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ATA 

Aos dezoito dias do mês de dezembro 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 EXTRAORDINÁRIA DE 

27 DE NOVEMBRO DE 2017. ------------------------------------- 

CÂMARA: --------------------------------------------------------------- 

2 – ANÁLISE DO RELATÓRIO DA ATIVIDADE DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE GUIMARÃES. ------------------------------------ 

DOCUMENTOS PREVISIONAIS: --------------------------------------- 

3 – GRANDES OPÇÕES DO PLANO E ORÇAMENTO 2018 – 

PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS – PLANO DE 

ATIVIDADES – ORÇAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

GUIMARÃES PARA O ANO DE 2018. REGULAMENTO DE 

EXECUÇÃO ORÇAMENTAL – MAPA DE PESSOAL 2018 – 

ORÇAMENTOS DAS ENTIDADES PARTICIPADAS. -------------- 

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

4 – IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS (IMI) – ANO DE 

2017. --------------------------------------------------------------- 

5 – DERRAMA SOBRE A COLETA DE 2017 (A COBRAR EM 

2018). -------------------------------------------------------------- 

6 – PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO IMPOSTO SOBRE O 

RENDIMENTO DAS PESSOAS SINGULARES (IRS) – ANO DE 

2018. --------------------------------------------------------------- 

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

7 – ALTERAÇÕES AO REGULAMENTO MUNICIPAL DE TAXAS 
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E OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS, À TABELA DE TAXAS E 

OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS E À TABELA DE TAXAS E 

ENCARGOS NAS OPERAÇÕES URBANÍSTICAS – ANO DE 

2018. --------------------------------------------------------------- 

ENTIDADES PARTICIPADAS: ------------------------------------------ 

8 – VIMÁGUA – EMPRESA DE ÁGUA E SANEAMENTO DE 

GUIMARÃES E VIZELA, EIM, S.A. – DESIGNAÇÃO DE FISCAL 

ÚNICO PARA O MANDATO 2017/2021. ------------------------- 

9 – CASFIG, EM, UNIPESSOAL, LDA – PROPOSTA DE 

NOMEAÇÃO DA SOCIEDADE DE REVISORES OFICIAIS DE 

CONTAS DE ARMANDO MAGALHÃES, CARLOS SILVA & 

ASSOCIADOS, SROC, LDA. --------------------------------------- 

10 – CONTRATOS A CELEBRAR COM A CASFIG RELATIVOS A 

2018. --------------------------------------------------------------- 

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

11 – PEDIDO DE RENEGOCIAÇÃO DO CONTRATO DE 

CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS TRIBUTÁRIOS MUNICIPAIS – 

ARMANDO E COSTA MARTINS, LDA. ---------------------------- 

12 – PEDIDO DE RENEGOCIAÇÃO DO CONTRATO DE 

BENEFÍCIOS TRIBUTÁRIOS MUNICIPAIS – S.M.B.M. 

COMÉRCIO E INDÚSTRIA TÊXTIL, S.A. ------------------------- 

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

13 – AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO LEGAL DE 

CONTAS – AJUSTE DIRETO Nº 146/17. ------------------------ 

RECURSOS HUMANOS: ------------------------------------------------ 

14 - ALTERAÇÃO DA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DOS 

SERVIÇOS MUNICIPAIS. ----------------------------------------- 

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

15 – EMISSÃO DE CERTIDÃO DE INTERESSE PÚBLICO -
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UNIVERSIDADE DO MINHO/TERM RES-HUB (INSTITUTO 

CIDADE DE GUIMARÃES). ---------------------------------------- 

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

16 - FREGUESIA DE S. TORCATO - ALTERAÇÃO AO 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE 

COMPETÊNCIAS – ANO DE 2017 - PRIMEIRO ADITAMENTO. 

17 - FREGUESIA DA COSTA - ALTERAÇÃO AO CONTRATO 

INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS 

– ANO DE 2014 - TERCEIRO ADITAMENTO. --------------------

-18 - FREGUESIA DE LORDELO - ALTERAÇÃO AO CONTRATO 

INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS 

– ANO DE 2015 – PRIMEIRO ADITAMENTO. ------------------- 

19 - UNIÃO DAS FREGUESIAS DE CONDE E GANDARELA - 

ALTERAÇÃO AO CONTRATO DE ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO – 

ANO DE 2017 – PRIMEIRO ADITAMENTO. --------------------- 

20 - FREGUESIA DE SILVARES – OBRAS DE RECONSTRUÇÃO 

DOS PASSEIOS NA URBANIZAÇÃO DA CERCA E NA 

URBANIZAÇÃO DA SANTA APOLÓNIA - ATRIBUIÇÃO DE 

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

21 - FREGUESIA DE PINHEIRO – OBRAS DE ALARGAMENTO 

E RECONSTRUÇÃO DO MURO NA RUA DO RIO - ATRIBUIÇÃO 

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

22 - UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SELHO S. LOURENÇO E 

GOMINHÃES – OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO DO RINGUE 

DESPORTIVO DA EB 1 DA BELA VISTA - ATRIBUIÇÃO DE 

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

23 - FREGUESIA DE LONGOS – OBRAS DE CONSTRUÇÃO 

PASSEIOS E MURO DE SUPORTE, NA RUA DA SANTA MARTA 

- ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO. -----------------------------------  
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24 - FREGUESIA DE MOREIRA DE CÓNEGOS – OBRAS DE 

REQUALIFICAÇÃO E INTERVENÇÕES EM DIVERSAS RUAS DA 

FREGUESIA – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO. ---------------------

25 - DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NAS FREGUESIAS 

PARA A MANUTENÇÃO DOS PARQUES DE LAZER DO 

CONCELHO. -------------------------------------------------------- 

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

26 - PROPOSTA DA MESA PARA A CONSTITUIÇÃO DE UM 

GRUPO DE TRABALHO PARA ELABORAR O PROJETO DE 

REGIMENTO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE GUIMARÃES. - 

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

27 - 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, Luís Miguel Morgado Laranjeiro, Francisca Maria da 

Costa Abreu, José Manuel Nogueira Teixeira Bastos, Nelson José 

Guimarães Felgueiras, Marta Abreu Coutada, Paulo Rui Lopes 

Pereira da Silva, César Manuel de Castro Machado, Maria Elisabete 

Veloso Machado da Costa Martins, Pedro Miguel Vilhena Abreu 

Roque Figueiredo, Hugo Maciel Tavares de Freitas, Susana 

Gabriela Meireles Campos Nunes, Maria de Jesus Teixeira 

Carvalho, José da Silva Fernandes, Carlos Alexandre Lopes 

Rodrigues Ribeiro, 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 e Márcio Rafael da Silva 

Ferreira; PSD – José Pedro Aguiar-Branco, Ana Paula Cardoso 

Lemos Damião, César Nuno da Costa Teixeira, Emídio Guerreiro, 

Daniel André de Sousa Rodrigues, Margarida Pinheiro Pereira, 

Tiago Vieira Laranjeiro, Luís Cirilo Amorim de Campos Carvalho, 
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Ana Margarida da Costa Teixeira, Isabel Filipa de Lemos Moreira 

Leite, Rui Alexandre Pereira Barros da Cunha Pereira, José 

Cardoso de Menezes Couceiro da Costa e Susana Manuela Marques 

Araújo; 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 Célia Maria Abreu Magalhães; BE – Sónia Cristina 

Patrocínio Gonçalo Ribeiro; MPT – Manuel Lourenço Lima Amaral; 

PPM – Adrião Saraiva Gonçalves. Por inerência do cargo de 

Presidente de Junta de Freguesia: Maria da Conceição da 

Cunha e Castro - PS, José de Castro Antunes - PS, Sérgio Manuel 

Antunes Freitas da Silva – PS, Maria de Fátima Saldanha Cardoso - 

PS, Luís Miguel Freitas Marques Carvalho Soares - 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, Maria Adelaide Andrade Silva - PS, José Armando 

Morais da Silva – PS, António Alberto da Costa Martins – 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 
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Sousa Freitas (em representação do Presidente da Junta da União 

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, Francisco 

Bruno da Silva Oliveira – 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. ------------ 

Substituição por ausência inferior a trinta dias: Manuel 

Fernando da Cunha Fernandes, Sónia Ermelinda Matos Silva 

Fertuzinhos e Rui Armindo da Costa Freitas. ------------------------- 

Suspensão do Mandato – A Assembleia Municipal, em face do 

requerimento apresentado, deliberou aceitar a suspensão de 

mandato, por noventa dias, do membro António Fernando Meireles 

Lopes. ------------------------------------------------------------------ 

Faltaram os seguintes membros: Manuel Américo Antunes de 

Freitas, António Fernando Macedo Ribeiro, Natália Maria da Silva 

Fernandes Ribeiro, Marta Filipa da Silva Gonçalves e Angelino 

Miguel Ribeiro Salazar. ------------------------------------------------ 

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, António Monteiro de Castro, Ricardo José 

Machado Pereira da Silva Araújo e Bruno Alberto Vieira Fernandes.  

Pelas vinte e uma horas e vinte e cinco 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 e na sessão extraordinária de vinte e sete de 
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novembro de dois mil e dezassete, o Presidente da Mesa fez a 

chamada do seguinte eleito: RUI ALEXANDRE PEREIRA 

BARROS DA CUNHA PEREIRA. Verificada a conformidade formal 

do processo eleitoral com a identidade do eleito, 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-o investido nas suas funções.-------------------- 

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

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

Do ofício da Comissão de Ambiente, Ordenamento do Território, 

Descentralização, Poder Local e Habitação, a solicitar o envio de 

cópia autenticada da ata da reunião de trinta de junho de dois mil 

e dezassete, com o parecer emitido pela Assembleia Municipal de 

Guimarães sobre a alteração dos limites territoriais das freguesias 

de Aves e Lordelo, concelhos de Santo Tirso e Guimarães; Do 

convite da Direção da U.N.A.G.U.I. para tomar parte na 

Confraternização de Natal; Do requerimento de justificação de 

ausência à sessão de vinte e sete de novembro de dois mil e 

dezassete do deputado António Fernando Meireles Lopes; Do ofício 

do Grupo Parlamentar “Os Verdes” remetendo a pergunta dirigida 

ao Ministério do Ambiente a respeito dos maus odores 

provenientes da E.T.A.R. de Serzedelo; Do convite do Presidente 

do Instituto Politécnico do Cávado e do Ave para Sessão Solene 

Comemorativa do Dia do I.P.C.A. ------------------------------------- 

---------------------ANTES DA ORDEM DO DIA------------------- 

--------------------------INTERVENÇÕES-------------------------- 

Célia Maria de Abreu Magalhães, do Grupo Parlamentar 

Municipal da CDU, começou por referir que, em tempo de festas e 
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de fim de ano em que a solidariedade é apregoada a cada esquina, 

viram-se confrontados com uma notícia que os deixara 

preocupados, o Programa Operacional de Apoio às Pessoas mais 

Carenciadas (POAPMC), programa coordenado pelo Banco 

Alimentar que iria substituir refeições por cabazes e, ser assim, 

algumas cantinas sociais iriam fechar. Sabiam que a 

responsabilidade do encerramento de algumas dessas cantinas era 

do Governo, mas gostariam de saber que plano tinha o município 

de Guimarães para esta nova situação. Saberia o Senhor 

Presidente que cantinas iriam fechar? O que iria acontecer aos 

funcionários que trabalham nessas cantinas desde dois mil e onze? 

O que iria acontecer às pessoas, com necessidades várias, que 

recorrem a esses espaços para se alimentarem? Um cabaz com 

alimentos correspondentes às necessidades alimentares entregues 

de quinze em quinze dias seria solução para muitas pessoas, mas 

seria solução para um idoso viúvo sozinho que não sabia cozinhar? 

Um cabaz de alimentos seria solução para pessoas idosas, 

cansadas e impossibilitadas pelas diversas doenças que muitas 

vezes deixam de se alimentar nas devidas condições? Um cabaz 

de alimentos seria solução para as populações envelhecidas e 

isoladas em que o momento da refeição é o único em que 

convivem e que lhes é garantida as necessidades nutricionais? 

Estavam identificadas quantas pessoas irão usufruir deste 

programa e em que condições vivem? As cantinas sociais que 

foram criadas em resposta a uma Emergência Social pareciam não 

ser necessárias nos dias de hoje. No entanto, sabiam que este 

projeto na Casa do Povo de Briteiros tinha ainda “lista de espera”. 

Finalizou, referindo-se à entrevista que a Senhora Vereadora Paula 

Oliveira deu, nos últimos dias, a um órgão de comunicação social 

local e onde descreveu os caminhos do apoio social em 
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Guimarães, perguntando-lhe: Quantos sem-abrigo existiam em 

Guimarães? Que projetos específicos tinha o executivo para apoiar 

este grupo de pessoas tão vulnerável? ------------------------------- 

Maria de Jesus Teixeira Carvalho, do Grupo Parlamentar 

Municipal do PS, começou por referir que Guimarães em todos os 

estudos e estatísticas sobre educação tem conseguido melhores 

níveis do que os nacionais, quer nas retenções quer nas médias 

por ciclo, sendo estes resultados favoráveis não só do esforço 

pleno dos alunos, docentes e não docentes e das associações de 

pais, mas também do município, o qual continuava a assumir a 

Educação como um investimento, tendo-se pautado por apoios 

cada vez maiores a todas as escolas do concelho. Disse, depois, 

que a visão de educação do município, até para colmatar lacunas 

deixadas pelo anterior governo, tinha horizontes mais alargados 

do que as decorrentes das suas atribuições e competências legais: 

no reforço da educação pré-escolar, na requalificação da rede 

escolar, no desenvolvimento de atividades extracurriculares, no 

alargamento da rede Bibliotecas Escolares, na promoção de 

programas e projetos inovadores, no combate à exclusão social e 

abandono escolar. O Município de Guimarães sempre afirmou e 

prosseguiu uma política educativa assente na construção de uma 

escola inclusiva em que o acesso à educação de todas as crianças 

e jovens, independentemente das condições socioeconómicas, ou 

quaisquer outras diferenças, fosse um facto e não apenas um 

direito proclamado. Era assegurado o serviço de transporte aos 

alunos do ensino básico e secundário da rede pública e era 

apoiado a inclusão dos jovens com problemas de mobilidade, 

prosseguindo o suporte financeiro aos circuitos de transportes 

especiais. As Atividades de Animação e Apoio à Família (AAAF) 

eram desenvolvidas em parceria com os Agrupamentos de escolas, 
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proporcionando às crianças que frequentavam a educação pré-

escolar da rede pública a possibilidade de prolongamento de 

horário, de acordo com as necessidades das famílias e numa 

perspetiva de crescimento integral, de estímulo a novas 

aprendizagens. As atividades extracurriculares, nas escolas do 

primeiro ciclo, com atividades desportivas e de ensino artístico, 

(Projeto Mais Dois) - Teatro e Dança, aproximavam a oferta 

desportiva e cultural às escolas e estas aos eventos culturais, 

fomentando a sensibilização para as artes. Referiu, ainda, que o 

município despendera cerca de um milhão de euros no apoio aos 

projetos educativos e que Guimarães continuava a apostar nos 

jovens e não a descartá-los, com uma oferta educativa qualificada, 

numa visão modernizadora do concelho e da melhoria da 

qualidade de vida dos seus habitantes, nomeadamente com novos 

cursos profissionais nas escolas, com elevada empregabilidade e 

direcionados para as necessidades das empresas locais. A 

Educação Ambiental surgia como uma ferramenta que permitia 

consciencializar os cidadãos sobre a importância de preservar o 

ambiente. Neste sentido, a implementação de projetos de 

sustentabilidade ambiental como o Pegadas-Programa de 

Educação e Sensibilização Ambiental para Guimarães e o Eco 

Escolas, em que todas as escolas participam, tinham um papel 

fundamental como processo educativo, integral e interdisciplinar, 

encarando o ambiente como um todo. Contrariamente às visões 

imobilistas e concentradoras do anterior governo, o município 

incentivava e apoiava os agrupamentos de escolas com projetos 

pilotos no âmbito da autonomia e flexibilidade curricular, 

nomeadamente com a criação de disciplinas de currículo local, 

onde se aprende o património material e imaterial do concelho e 

se apreende o orgulho de ser vimaranense. Continuava-se a 
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aprofundar a ligação com as políticas de urbanismo, culturais, de 

empreendedorismo e de valorização do conhecimento, enquanto 

forma primordial de promoção da economia e da criatividade. 

Eram proporcionados projetos de empreendedorismo desde o pré-

escolar e a participação de todos agrupamentos no Orçamento 

Participativo Escolas que já vai na sua III Edição, no âmbito da 

solidariedade, da sustentabilidade e do voluntariado. 

Desenvolvera-se um plano integrado e inovador de combate ao 

insucesso escolar, garantindo a aprendizagem de qualidade para 

todos (Equipas Multidisciplinares integradoras, Plataformas 

digitais, articulando esforços com escolas e sociedade civil. 

Através de um grande esforço financeiro na reabilitação e 

requalificação do parque escolar do concelho, assinalava-se a 

Reabilitação/Requalificação de vinte e três escolas e a construção 

do Centro Escolar de Ronfe, num investimento superior a três 

milhões euros. Efetuaram a contratação de cento e setenta e três 

assistentes operacionais com o intuito de munir os 

estabelecimentos de ensino melhores condições para a sua 

operacionalidade. Os Agrupamentos de Escolas, no âmbito do 

compromisso educativo de financiamento municipal, foram 

providos com diversos equipamentos informáticos, num 

investimento superior a trezentos mil euros. O objetivo seria 

contribuir para o aumento do sucesso educativo em todos os ciclos 

de ensino e que fossem decisivos no desenvolvimento de projetos, 

através das plataformas de digitais de aprendizagem, indo de 

encontro da iniciativa nacional de competências digitais: Portugal 

INCoDe.2030-eixo 2. Existia uma articulação com os Centros de 

Formação de associação de escolas e a Universidade do Minho, em 

planos de formação que respondiam às necessidades das escolas, 

nomeadamente para a formação de docentes, assistentes 
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operacionais e assistentes técnicos. Realçou, também, a relação 

com a Universidade, em que a instalação do Parque de Ciência e 

Tecnologia, do Instituto Europeu de Excelência em Medicina 

Regenerativa ou o nascimento do Campus Universitário de Couros 

eram exemplos paradigmáticos desse enlace entre o Município e a 

Universidade. Como nota final, disse que a educação e a ciência 

eram garantia de futuro, pelo que era fundamental que a 

educação e formação fossem encaradas como garante do 

desenvolvimento das pessoas e dos países e, como tal, não 

deviam deixar de ocupar o centro das políticas e constituir uma 

prioridade do investimento público. ---------------------------------- 

César Nuno da Costa Teixeira, do Grupo Parlamentar Municipal 

do PSD, no uso da palavra disse que era a altura, atendendo ao 

ato eleitoral do dia um de outubro, de formular aquelas que eram 

as suas espectativas, as suas ambições e os seus desejos para os 

próximos quatro anos, para aquelas que eram as 

responsabilidades de todos enquanto autarcas e de quem os iria 

dirigir. Assim, a primeira palavra, como não poderia deixar de ser, 

seria dirigida ao Senhor Presidente da Assembleia Municipal de 

Guimarães, Dr. José João Torrinha, pessoa que conhecia há largos 

anos, dizendo que o seu grande desafio seria promover um 

combate à irrelevância política da Assembleia. Dos últimos anos 

poderiam verificar que, independentemente dos contributos 

pessoais que cada um dos Presidentes da Assembleia Municipal 

tinham dado, havia algo que não foi efetuado e que, do seu ponto 

de vista, se deveria procurar concretizar, que era, precisamente, 

valorizar a Assembleia, contribuir para que a Assembleia fosse um 

centro de debate e contribuir para que ela contasse para a vida 

daqueles que os seus membros representavam. Era esse o seu 

desafio, era essa a sua ambição e era essa a sua espectativa. Mas, 
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para isso, seria necessário mudar radicalmente os procedimentos, 

fosse na fixação das ordens do dia, fosse na valorização das 

comissões, ou seja, na valorização do contraditório. Que se 

conseguisse constituir como uma “caixa-de-ressonância” daquelas 

que eram as espectativas e os anseios dos vimaranenses. E, para 

isso, era fundamental que se abdicasse do princípio superior que 

deviam concretizar, e nunca esquecer, de representatividade. 

Ainda assim, permitirem que através de formas mitigadas de 

democracia direta, temperar esses dois princípios e, por essa via, 

conseguir com que os cidadãos estivessem muito mais ativos e 

empenhados na valorização da Assembleia. Também deveriam 

contribuir para que houvesse um maior fomento da atividade das 

diversas forças político-partidárias no reforço daqueles que eram 

as minorias e promover a publicitação online das sessões da 

Assembleia Municipal. De seguida, dirigindo-se ao Presidente da 

Câmara Municipal, recentemente eleito, disse que estariam 

sempre disponíveis para contribuir para o sucesso e futuro de 

Guimarães e da nossa cidade, tendo presente os desafios que hoje 

eram muitos e importantes. O concelho tinha de estar à altura 

desses novos desafios e de saber interpretar os tempos de 

mudança. Por isso, iriam promover um amplo debate público sobre 

aquelas que eram as grandes obrigações que os novos tempos 

exigiam a um município como Guimarães. O impacto desses novos 

ventos de mudança, a nível internacional e na esfera local, 

procurando antecipar, também a esse nível, novas correntes de 

mudança para o nosso concelho, porque se não se estivesse 

atento a essas novas condicionantes, a essas novas variáveis 

perder-se-ia a janela de oportunidade, que se abria 

permanentemente ao nosso concelho e à nossa cidade, para nos 

valorizarmos. Era este o desafio que, enquanto partido, 
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assumiriam neste mandato e que deixavam ali ao Sr. Presidente 

da Câmara e ao Executivo Municipal para que o conseguissem 

consumar. Decidir era, acima de tudo, prever e prevendo estariam 

seguramente à frente dos outros e, com isso, cumpririam aquele 

que era o desafio enquanto responsáveis locais. Também não 

poderiam esquecer outros desafios que eram fundamentais e que 

tinham de abraçar, nomeadamente a coesão territorial, a 

competitividade e a perda de população. Finalizou, fazendo votos 

para que neste mandato se fizesse o que não foi feito e 

cumprimentando todos os presidentes de junta de freguesia 

eleitos, dizendo-lhes que continuariam fieis na luta contra o 

combate à desconcentração de poderes nas juntas de freguesia. -- 

Sónia Cristina Patrocínio Gonçalo Ribeiro, do Grupo 

Parlamentar Municipal do BE, começou por lembrar que os dois 

últimos anos de governação dos Partidos de Esquerda tinha muitos 

aspetos positivos para a melhoria da qualidade de vida das 

populações, nomeadamente através da reposição dos salários e 

reformas mais baixas, do aumento dos escalões do IRS, da 

eliminação do corte de dez por cento no subsídio de desemprego, 

do acesso ao complemento solidário para idosos e do aumento do 

salário mínimo nacional. Muito ainda havia a fazer, mas acreditava 

que o caminho era neste sentido. Ao nível do município de 

Guimarães, gostaria de falar sobre a cobrança que era feita pela 

Vimágua pelas despesas no corte de abastecimento de água por 

atraso de pagamento de faturas, mesmo que o referido 

pagamento fosse feito antes da data do limite para o corte. Para 

si, não era compreensível que se obrigasse os munícipes a se 

deslocarem ao edifício da Vimágua para fazerem os pagamentos, 

quando poderiam fornecer, pela via do telefone, um código para 

ser feito através de uma caixa de multibanco. Por último, disse 
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que lhe fazia alguma confusão determinadas nomeações para as 

empresas municipais, como por exemplo a de Sérgio Alberto 

Castro Rocha para a Vitrus Ambiente. -------------------------------- 

Flávio Romeu de Sousa Freitas, Tesoureiro da Junta de 

Freguesia da União das Freguesias de Conde e Gandarela, sendo a 

primeira sessão ordinária, bem como a sua primeira intervenção 

do mandato, começou por desejar a todos os que foram eleitos no 

dia um de outubro, um mandato profícuo, caracterizado pelo 

trabalho, pela dedicação e empenho na causa pública. Depois, 

referiu que no dia das eleições ficou bem vincada a extraordinária 

vitória do Partido Socialista sobre a Coligação formada pelo PSD, 

CDS, MPT, PPM e PPV-CDC e que a política educativa Concelhia 

estava no bom caminho, apostando e semeando hoje para colher 

amanhã. Mas, o que queria propor nesta intervenção era a 

realização de uma curta viagem aos dias quentes da campanha 

eleitoral, recordando um outdoor da Coligação Juntos Por 

Guimarães onde se podia ler “faremos em 12 meses, o que não foi 

feito em 12 anos”, a propósito do desnivelamento do nó de 

Silvares. Pois bem, faziam-no certamente, mas aproveitando o 

acordo assinado a dezasseis de março de dois mil e dezassete, 

pelo Senhor Presidente da Câmara e com o Governo da República. 

Por outras palavras, faziam-no mas com o trabalho realizado pelo 

nosso executivo. Assim teriam a certeza que seria concretizada e, 

provavelmente, em menos de 12 meses! Mas não o iam fazer. Os 

vimaranenses ao acreditarem no projeto apresentado pelo 

Executivo Socialista e na tenacidade do Presidente da Câmara, fez 

com que finalmente se conseguisse solucionar os imbróglios que 

sempre se foram arrastando neste processo, permitindo assim 

resolver de forma cabal os congestionamentos que se verificam 

diariamente naquela rotunda. Seriam eliminados os 
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constrangimentos existentes, permitindo uma melhoria efetiva da 

ligação do AVEPARK à rede de autoestradas. Contudo, também era 

importante salientar que a questão não foi resolvida mais cedo 

porque o Município nunca poderia lá intervir sem autorização das 

Infraestruturas de Portugal, incorrendo, se o fizesse, no risco de 

um processo-crime. E foi essa autorização, que nunca chegou, que 

sempre inviabilizou uma intervenção por parte da Câmara 

Municipal, apesar das inúmeras tentativas do Senhor Presidente, 

no sentido de agilizar e viabilizar o processo. Sendo na altura, o 

Governo da República de direita e tendo a oposição Deputados na 

Assembleia da República e em lugares do Governo, que diligências 

fizeram no sentido de agilizar e ajudar neste processo? Disso, 

nada se sabia. Nem uma palavra. O que se sabia é que a solução 

foi encontrada pela mão do Sr. Presidente, Dr. Domingos de 

Bragança, conjuntamente com o Governo Socialista. Essas 

soluções, agora encontradas e aprovadas tanto para o 

desnivelamento do nó de Silvares como da ligação do Avepark à 

rede de autoestradas, só foram possíveis porque o atual Governo 

Socialista lançou, e muito bem, o programa da valorização de 

áreas empresariais, colocando o enfoque na melhoria da rede 

rodoviária que serve essas áreas, considerando-as um importante 

estímulo ao desenvolvimento da economia nacional. A melhoria 

dessas acessibilidades contribuirá, certamente, para a 

consolidação do tecido empresarial local e regional, para o reforço 

da coesão territorial, promovendo o emprego e fixando as 

pessoas. Na última reunião do executivo foram aprovados a 

celebração de dois acordos de gestão com a Infraestruturas de 

Portugal, sendo um para a execução do desnivelamento do nó de 

Silvares (aprovado por unanimidade) e outro para a execução da 

ligação ao Avepark (aprovado apenas pela maioria Socialista), que 
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seriam comparticipadas até oitenta e cinco por cento pelas 

Infraestruturas de Portugal. Essa fórmula apresentada pelo 

Executivo Socialista permitiria avançar, a curto prazo, com o 

desnivelamento do nó de Silvares, não ficando dependente da 

execução, certamente mais morosa, da ligação ao Avepark. Era 

esta visão de futuro e com futuro que caracterizava o Executivo 

Municipal. Seriam mais duas obras do Partido Socialista, que 

serviriam Guimarães. Era este o caminho a seguir. Era este o 

caminho que o PS local também defendia. Prometiam! Cumpriam!  

Foram solicitados esclarecimentos pelos Deputados Daniel André 

de Sousa Rodrigues, César Nuno da Costa Teixeira e Rui Miguel 

Ribeiro Correia, aos quais Flávio Romeu de Sousa Freitas 

respondeu. ------------------------------------------------------------- 

Rui Miguel Ribeiro Correia, do Grupo Parlamentar Municipal do 

CDS-PP, usou da palavra dizendo que têm assistido a momentos 

raríssimos na atividade política governamental e parlamentar do 

país. Eram momentos raríssimos e de raríssima coerência com o 

que se vem fazendo ao longo destes últimos dois anos de 

governação. Desde uma instituição receber um subsídio de cento e 

cinquenta mil euros do Fundo de Socorro Social, atribuído pelo 

Ministro Vieira da Silva, e uma deputada ver uma viagem sua ser 

paga, adiantadamente sem comprovar, por dinheiro concedido 

pelo seu marido em representação dessa mesma instituição. 

Desde um Ministro estar presente numa Assembleia-Geral da 

Instituição Raríssima, enquanto Vice-Presidente da Assembleia 

Geral, no dia anterior à sua tomada de posse como Ministro e dias 

depois atribuir subsídios de cento e cinquenta mil euros e de 

quinze mil euros sem que ninguém questionasse as suas 

incompatibilidades e impedimentos. Também raríssima era o 

Ministro não saber que a sua mulher viajava à “pala” de uma 
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instituição e que ela dissesse que não sabia quem lhe pagou as 

despesas. Pois bem, assim andava o Governo. Na mão de 

raríssimos governantes, acompanhados por raríssimas deputadas 

que não tinham a mínima vergonha de ter perseguido dirigentes 

raros na sua hombridade e retidão, por factos falsos que lhe 

imputaram e que, agora, reconheciam como legítimos para si 

próprios. ---------------------------------------------------------------- 

Paulo Rui Lopes Pereira da Silva para um ponto de Ordem à Mesa.  

Armindo José Ferreira da Costa e Silva para um ponto de Ordem à 

Mesa. ------------------------------------------------------------------- 

César Nuno da Costa Teixeira para lavrar um protesto. ------------- 

Paulo Rui Lopes Pereira da Silva para um contraprotesto. ---------- 

Rui Miguel Ribeiro Correia para um ponto de Ordem à Mesa. -------

Nelson José Guimarães Felgueiras, do Grupo Parlamentar 

Municipal do PS, começou a sua intervenção congratulando todos 

quantos foram eleitos no dia um de outubro. E, sendo esta a 

primeira sessão do mandato impunha-se fazer uma análise daquilo 

que foram os resultados eleitorais. Assim, começou por referir que 

os resultados foram claros, o Partido Socialista teve uma vitória 

em toda a linha. E essa vitória se devia, sobretudo, a um capital 

histórico de trabalho, de capacidade de envolver, de capacidade de 

ouvir, de capacidade de projetar e da capacidade de motivar os 

vimaranenses à volta de um projeto político. A vitória do Partido 

Socialista, consubstanciada na vitória esmagadora que ocorreu no 

conjunto das freguesias do concelho e nas votações para a 

Câmara Municipal e Assembleia Municipal, demonstravam, 

sobretudo, que os vimaranenses continuam a confiar no Partido 

Socialista e nos rostos e nas caras que trouxeram Guimarães ao 

patamar de excelência que todos reconheciam. Por isso, era 

importante deixar vincado que a democracia se cumpriu. De 
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seguida, passando à análise dos fatores que levaram aos 

resultados obtidos pelos outros partidos políticos com assento na 

Assembleia Municipal, começou por referir que da parte da 

coligação de direita e de todos aqueles que se quiseram juntar a 

esta, ocorria, a par da vitória do Partido Socialista, uma derrota 

em toda a linha de direita e dos seus, sem desprimor, apêndices. 

O objetivo dessa coligação passava por alcançar o poder, o que 

não conseguiram. Relativamente ao resultado obtido pela CDU, em 

sua opinião resultara, sobretudo, pelo discurso que fizeram com o 

objetivo de tirar a maioria absoluta ao Partido Socialista. No que 

tocava ao Bloco de Esquerda, com um discurso que visava o 

combate à corrupção e transparência, afirmou que a visão e 

perceção que os vimaranenses tinham da vida política autárquica, 

não aderia a esse discurso. Prosseguindo, disse que este era o 

momento de projetar o futuro, e que o mesmo se projetava com o 

compromisso de todos estarem à altura da confiança que os 

vimaranenses lhes depositara, nos diversos órgãos autárquicos. 

Por fim, desejou a todos um ótimo mandato e fez votos para que 

todos estivessem à altura daquilo que era o desafio e a confiança 

dos vimaranenses. Da parte dos Deputados do Partido Socialista, 

tudo fariam para continuarem a estar à altura dessa confiança. --- 

Foram solicitados esclarecimentos pelos Deputados Daniel André 

de Sousa Rodrigues, Tiago Vieira Laranjeiro, Adrião Saraiva 

Gonçalves e Mariana da Conceição Pereira da Silva, aos quais 

Nelson José Guimarães Felgueiras respondeu. ----------------------- 

Paula Cristina Santos Oliveira, Vereadora Municipal, no uso da 

palavra para responder às questões que foram colocadas pela 

Deputada Célia Maria Abreu Magalhães esclareceu, em primeiro 

lugar, que a identificação das pessoas em situação de carência foi 

feita pelas entidades e IPSS envolvidas no processo. Disse, 
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também, que o Programa de Ajuda Alimentar veio dar uma 

resposta mais digna, mas para alguns agregados esta poderia não 

ser a melhor solução. Contudo, já promoveram reuniões com as 

essas entidades para avaliar e procurar identificar as carências do 

programa. Quanto às cantinas sociais, reconhecia que algumas 

delas deveriam encerrar. Já questionaram quem de direito sobre 

esses encerramentos e qual o número de pessoas que ficariam 

sem resposta. Quanto à assunto dos sem-abrigo, denunciou que 

existiam algumas dessas pessoas que, de forma livre, não queriam 

qualquer tipo de ajuda nem sair da rua e, nestes casos, a Câmara 

mesmo tendo centros de abrigo de emergência que permitiriam 

uma resposta imediata, nada poderiam fazer porque a lei não o 

permitia. --------------------------------------------------------------- 

Domingos Bragança, Presidente da Câmara Municipal, no uso da 

palavra para responder a outros temas que foram levantados, 

iniciou sublinhando a aposta do Executivo nas questões sociais, 

como era exemplo a criação de uma Incubadora para a Inovação 

Social para que pudessem sinalizar melhor quem precisava de 

ajuda. Depois, informou que o executivo já estava a trabalhar na 

revolução digital e que abrangia a Educação e a Ciência. Também 

a Economia já o tinha merecido, no mandato anterior, com a 

criação de uma nova divisão, Divisão de Desenvolvimento de 

Sistemas Inteligentes, com o objetivo de trabalhar as novas 

tecnologias digitais e, também, a inteligência artificial. Mas a visão 

de futuro do Executivo ia mais longe, passava pela 

sustentabilidade ambiental e, por isso, era importante a 

candidatura a Capital Verde Europeia e a candidatura da Zona de 

Couros a Património Mundial. Prosseguindo, salientou que a 

Vimágua tem feito um trabalho de substituição das redes de água 

e saneamento, que era de evidenciar. Para além disso, 
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aconselhava a Deputada Sónia Ribeiro a falar com o Conselho de 

Administração da Vimágua, para verificar que as críticas que fizera 

na sua intervenção não tinham razão de ser. Disse-lhe, 

prosseguindo, que a escolha para as presidências e órgãos sociais 

das empresas e cooperativas municipais eram da sua inteira 

responsabilidade. A respeito do desnivelamento do nó de Silvares, 

clarificou que o projeto da obra estava a ser elaborado pelas 

Infraestruturas de Portugal e não pela Câmara Municipal, o que 

levou ao atraso que conheciam, e a execução da obra estaria a 

cargo da Câmara Municipal. Quanto aos resultados eleitorais do 

dia um de outubro, referenciou que houve uma disputa muito forte 

e, por esse facto, o Partido Socialista ganhou consistência e a 

confiança dos vimaranenses. Por esse facto, também tinha uma 

maior responsabilidade no cumprimento do programa eleitoral que 

levou a sufrágio. Era essa a sua responsabilidade e preocupação. 

Cumprir o que prometeu. --------------------------------------------- 

Foram solicitados esclarecimentos pela deputada Célia Maria Abreu 

Magalhães, aos quais Domingos Bragança respondeu. -------------   

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

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

2 - APROVAÇÃO DA ATA Nº 6 DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 

REALIZADA NO DIA 27 DE NOVEMBRO 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: Hugo Maciel Tavares de Freitas, 

Rui Alexandre Pereira Barros da Cunhas Pereira, Sérgio Manuel 
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Antunes Freitas da Silva e Francisco Bruno da Silva Oliveira. Maria 

José Lopes de Sousa Pinto, Célia Maria de Abreu Magalhães, 

Adrião Saraiva Gonçalves, 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, Luís 

Miguel de Freitas Marques Carvalho Soares, Flávio Romeu de 

Sousa Freitas. ---------------------------------------------------------- 

CÂMARA: --------------------------------------------------------------- 

2 – ANÁLISE DO RELATÓRIO DA ATIVIDADE DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE GUIMARÃES. Submete-se à apreciação da 

Assembleia Municipal, nos termos da alínea e do artigo cinquenta 

e três da Lei número cinco a barra dois mil e dois, o relatório 

acerca da atividade da Câmara Municipal no período compreendido 

entre catorze de outubro e trinta de novembro de dois mil e 

dezassete, que aqui se dá por reproduzido e fica arquivado em 

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

Cândido Capela Dias, do Grupo Parlamentar Municipal da CDU, 

como introdução disse que falar sobre a atividade da Câmara 

também era falar sobre a passividade da Câmara e falar sobre o 

que a Câmara fez também era lembrar o que a Câmara não fez. E, 

por isso, hoje não queria falar das práticas de uma empresa que, 

por negligência ou calculismo económico, polui a montante para 

despoluir a jusante, ganhando a “dois carrinhos”. E, que apesar de 

objeto de vários processos contraordenacionais, alguns já em fase 

judicial, continuava a ser considerada pela Câmara como um 

fornecedor impoluto, quando se impunha revisão dos critérios e 

regulamentos municipais, pontuando negativamente quem 

desrespeitasse a Câmara conspurcando o nosso rio, corroendo a 

Capital Verde, atacando o ambiente. Hoje queria falar de um caso 
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que, indiretamente, afetava o bom nome da Câmara e, em 

particular, o bom nome do seu Presidente. Disse, então, que no 

último domingo de cada mês, realiza-se nas Taipas a Feira de 

Antiguidades, feira cada vez mais extensa, promovida e 

organizada pela ACIT (Associação Comercial e Industrial das 

Taipas) no jardim público e com a competente autorização da 

Câmara Municipal. Mas, reinava um mal-estar entre os feirantes 

que resultava do facto de lhes ser cobrada uma taxa por terrado a 

que não correspondia qualquer comprovante de quitação. E, por 

isso, existiam os que pagavam e não reclamavam e existia os que 

recusavam pagar sem recibo. Em primeira estância, esta era uma 

situação que tinha de ser resolvida pela Associação, mas não se 

compreendia o silêncio e a passividade da Câmara Municipal nesta 

matéria. Pelo exposto, a Câmara deveria tomar as medidas que 

achasse adequadas, mas não esperar que o tempo resolvesse. ---- 

Foram prestados esclarecimentos pelo Deputado Luís Miguel de 

Freitas Marques Carvalho Soares, aos quais Cândido Capela Dias 

respondeu. ------------------------------------------------------------- 

Daniel André de Sousa Rodrigues, do Grupo Parlamentar 

Municipal do PSD, antes de dar início à intervenção, felicitou todos 

os que tinham sido eleitos, sem exceção, para integrar a 

Assembleia Municipal e Câmara Municipal. Iniciando, então, a sua 

intervenção, recordou que o concelho de Guimarães tinha a 

Presidência da CIM do Ave (Presidente da Câmara Municipal de 

Guimarães) e o Secretário Executivo (Dr. Gabriel Pontes). Ora, o 

que teria corrido mal para ser eleito Presidente da CIM do Ave o 

atual Presidente da Câmara Municipal de Fafe e para que o 

Secretário Executivo, da confiança do Dr. Domingos Bragança e 

sujeito a votação, perder na respetiva votação? O que teria corrido 

mal ao longo do último mandato para que isto tenha acontecido? - 
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Sónia Cristina Patrocínio Gonçalo Ribeiro, do Grupo 

Parlamentar Municipal do BE, aproveitando a análise da atividade 

da Câmara Municipal, questionou para quando a criação efetiva do 

gabinete do Provedor do Munícipe, já aprovado pela Assembleia 

Municipal e a já aprovada homenagem a Zeca Afonso. Depois, 

recordou algumas das propostas apresentadas pelo BE, não 

acolhidas pelo Executivo Municipal aquando da sua apresentação, 

lamentando o facto de ter constatado que as mesmas foram 

aproveitadas como se verificava no relatório em apreciação. Por 

fim, disse que o Bloco de Esquerda embora concordasse e visse 

com bons olhos a atribuição de casas, não concordava que se 

fizesse o chinfrim que foi feito na atribuição das respetivas chaves.  

César Nuno da Costa Teixeira, do Grupo Parlamentar Municipal 

do PSD, na sequência de uma polémica que se arrastou durante o 

mandato e que dizia respeito à questão do parque da Caldeiroa 

correlacionado com a candidatura da Zona de Couros a Património 

da Humanidade, perguntou qual a calendarização que estava 

prevista para que se pudesse, no breve prazo, ter uma 

candidatura e a concretização da mesma, correspondendo, assim, 

aquele que era um desígnio municipal. Pois, mais do que 

conversas, era necessário que o Senhor Presidente da Câmara 

lhes pudesse caracterizar, em termos concretos, os passos que 

tinha previstos, desde já, para a concretização desse desígnio. ---- 

Vasco André da Silva Rodrigues, do Grupo Parlamentar 

Municipal do CDS-PP, começou a sua intervenção lamentando que 

a Câmara Municipal não tivesse aprendido com erros passados. 

Vinha isto a propósito de projetos já discutidos no atual mandato, 

mas que foram alavancados pela atividade dos deputados do CDS-

PP a título individual ou integrados na Coligação Juntos Por 

Guimarães, como era exemplo a aprovação da isenção do IMI do 
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Centro Histórico e o projeto de desnivelamento do nó de Silvares. 

Alem disso, sucediam-se impulsos inexplicáveis, apesar dos avisos 

de quem era responsável. O que dizer do início da obra do parque 

de estacionamento de Camões? Ou o que dizer das declarações da 

Muralha? Pois bem, as obras de rasgo ou aquelas medidas que 

marcaram o mandato, ou encontravam-se inquinadas desde o seu 

princípio, ou a sua paternidade, não advieram do executivo 

municipal. --------------------------------------------------------------  

Foram solicitados esclarecimentos pelo Deputado José Manuel 

Nogueira Teixeira Bastos, aos quais Vasco André da Silva 

Rodrigues respondeu. ------------------------------------------------- 

Ana Paula Cardoso Lemos Damião, do Grupo Parlamentar 

Municipal do PSD, no uso da palavra, porque faltavam cerca de 

quinze dias para terminar o ano de dois mil e dezassete, disse que 

gostaria de saber se a Câmara Municipal já tinha garantia de que 

seria efetuada a transferência de trezentos mil euros para a 

Plataforma das Artes e da Criatividade. Isto porque na altura da 

discussão do Orçamento de Estado, o Senhor Ministro tinha 

anunciado que o pagamento seria realizado até ao final do ano em 

curso. ------------------------------------------------------------------- 

César Manuel de Castro Machado, do Grupo Parlamentar 

Municipal do PS, iniciou saudando todos os presentes e desejando 

a todos um bom mandato. Depois, relativamente ao documento 

que lhes foi apresentado acerca da atividade da Câmara Municipal, 

disse tratar-se da uma continuidade das ações, mas também de 

coisas novas. E, não havendo tempo para falar sobre a totalidade 

das ações, focar-se-ia nas ações mais marcantes ao nível das 

infraestruturas. Salientou, então, que a obra de desnivelamento 

do acesso entre o nó da autoestrada e a variante de Creixomil, no 

sentido de resolver os congestionamentos que hoje se verificavam 
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sistematicamente nesta rotunda e que permitiria alcançar o 

objetivo de melhoria efetiva da legação do Avepark à rede de 

autoestradas, através da EN101, era, sem qualquer dúvida, uma 

obra necessária e fundamental. Também a construção do parque 

de estacionamento de Camões, era importante. Situado a 

cinquenta metros do Largo do Toural, com capacidade para 

quatrocentas viaturas, induziria a reabilitação do conjunto 

edificado da habitação, comércio e serviços, serviria de apoio às 

atividades económicas e sociais do centro da cidade e permitiria a 

gradual pedonalização do Centro Histórico, através da 

disponibilidade de aparcamento gratuito aos moradores. Outro 

exemplo importante era a celebração de um protocolo com a 

Direção Regional de Cultura do Norte e a Fundação Iberdrola com 

o objetivo de proceder à intervenção de conservação e reforço 

estrutural da Igreja Românica de Serzedelo. Neste caso, uma 

intervenção de grande austeridade arquitetónica, mas que se 

impunha por se tratar de um dos mais importantes edifícios do 

património concelhio. Também a compra da Casa dos Costeado, 

na Cruz de Pedra, para a instalação da Escola Hotel integrada no 

Instituto Politécnico do Cávado e do Ave, que iria formar 

profissionais para a área da hotelaria e restauração, era marcante 

para o setor económico, que estava em grande crescimento no 

concelho, e para a reabilitação de um edifício singular de valor 

patrimonial. Prosseguindo, sobre a intervenção cultural, afirmou 

que o “Guimarães Jazz” era, neste momento, o mais importante 

festival de Jazz do país, assim como, que teve repercussões em 

Guimarães. Esta, e outras, foram as opções do Partido Socialista 

na área cultural que outros não tomariam. Esperava, contudo, ver 

o dia em que essas pessoas viessem a reconhecer que 

efetivamente foram ações importantes para a cultura vimaranense 
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e que estiveram errados. Disse, portanto, que era com estas 

coisas que se construía património. Por isso, seriam mais 

exigentes no futuro, querendo viver num concelho mais verde, 

sendo importante que Guimarães fosse escolhida como uma das 

treze cidades finalistas ao prémio de Capital Verde Europeia 2020. 

Essa escolha significava que eramos uma das cidades que estava 

na linha da frente do desenvolvimento sustentável, de um futuro 

mais verde e em harmonia com a natureza. Relativamente à 

questão do I.M.I do Centro Histórico, informou que mais de 

noventa por cento dos seus prédios não tinham condições para ser 

classificados e ter isenção do imposto. E, de duas uma, ou a 

oposição não tinha conhecimento disso e, por isso, não tinha feito 

o trabalho de casa ou se tinha conhecimento disso, era mais grave 

porque estava a enganar as pessoas. Para terminar, evidenciou 

que não era preciso estar do lado do Partido Social Democrata ou 

do Partido Socialista para estar no lado certo ou no errado, 

referindo a exemplo o Dr. Rui Rio que, além de aderir à totalidade 

da tese que Guimarães escrevera, felicitara os serviços jurídicos 

de Guimarães pelo trabalho apresentado quanto à isenção. -------- 

Foram solicitados esclarecimentos pelos Deputados Daniel André 

de Sousa Rodrigues, César Nuno da Costa Teixeira e Rui Miguel 

Ribeiro Correia, aos quais César Manuel de Castro Machado 

respondeu. ------------------------------------------------------------- 

Domingos Bragança, Presidente da Câmara Municipal, no uso da 

palavra para responder às questões que lhe foram colocadas, 

iniciou agradecendo o esclarecimento que Luís Miguel Soares 

prestou ao Deputado Cândido Capela Dias. Depois, para informar 

que também o tinha ajudado a perceber o que se tinha passado e 

o que se teria de fazer para salvaguardar a Feira das Antiguidades 

das Taipas. Depois, sobre o que se passou na eleição para a 
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presidência da CIM do Ave, bem como para eleição do Secretário 

Executivo, informou que não aconteceu nada de estranho. Tinha 

muito pouco tempo para dedicar à CIM do Ave e a sua Presidência 

foi atribuída ao Município de Fafe, que se disponibilizou para esse 

efeito. A eleição do Secretário Executivo resultou da vontade 

individual de cada Presidente de Câmara. Seguidamente, 

dirigindo-se à Deputada Sónia Ribeiro, garantiu que brevemente 

Guimarães terá Provedor do Munícipe e respetivo gabinete. Sobre 

a homenagem a Zeca Afonso, embora anunciando já ter havido 

algumas iniciativas no âmbito do programa “Excentricidade”, 

certificou que estava a ser preparado um programa, para o mês 

de abril, de homenagem ao cantor e compositor. Relativamente à 

intervenção do Deputado César Teixeira, disse que estavam a 

trabalhar na candidatura da Zona de Couros a Património da 

Humanidade, lembrando que no mandato anterior já haviam 

conseguido que ficasse inscrita como bem nacional pela UNESCO, 

que era uma fase obrigatória que precedia a candidatura. Agora, 

essa equipa estava a trabalhar para, dentro do calendário que 

definir, fosse inscrito como Património Cultural da Humanidade. No 

que toca à isenção do IMI, quis deixar claro que em dois mil e 

catorze só poderiam proceder à isenção através da classificação 

individual dos prédios e isso abrangia apenas cerca de cinco por 

cento do Centro Histórico. Hoje conseguiram classificar o conjunto 

edificado como monumento nacional e conceder isenção do 

imposto, a todos os seus prédios, por cinco anos. Informou, de 

seguida a deputada Ana Paula Damião dizendo-lhe que tinha 

garantia de que a transferência dos trezentos mil euros para a 

Plataforma das Artes seria feita até dia vinte do mês em curso. 

Terminou, dizendo ao Deputado César Machado que gostou de o 

ouvir porque tinha realçado, a seu modo, a importância de sermos 
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uma cidade e um território de referência na cultura, acrescentando 

que, para isso, teriam de ter dimensão na Educação, na Ciência, 

na área social e na área ambiental. ---------------------------------- 

Foram solicitados esclarecimentos pelos Deputados Daniel André 

de Sousa Rodrigues e César Nuno da Costa Teixeira, aos quais 

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

-----------------PERIODO DESTINADO AO PÚBLICO------------ 

---------------------------INTERVENÇÕES------------------------- 

Não ocorreu qualquer intervenção. ----------------------------------- 

Eram zero horas e vinte e cinco minutos do dia seguinte, o 

Presidente da Mesa declarou SUSPENSA 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 

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. ------------ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


