

passou à votação da ata em minuta da sessão tendo a Assembleia 

DELIBERADO APROVAR, por maioria, com 91 votos a favor 

(25 eleitos do PS, 34 Presidentes de Junta do PS, 11 eleitos do 

PSD, 12 Presidentes de Junta do PSD, 4 eleitos do CDS-PP, 3 

eleitos da CDU, 1 eleito do BE e 1 eleito do MPT) e 1 abstenção 

(deputada Ana Paula Cardoso Lemos Damião – PSD) --------------- 

Eram vinte e três horas e trinta minutos, o Presidente da Mesa 

declarou ENCERRADA a sessão. ------------------------------------- 

Para os efeitos consignados no número dois, do artigo 

quinquagésimo sétimo, da Lei número setenta e cinco barra dois 

mil e treze, de doze de setembro, foi lavrada a presente ata, que 
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vai ser assinada pelo Presidente da Assembleia Municipal, José 

João Torrinha Martins Bastos e por mim, Maria Fernanda Azevedo 

Alves Fernandes, trabalhadora designada para o efeito. ------------ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


