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Aos dezanove 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, em continuação da sessão iniciada no dia dezoito de 

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

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

1 – 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: ------------------------------------------------------------ 

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

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

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

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

4 – PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO IMPOSTO SOBRE O 

RENDIMENTO DAS PESSOAS SINGULARES (IRS) – ANO DE 

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

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

5 – ALTERAÇÕES AO REGULAMENTO MUNICIPAL DE TAXAS 

E OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS, À TABELA DE TAXAS E 

OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS E À TABELA DE TAXAS E 

ENCARGOS NAS OPERAÇÕES URBANÍSTICAS – ANO DE 

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

ENTIDADES PARTICIPADAS: ------------------------------------------ 
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6 – VIMÁGUA – EMPRESA DE ÁGUA E SANEAMENTO DE 

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

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

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

NOMEAÇÃO DA SOCIEDADE DE REVISORES OFICIAIS DE 

CONTAS DE ARMANDO MAGALHÃES, CARLOS SILVA & 

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

8 – CONTRATOS A CELEBRAR COM A CASFIG RELATIVOS A 

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

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

9 – PEDIDO DE RENEGOCIAÇÃO DO CONTRATO DE 

CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS TRIBUTÁRIOS MUNICIPAIS – 

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

10 – PEDIDO DE RENEGOCIAÇÃO DO CONTRATO DE 

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

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

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

11 – AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO LEGAL DE 

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

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

12 - ALTERAÇÃO DA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DOS 

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

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

13 – EMISSÃO DE CERTIDÃO DE INTERESSE PÚBLICO - 

UNIVERSIDADE DO MINHO/TERM RES-HUB (INSTITUTO 

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

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

14 - FREGUESIA DE S. TORCATO - ALTERAÇÃO AO 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE 

COMPETÊNCIAS – ANO DE 2017 - PRIMEIRO ADITAMENTO. 
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15 - FREGUESIA DA COSTA - ALTERAÇÃO AO CONTRATO 

INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS 

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

-16 - FREGUESIA DE LORDELO - ALTERAÇÃO AO CONTRATO 

INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS 

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

17 - UNIÃO DAS FREGUESIAS DE CONDE E GANDARELA - 

ALTERAÇÃO AO CONTRATO DE ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO – 

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

18 - FREGUESIA DE SILVARES – OBRAS DE RECONSTRUÇÃO 

DOS PASSEIOS NA URBANIZAÇÃO DA CERCA E NA 

URBANIZAÇÃO DA SANTA APOLÓNIA - ATRIBUIÇÃO DE 

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

19 - FREGUESIA DE PINHEIRO – OBRAS DE ALARGAMENTO 

E RECONSTRUÇÃO DO MURO NA RUA DO RIO - ATRIBUIÇÃO 

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

20 - UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SELHO S. LOURENÇO E 

GOMINHÃES – OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO DO RINGUE 

DESPORTIVO DA EB 1 DA BELA VISTA - ATRIBUIÇÃO DE 

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

21 - FREGUESIA DE LONGOS – OBRAS DE CONSTRUÇÃO 

PASSEIOS E MURO DE SUPORTE, NA RUA DA SANTA MARTA 

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

22 - FREGUESIA DE MOREIRA DE CÓNEGOS – OBRAS DE 

REQUALIFICAÇÃO E INTERVENÇÕES EM DIVERSAS RUAS DA 

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

23 - DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NAS FREGUESIAS 

PARA A MANUTENÇÃO DOS PARQUES DE LAZER DO 

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

DIVERSOS: ------------------------------------------------------------- 
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24 - 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: ------------------------------------ 

25 - 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, Pedro Miguel 

Vilhena Abreu Roque Figueiredo, Hugo Maciel Tavares de Freitas, 

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 – Ana Paula Cardoso Lemos Damião, César 

Nuno da Costa Teixeira, Tiago Vieira Laranjeiro, Luís Cirilo Amorim 

de Campos Carvalho, Ana Margarida da Costa Teixeira, José 

Cardoso de Menezes Couceiro da Costa, Susana Manuela Marques 

Araújo, Ana Rita Abreu Fernandes, Mário Augusto Araújo Ribeiro, 

Carlos Henrique Ribeiro de Barros, Paula Cristina da Silva Ribeiro e 

Eduardo Miguel Teixeira Fernandes; CDS-PP – Rui Miguel Ribeiro 

Correia, Paulo Miguel Lima Peixoto, Vasco André da Silva 

Rodrigues e Maria José Lopes de Sousa Pinto; 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; Por inerência do cargo 

de Presidente de Junta de Freguesia: Ana Alice de Castro 
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Martins (em representação do Presidente de Junta de Freguesia de 

Aldão) - PS, José de Castro Antunes - PS, Sérgio Manuel Antunes 

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

António Joaquim Azevedo Oliveira (em representação do 

Presidente de 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, David 

José Gonçalves Faria (em representação do Presidente de Junta de 

Freguesia de Polvoreira) - 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, 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. ---------------------------- 

Estiveram ausentes os seguintes membros: Maria Elisabete 

Veloso Machado da Costa Martins, Susana Gabriela Meireles 
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Campos Nunes, Manuel Américo Antunes e Freitas, António 

Fernando Macedo Ribeiro, Adrião Saraiva Gonçalves, Natália Maria 

da Silva Fernandes Ribeiro, Marta Filipa da Silva Gonçalves, 

Angelino Miguel Ribeiro Salazar e Manuel Fernando da Cunha 

Fernandes. ------------------------------------------------------------- 

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 e Bruno Alberto 

Vieira Fernandes.-------------------------------------------------------  

Pediram a substituição os seguintes membros: Sónia 

Ermelinda Matos Silva Fertuzinhos, José Pedro Aguiar Branco, 

Emídio Guerreiro, Daniel André de Sousa Rodrigues, Rui Armindo 

da Costa Freitas, Isabel Filipa de Lemos Moreira Leite, Rui 

Alexandre Pereira Barros da Cunha Pereira, André Filipe Castro e 

Sousa Casalta, Fernando Miguel Machado Pereira Silva Araújo, 

Elva Raquel Camarero Cancela Gusmão, Rui Manuel Alves Martins, 

Alfredo Manuel Alves e Sousa, Maria da Conceição da Cunha e 

Castro, Luís Miguel Freitas Marques Carvalho Soares e Carlos 

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

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

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

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

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

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

1 – 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 
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EXECUÇÃO ORÇAMENTAL – MAPA DE PESSOAL 2018 – 

ORÇAMENTOS DAS ENTIDADES PARTICIPADAS. Submete-se 

à apreciação e votação da Assembleia Municipal a proposta 

designada por Grandes Opções do Plano e Orçamento 2018 – 

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, aprovada pelo Executivo Municipal em reunião 

realizada a onze de dezembro, que aqui se dá por reproduzida e 

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

Ana Rita Abreu Fernandes, do Grupo Parlamentar Municipal do 

PSD, interveio para, em primeiro lugar, desejar a todos um 

mandato. Depois, para dizer que o Plano e Orçamento 

apresentava algumas lacunas, sendo uma delas a ausência de 

parecer do Conselho Municipal da Juventude, documento que era 

obrigatório por lei. Sendo o Conselho Municipal da Juventude o 

Órgão Consultivo do Presidente da Câmara em matérias de 

políticas de juventude, que reunia as ações juvenis e as demais 

organizações que trabalhavam com os jovens, era incompreensível 

como pretendia prosseguir o fio de apostar na juventude se não 

reunia com o seu Conselho Consultivo. ------------------------------ 

Mariana da Conceição Pereira da Silva, do Grupo Parlamentar 

Municipal da CDU, começou por referir que o Plano e Orçamento 

para dois mil e dezoito estava um pouco vazio, em comparação 

com o apresentado para dois mil e dezassete. Já não estavam em 

tempo de eleições e o investimento iria acalmar. Algumas das 

obras que eram apresentadas naquele Plano já deviam estar 

concluídas e que lhe parecia que só seriam realizadas em dois mil 

e dezanove, como era o caso da Rua D. João I, que já devia ter 

sido alvo de obras aquando da requalificação da Rua de Camões. 
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Também o investimento na mobilidade ficava muito aquém do que 

seria de esperar. Era necessário rever as rotas do transporte 

rodoviário e também não esquecer que existia transporte 

ferroviário em Guimarães e que necessitava de ser interligado com 

o transporte rodoviário para se evitar que as ruas perto da Estação 

da Caminhos-de-ferro ficassem cheias de carros estacionados dos 

utentes do comboio. Dialogar com a empresa Comboios de 

Portugal para que se pudesse requalificar o caminho de acesso ao 

apeadeiro de Lordelo era, mormente, uma necessidade. O carro 

não era sinónimo de liberdade contemporânea. Liberdade 

contemporânea era permitir a cada indivíduo pudesse escolher 

entre usar o carro individual ou o transporte público. 

Prosseguindo, disse que não bastava dizer-se que era importante 

o caminho que se iria fazer até à obtenção do título de Capital 

Verde Europeia. Era urgente criar condições para que os 

vimaranenses pudessem mudar os seus hábitos e serem parte da 

conquista desse título. Na perspetiva da CDU iriam continuar a 

ocorrer graves problemas de poluição, nomeadamente um atraso 

significativo na devolução das praias fluviais para Guimarães e na 

conclusão da despoluição dos nossos rios. Relativamente ao 

Parque Desportivo de Azurém, disse que gostaria de saber se era 

apenas para aquela freguesia, quem o iria gerir e que associações 

ou clubes poderiam usufruir do espaço, pois associações e clubes 

da União de Freguesias Oliveira do Castelo, São Paio e São 

Sebastião também reclamavam, há muitos anos, condições para a 

prática de desporto. Dada a proximidade desse parque com esta 

união de freguesias, seria uma solução para todos. Quanto à 

rúbrica Canil/Gatil Hotel, que deveria referir Centro de Recolha 

Oficial, constava um investimento de mais de trezentos mil euros 

apenas para dois mil e dezanove. Estariam a falar do Canil/Gatil 
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Municipal localizado em Aldão, que seria alvo de requalificação 

para fazer fase à nova lei que não permitia o abate de animais 

saudáveis dando lugar à esterilização? Ou, estariam a falar de um 

outro equipamento que a Câmara Municipal se preparava para 

construir? Finalizou, denunciando que a CDU enviara à Câmara 

Municipal uma proposta de alteração ao Regulamento do Centro 

de Recolha Oficial do Município de Guimarães e que, passados oito 

meses, continuavam sem resposta e sem saber quando seria 

apresentado o novo Regulamento. Através de pesquisas que 

efetuaram, verificaram que houve uma pequena renovação, mas 

que as fotografias dos animais para adoção já não eram 

atualizadas desde dezoito de julho do ano em curso. Por tudo o 

atrás referira, e muito mais que não cabia no tempo a que a CDU 

tinha direito, votariam contra. ---------------------------------------- 

Paulo Miguel Lima Peixoto, do Grupo Parlamentar Municipal do 

CDS-PP, usou da palavra para dizer que a sua primeira nota 

advinha do crescimento de cerca de três e meio por cento 

relativamente a dois mil e dezassete, um crescimento de quase 

quatro milhões de euros. Na introdução deste Plano e Orçamento, 

o Executivo defendia as seguintes prioridades: Melhorias ao nível 

da mobilidade, requalificação do parque escolar, edificação de 

novos espaços culturais, requalificação dos prédios da habitação 

social, alargar aliança à Universidade do Minho e ampliar o parque 

industrial de Ponte e do Avepark. Desde logo não poderiam 

esquecer que este Plano e Orçamento era elaborado pouco mais 

de um mês após a Eleições Autárquicas. Umas eleições onde o 

Partido Socialista apresentou um programa que ia muito para além 

do orçamento que lhes foi apresentado. E, antes que o Presidente 

do Executivo fosse àquela Câmara dizer que o programa eleitoral 

fora efetuado para quatro anos e que o orçamento era apenas 
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para dois mil e dezoito, referira, desde logo, que o Plano ficara 

aquém daquilo que os vimaranenses estavam à espera e, 

portanto, daquilo que tinham sufragado. Analisando mais 

pormenorizadamente algumas das rúbricas, verificavam que para 

a mobilidade, setor que pelos vistos era tão importante para o 

Executivo, o valor previsto era residual. Na verdade, o setor dos 

transportes, setor mais carenciado e mais esquecido ao longo das 

últimas décadas no nosso concelho e cidade, merecia, em termos 

orçamentais, muito mais, se é que na realidade se queria 

estimular e promover o transporte coletivo, em detrimento do 

transporte pessoal indo, assim, ao encontro de um ambiente 

menos poluído, etapa importante no processo da candidatura a 

Capital Verde e, sobretudo, para um concelho mais coeso. Não 

viram expresso no Plano o tão propalado investimento para unir o 

concelho e diminuir as suas assimetrias, principalmente para as 

freguesias mais distantes. A requalificação do parque escolar, que 

pelos vistos também era prioritária, à exceção das Taipas, não 

tinha previstas intervenções de referência. O alargamento da 

aliança à Universidade do Minho era estratégico. Mas 

provavelmente por esquecimento estava vertido no documento de 

forma envergonhada. A prioridade na edificação de novos espaços 

culturais era, no mínimo, estranha. Com exceção da requalificação 

do edifício Jordão e Garagem Avenida, que se vinham arrastando 

de orçamento em orçamento, de plano em plano e de ano para 

ano, continuava a não vislumbrar-se uma política devidamente 

estruturada que, relativamente aos vários “elefantes brancos” a 

C.E.C. tinha deixado. Naquela que era a prioridade do Partido 

Socialista, no mandato anterior, ou seja, o desenvolvimento 

económico, de forma quase anedótica, o Executivo queria 

promover essa área e atrair investimento com a “gorda” quantia 
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de cinquenta mil euros, destinada à requalificação dos parques 

industriais e mais cinquenta mil euros para a Incubadora de 

Empresas de Base Tecnológica. Com um Orçamento que cresceu, 

perguntou por que é que não foi possível aumentar as 

transferências para as freguesias e tudo tinha que passar pelo - 

que lhe perdoassem a expressão - “beija-mão do Executivo”. 

Quanto ao IMI, apreciavam a sua descida e até consideravam que 

as condições económico-financeiras do Município permitiriam ir 

mais além. Todavia, gostariam de saber quais as condições 

diferentes que existiam hoje no concelho, relativamente aos anos 

anteriores, que permitiram a descida desse imposto. 

Provavelmente, nada mais do que voltar ao histórico paternalismo. 

Em resumo, disse que este Plano e Orçamento era diferente do 

que foi prometido, recentemente, aos vimaranenses. Um Plano e 

Orçamento cuja introdução apresentada na teoria, na prática nata 

tinha a ver com o que lá vinha expresso. Ficariam à espera dos 

orçamentos retificativos para analisarem se essas incongruências 

seriam superiores. ----------------------------------------------------- 

Tiago Vieira Laranjeiro, do Grupo Parlamentar Municipal do 

PSD, no uso da palavra começou por referir que os documentos 

previsionais em debate, neste ponto, eram o reflexo das opções, 

as assumidas e as veladas, do Partido Socialista. Eram o reflexo 

das opções políticas, antes do mais, do Presidente da Câmara, Dr. 

Domingos Bragança. Divergiam significativamente das propostas 

que apresentaram aos vimaranenses e, pelas quais, foram eleitos 

para lutar e, por esse facto, votariam contra este ponto. 

Acrescentou, para além disso, que o orçamento apresentado 

seguia num caminho no qual não se reviam, um caminho de jogos 

de espelhos e de sombras que contradizia, na prática, o que no 

discurso afirmavam. Pois, se por um lado a Câmara dizia que a 
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consolidação de uma economia próspera, sustentada e geradora 

de empregos constituía o principal desígnio para o quadriénio de 

governação municipal que agora se iniciava e que, por isso, a 

Câmara adotaria uma postura em prol da economia com o 

desenvolvimento de condições favoráveis ao investimento, a 

verdade é que as opções assumidas revelavam que apenas zero 

vírgula zero quarenta e seis por cento do orçamento se destinava 

à requalificação dos parques industriais. Mesmo para o total do 

mandato, de um plano de investimentos anunciado de cerca de 

cem milhões de euros, apenas zero vírgula seis por cento desse 

valor era projetado para a indústria. Se a Câmara fizera, num 

passado recente, ampla propaganda com a suposta liderança na 

redução de desemprego, a verdade era que tal opção era 

contraditada, quer pelos números nacionais relativos ao município 

sobre a redução do desemprego em que Guimarães, onde não 

figurava sequer no “Top Ten” do ranking da Região Norte, nem tal 

opção encontrava reflexo nos instrumentos da política orçamental 

e fiscal ao dispor do Município. Fossem claros e sinceros, convinha 

desmistificar essa patranha da crise do sucesso. Os números de 

Guimarães estavam em linha com os números nacionais, o que 

significava a total ausência de interferência do Município, que 

apenas procurava obter para si os méritos de um trabalho que 

vinha desde dois mil e onze e que conhecia reflexo desde dois mil 

e catorze, sempre crescentes até ao dia de hoje com o aumento 

das exportações e redução do desemprego. Também, se por um 

lado a Câmara assumia, veladamente, o alargamento da zona de 

Couros a Património Mundial, por outro rompia o paradigma da 

defesa do Património com a construção do parque de 

estacionamento de Camões/Caldeiroa e com a autorização de 

construção de outros edifícios na zona a classificar que 
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comprometiam, significativamente, tal desígnio. Por um lado 

defendia a candidatura a Capital Verde Europeia, que pressupunha 

a salvaguarda do património ambiental do concelho, por outro 

destruía-se as poucas zonas verdes do perímetro histórico da 

cidade e rasgava-se zonas de reserva agrícola e florestal para a 

construção de vias rápidas, de eficácia mais do que duvidosa, 

como a opção de uma via dedicada ao Avepark. Se se fazia 

campanha prometendo um Presidente para todos e investimento 

nas freguesias, a verdade era que este orçamento revelava 

novamente que todos eram iguais, mas uns mais iguais do que 

outros. A opção pela manutenção da política de financiamento às 

freguesias nos mínimos, reservando para a discricionariedade de 

critérios políticos o dobro daquela verba, afetando-a depois 

conforme as necessidades do momento ou que ditavam as 

necessidades eleitorais, era prova dessa contradição. E, como a 

“carne” era fraca, os movimentos dos autarcas nas últimas 

eleições foram o resultado visível da forma arbitrária e partidária 

de como era gerido o dinheiro de todos. Uma contradição que feria 

a própria natureza da democracia local, com o congelamento das 

transferências que só vinham reforçar a dependência das juntas 

de freguesia face à Câmara Municipal. Uma dependência que era 

absolutamente condenável nos dias de hoje, também à luz dos 

novos modelos de gestão autárquica. Esta prática envergonhava 

Guimarães, até pela comparação com aquilo que era a prática dos 

Municípios da região, independentemente da cor política. Era 

preciso serem claros neste ponto. Era vergonhoso o que se 

passava com o financiamento às juntas de freguesia no concelho. 

Em vez de se conceder mais autonomia às juntas de freguesia, 

enquanto órgão de proximidade dos cidadãos e dotado de uma 

legitimidade democrática semelhante à da Câmara Municipal, 
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permitindo-lhes tomar as suas próprias opções, a Câmara 

Municipal condicionava-as áquilo que eram as suas prioridades 

decidindo, casuisticamente, o seu financiamento consoante 

critérios que eram de natureza política e, até, partidária. Mas, 

para além dos “jogos de sombras” este plano e orçamento 

contemplava, também, “jogos de espelhos”, que se viam pela 

quantidade de obras que eram inscritas e anunciadas de ano após 

ano, sem execução. Era o caso da ampliação da EB1 de Azurém – 

Pegada, a ampliação da EB1/Jardim de Infância de Selho S. 

Cristóvão, da reconversão da EB1da Eirinha – Serzedelo, da 

reconversão da EB1 de Fafião – Briteiros Santo Estêvão, da 

reconversão da EB1 de Penela – Souto Santa Maria, requalificação 

da escola de Sande Vila Nova, requalificação da EB1 de Casais – 

Brito, Biblioteca da EB2,3 de João de Meira, EB2,3 de Pevidém, 

EB2,3 de S. Torcato, EB2,3 D. Afonso Henriques, EB2,3 Virgínia 

Moura, EB2,3 Professor Abel Salazar. Estas eram obras que 

estavam dotadas de verba no Plano Plurianual de Investimentos 

anteriores, desde dois mil e treze as primeiras seis que referira e 

as restantes desde dois mil e catorze. E, quem falava de Educação 

podia falar de Cultura e Património, como era o caso da 

recuperação dos tetos de S. Francisco, da requalificação e 

ampliação da biblioteca Raúl Brandão e da requalificação do Teatro 

Jordão. A cada novo orçamento, a cada oportunidade que surgia, 

os investimentos eram reembalados como novos, como grandes 

concretizações e prova de excelência da Câmara Municipal. Apesar 

de se estar num novo mandato autárquico, os hábitos mantinham-

se. E, como o “hábito faz o monge”, sabiam que aqueles traços 

eram característicos do regime do Partido Socialista. Antecipando 

as críticas que viriam dessa bancada, salientou que não eram os 

resultados eleitorais que legitimavam essas práticas, parecia-lhe 
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até mais o inverso, mas isso eram “contas de outro rosário”. O 

Plano e Orçamento era um documento complexo e variado, com 

trezentas e trinta e duas páginas, na versão que foi votada na 

reunião do Executivo Municipal, e que continha muitos mapas e 

muita informação. Nas páginas duzentos e setenta e um e 

duzentos e setenta e dois estava uma ata da cooperativa Tempo 

Livre que aprovava o respetivo Plano de Atividades. Acontecia que 

a ata que ali vinha, trazia à coação um outro ponto que lhe 

chamava a atenção. O ponto um, da respetiva Assembleia Geral, 

tinha como deliberação a nomeação do Sr. Amadeu Portilha no 

cargo de Presidente da Direção com funções executivas. Ora, isso 

suscitava a sua surpresa, visto que há um mês atrás, aquando da 

nomeação dos representantes da autarquia para as entidades 

municipais, tinha sido revelado o compromisso do Senhor 

Presidente da Câmara Municipal de Guimarães de que nenhum 

cargo seria remunerado. Afinal, nenhum cargo fora remunerado 

durante vinte e sete dias, data em que se realizou a respetiva 

Assembleia geral da Tempo Livre que rompera esse compromisso, 

um compromisso que já vinha desde o tempo do Dr. António 

Magalhães para evitar onerar o Município. Até recentemente, os 

responsáveis das entidades municipais eram os vereadores ou os 

respetivos assessores, assim evitando uma duplicação de encargos 

e de salários. Agora, na Tempo Livre, acontecia o contrário. 

Amadeu Portilha saíra da vereação para exercer o cargo, 

remunerado, de uma entidade municipal após ter prometido 

abandonar a vida política, exercendo funções em regime de 

permanência, com funções executivas, e mantendo-se Anibal 

Rocha como Diretor Executivo em regime de Comissão de Serviço. 

Sabia que, por vezes, na política tinha que se voltar atrás com a 

palavra dada, forçados pelas circunstâncias, mas tudo aquilo 
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aconteceu no espaço de um mês. Essa nomeação onerava o 

Município e onerava o Orçamento. No fundo, era a queda da 

máscara e a assunção dos cargos remunerados para a “família 

Socialista”. Era importante esclarecer qual o salário que seria 

auferido por Amadeu Portilha enquanto Presidente da Tempo 

Livre, função que antes ocupava a título gracioso e que exercia em 

representação direta do Município, bem como, em que outras 

entidades municipais assistiriam a membros da direção a serem 

remunerados. Em suma, em que ponto ficava o compromisso 

assumido pelo Presidente da Câmara aos vimaranenses. ----------- 

Paulo Rui Lopes Pereira da Silva, do Grupo Parlamentar 

Municipal do PS, interveio para afirmar que estavam ali reunidos 

para apreciar e votar as Grandes Opções do Plano e Orçamento 

para dois mil e dezoito. Ser o primeiro orçamento do mandato, 

tinha um peso acrescido por comportar um conjunto de sinais, 

intenções, obras, projetos e estratégias para os próximos quatro 

anos. A campanha eleitoral que se encerrou no passado dia um de 

outubro foi uma das mais participadas, esclarecidas e 

esclarecedoras de que tinha memória. Do lado do Partido 

Socialista, uma das ideias chave era o fiel cumprimento do 

programa eleitoral do mandato anterior. Sonhavam, acreditavam e 

faziam. Para lá de terem submetido ao escrutínio do cumprimento 

da palavra dada, apresentaram ainda um projeto de continuidade 

ambiciosa para novos quatro anos de gestão do poder local. 

Continuavam a sonhar e a acreditar. Os vimaranenses 

reconheceram-lhes ambos os argumentos. Validaram-lhes o 

cumprimento do prometido de dois mil e treze a dois mil e 

dezassete e deram-lhes um expressivo e reforçado voto de 

confiança maioritário para o projeto de dois mil e dezassete a dois 

mil e vinte e um. Ali chegados, e apreciando o documento hoje ali 
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em causa, perceberam que era intenção do atual executivo manter 

a bitola de exigência e de excelência. Um Plano e Orçamento que 

dava sinais claros de que nos próximos quatros anos, o Presidente 

da Câmara Municipal e as Senhoras e os Senhores Vereadores, 

pretendiam cumprir com o projeto de concelho com que 

convenceram, de forma cabal e esclarecedora, os vimaranenses. A 

grande prioridade definida para o atual mandato era a da 

sustentabilidade ambiental de todo o território, no caminho 

definido pela candidatura a Capital Verde Europeia. Essa 

prioridade estava plasmada na área das freguesias, com a criação 

das brigadas verdes. Estava evidente na Educação, nos projetos 

de educação ambiental e na continuidade do PEGADAS. Era clara 

quando o documento previa a requalificação de linhas de água e 

zonas ribeirinhas, devolvendo à comunidade aqueles locais. 

Porque só quem os visitava e usufruía deles se podia tornar seu 

protetor convicto. Igualmente na área social essa prioridade se 

mantinha presente, quando na requalificação das habitações 

sociais estava clara a preocupação da sustentabilidade, através da 

eficiência energética dos prédios. Edifícios mais confortáveis, mas 

também mais sustentáveis. Também no espaço público, o plano 

de reconversão das iluminárias públicas em tecnologia LED 

prosseguia, originando consumos energéticos cada vez mais 

baixos e descarbonizados. Essa visão de um concelho 

ambientalmente mais sustentável materializava-se ainda na área 

da mobilidade. Desde logo, na via de ligação ao Avepark, que 

além de facilitar a vida a milhares de pessoas, incluía ainda um 

percurso pedonal e ciclável ao longo de todo o traçado, 

fomentando os modos suaves de deslocação como verdadeira 

alternativa viável. Também na prioridade à pedonalização 

crescente e progressiva do centro da cidade, requalificando 
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algumas áreas e artérias como o quarteirão entre a Caldeiroa e 

Rua de Camões, a Av. D. Afonso Henriques, a Rua D. João I e a 

Cruz de Pedra. Talvez a aposta mais significativa e que rasgava 

mais horizontes em matérias de mobilidade, e mais 

especificamente de transportes, com a operacionalização da 

Autoridade Municipal de Transportes, assegurando uma oferta e 

cobertura reforçadas, relativamente às existentes, mas também 

articulando o transporte público com as redes viárias, pedonais e 

cicláveis. O cumprimento do principal desígnio do mandato, e a 

sua clara transversalidade na definição de políticas, não resultava 

no abandono de qualquer das prioridades do passado. Se era 

verdade que a educação ambiental ia de encontro a esta 

prioridade, na Escola para Todos preconizada por este orçamento 

estavam também várias outras atividades de complemento ao 

ensino, dotadas com quase 1 Milhão de Euros, que passavam pela 

educação patrimonial, artística e musical. As Escolas EB 2,3 de 

São Torcato, Pevidém e Taipas e os centros escolares de Moreira 

de Cónegos e Azurém, constavam deste orçamento como 

prioridades de requalificação do parque escolar. Esse 

investimento, ao longo do mandato, esperava-se que chegasse a 

mais de 16 Milhões de euros, requalificando as EB1 de Vermis, de 

Casais Brito e Fafião e a Biblioteca da Escola João de Meira. A 

Cultura, além de cada vez mais presente nos projetos educativos, 

não perdia também o seu papel central na visibilidade do 

concelho, na formação de públicos e no apelo à criação. O 

Excentricidade continuaria a ser uma realidade, descentralizando a 

cultura e levando-a a todos, e os apoios às entidades de todo o 

concelho continuaria a materializar-se, quer através de contratos 

de descentralização, das festas de interesse concelhio, quer do 

Registo Municipal de Entidades Culturais, Artísticas, Recreativas e 



 
ATA Nº 8 Fls. __10__ 
REUNIÃO ORDINÁRIA DE19 DE DEZEMBRO DE 2017                                                                  
 

 

 

Mod. 228/SQ 0 

 
                  ___________________ 

 
                  ___________________ 

Humanitárias. Nesta área estavam ainda previstas obras de 

grande monta, concretizando o projeto do Teatro Jordão e 

Garagem Avenida, instalando a Escola de Música e Artes 

Performativas, o alargamento do Curtir Ciência, a instalação do 

Instituto da Universidade das Nações Unidas e a Escola Hotel na 

Quinta do Costeado. Na área social, começava a ganhar forma 

aquela a que o Presidente da Câmara chamou, enquanto 

candidato, a “menina dos seus olhos”, a Incubadora de Base 

Social, que seria uma realidade e um espaço de experimentação 

de empreendedorismo social e inclusivo. Ainda na ligação às 

empresas, à investigação e à Universidade do Minho, o orçamento 

continuava a preconizar um modelo que os tinha levado a um 

outro patamar. A instalação no Avepark do Instituto Cidade de 

Guimarães, o alargamento daquele parque tecnológico, a 

implementação da Incubadora de Empresas de Base Tecnológica 

em Pevidém, a requalificação dos Parques Industriais de Selho São 

Lourenço, Fafião e São Torcato ou a construção do Parque 

Industrial de Moreira de Cónegos eram exemplos maiores dessa 

prioridade. Poderia analisar os cento e nove milhões de valor de 

Orçamento, os oitenta e um vírgula cinco milhões de receitas 

correntes ou os vinte e sete vírgula oito milhões de receitas de 

capital. Poderia falar do aumento dos valores de orçamento em 

função da capacidade de obter comparticipações comunitárias para 

os projetos a implementar. Mas preferia falar de promessas e 

honrar a palavra dada. O Orçamento, mais do que um conjunto de 

grandes números e rúbricas, era um documento político que 

começava a concretizar um programa eleitoral sufragado pela 

larga maioria dos vimaranenses. Era, aliás, mais do que um ponto 

de partida para os quatro anos que se seguem, um ponto de 

continuidade com as políticas e forma de estar que os últimos 
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quatro anos representaram, e que mereceram a validação cabal 

dos eleitores. Proximidade a todas as freguesias, Educação e 

Cultura para todos, preocupação com os mais desprotegidos, 

agente ativo na investigação e desenvolvimento, próximo de 

empresários e empreendedores e uma cidade e um concelho que 

se preservava, qualificavam e davam constantemente função a 

todo o seu tecido urbano. Um concelho que queria continuar a 

seguir o caminho da sustentabilidade ambiental tivesse, ou não, 

um título associado a este desígnio. Um executivo que se 

comprometia e que cumpria. Que transformava programas 

eleitorais em plano de ação do seu dia-a-dia e o executava. 

Continuavam a sonhar, a acreditar, e cabia ao executivo cumprir. 

Este era um orçamento que honrava o compromisso com os 

vimaranenses. E eles honrariam a democracia, aprovando aquilo 

que os concidadãos escolheram para o seu futuro, votando 

favoravelmente este ponto. ------------------------------------------- 

Sónia Cristina Patrocínio Gonçalo Ribeiro, do Grupo 

Parlamentar Municipal do BE, começou por referir que o 

orçamento era muito superficial. Nas questões da mobilidade, nos 

transportes públicos não estava claro se iriam ser acrescentados 

diversos horários nos diferentes trajetos que continha, se iriam 

haver mais transportes e mais horários disponíveis para que todos 

pudessem vir à cidade sem necessitar de viatura própria. No tema 

da Educação, disse que se centraria em dois ou três pontos que a 

preocupavam bastante. O investimento que estava plasmado para 

esta área e que englobava várias atividades de enriquecimento 

curricular, gostaria de saber se a Câmara Municipal estava a 

acompanhar a implementação daquilo que era um programa que 

se chamava “Geração Mais Sucesso”, de que forma é que esse 

programa estava a ser implementado nas escolas, qual o apoio 
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que seria dado e de que forma é que as crianças seriam 

encaminhadas nessa período contemplado no programa. Uma 

outra questão que a preocupava e que já teve oportunidade de 

transmitir ao Senhor Presidente da Câmara Municipal era o facto 

de o orçamento para intervenções em escolas ser fraco, 

continuando a existir escolas no Município em que os alunos não 

tinham um espaço digno para a prática da ginástica, ou seja, num 

recinto fechado sem que fosse ao frio ou à chuva, ou mesmo no 

corredor da escola. Outra questão que o Bloco de Esquerda tinha 

como preocupante era a situação das cantinas escolares, porque 

entendiam que as refeições deveriam, preferencialmente, serem 

confecionadas pelas próprias escolas e não entregues a empresas 

de catering, o que possibilitaria um maior conforto a todos os 

alunos. Em termos de Cultura, parecia-lhe haver uma grande falha 

nessa matéria por não ser dada a devida oportunidade aos artistas 

vimaranenses. De facto, aquilo que vinha sendo a prática corrente, 

quem determinava os espetáculos realizados em Guimarães e os 

artistas a expor era a Oficina. Em termos de Apoio Social, havia 

uma dotação de um vírgula nove milhões de euros distribuídas, na 

sua maioria pelas várias instituições particulares de Solidariedade 

Social, o que a levava a perguntar se essa verba iria facilitar de 

alguma forma o acesso a lares aos idosos mais desfavorecidos, 

visto que era do conhecimento geral os valores exorbitantes que 

eram pedidos para esse mesmo acesso. Finalizou, abordando a 

construção do parque da Caldeiroa e dizendo que gostaria apenas 

de saber se a Câmara Municipal conseguia garantir que não seria 

construído nenhum empreendimento comercial nas suas 

proximidades. ---------------------------------------------------------- 

Ricardo Jorge Castro Ribeiro Costa, Vereador Municipal, usou 

da palavra para dizer, inicialmente, que o Plano e Orçamento em 
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apreciação tinha três grandes objetivos. Era um Orçamento de 

rigor, responsável e, claramente, com visão de futuro. Era o 

Orçamento de rigor porque tinha em conta os compromissos do 

passado, realçando que em receitas correntes tinham libertado 

cerca de vinte milhões de euros para despesas de investimento, 

sem onerar sequer o indevidamente do Município. Era o 

Orçamento responsável porque tinha em conta a educação, a 

cultura e o conhecimento. Um Orçamento com visão de futuro 

porque tinha em conta a sustentabilidade, a economia secular, a 

economia digital, as cidades inteligentes e, também, por ter em 

conta a construção daquilo a que chamava “triângulo prefeito” 

entre centros de conhecimento e empresas, servindo aí a 

autarquia como um agente catalisador de todo esse triângulo. 

Respondendo a Rita Fernandes, que atrás dissera que o 

Orçamento não apostava na Juventude, equacionou o que era 

senão a aposta na juventude o apoio no desporto? O apoio à 

formação? O apoio nos relvados sintéticos? A aposta na Educação? 

Quando este Orçamento tem verbas para as escolas EB2,3 de sete 

milhões e quinhentos mil euros. Não seria isto apostar na 

Juventude? Também este Orçamento tinha, nitidamente, uma 

aposta clara na Cultura, que era um objetivo crucial na construção 

de uma sociedade mais competitiva para os dias de amanhã. 

Claramente, essa integração entre Educação, Cultura e Centros de 

Conhecimento, lhes daria alavancas para construírem uma nova 

economia, que se precisava no futuro para serem mudados alguns 

paradigmas que Guimarães tem que mudar. À Deputada Mariana 

Silva que dissera que o Plano e Orçamento era um vazio de 

mobilidade, disse-lhe que não deveria ter observado bem o 

documento. O Orçamento possuía, para estradas e vias 

municipais, dois milhões e meio de euros, para conservação na 
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zona urbana e rural, um milhão e duzentos mil euros, para a 

Ecovia, um milhão e duzentos mil euros. Tudo isso não era 

mobilidade? Mobilidade era coesão do território, construção de 

mecanismos entre universidades, entre escolas e entre autarquias. 

Também o orador Paulo Peixoto não teria analisado bem os 

documentos no que tocava ao parque escolar, pois se assim fosse 

teria constatado as obras que foram feitas nessa área. E a verdade 

também era que a Economia não são apenas os parques 

industriais. Economia, também á a aquisição do edifício para a 

Incubadora da Base Tecnológica, em Pevidém, assim como apoiar 

a instalação do Instituto Cidade de Guimarães, no Avepark. 

Esclareceu, de seguida, que não haviam incongruências no 

Orçamento retificativo, a Câmara apenas acionava o mecanismo 

legal da revisão orçamental para dar entrada de saldo de gerência. 

Depois, corrigindo Tiago Laranjeiro, disse que em dois mil e treze 

o desemprego em Guimarães ainda tinha aumentado mil 

seiscentas e quarenta e cinco pessoas. Porém, em dois mil e 

catorze diminuíra duas mil quinhentas e noventa, em dois mil e 

quinze mil e cinquenta e sete pessoas e em dois mil e dezasseis 

mil duzentas e sessenta e três pessoas, ou seja, um total de 

quatro mil e novecentas e dez pessoas. Estes eram os números 

reais de Guimarães. Quanto à Economia, referiu igualmente que, 

em dois mil e treze, o concelho exportou qualquer coisa como um 

vírgula dois mil milhões de euros e teve uma balança comercial 

positiva de quinhentos e setenta e um milhões de euros. Em dois 

mil e dezasseis, segundo dados oficiais do Instituto Nacional de 

Estatística, exportou um vírgula cinco mil milhões de euros e teve 

uma balança comercial positiva de setecentos e quarenta e três 

milhões de euros. Sobre a questão levantada da Tempo Livre, 

clarificou que esteve presente na Assembleia Geral, em 
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representação da Câmara Municipal, e que lá ficou definido que o 

Sr. Amadeu Portilha usufruiria do ordenado que tinha, antes de 

pedir a licença sem vencimento para exercer as funções de 

Vereador da Câmara Municipal. Desta forma repuseram um direito 

que lhe era devido, quanto à sua integração na Tempo Livre. ------ 

Domingos Bragança, Presidente da Câmara Municipal, usou da 

palavra para explicar que o Conselho Municipal da Juventude 

estava, no momento, em alteração da sua composição e que seria 

sempre ouvido no futuro. Todavia, as políticas da juventude eram 

transversais e constavam da oferta e produção cultural, como 

tinha referido o Senhor Vereador Ricardo Costa. Quanto ao 

canil/Gatil, anunciou que se encontrava em curso um projeto para 

a sua ampliação, nomeadamente, para ter outras valências e para 

servir aquilo que lhes chegava de outros concelhos, que embora 

não havendo acordo com os outros municípios, não poderiam 

deixar os animais sem proteção e sem cuidados. Referiu, depois, 

que não poderia deixar de dizer ao membro Tiago Laranjeiro que 

ficou muito sensível quando ele referiu que a via do Avepark 

atravessava algumas zonas de reserva agrícola pois, sendo uma 

via de longa distância, era normal que isso acontecesse. Mas não o 

tinha visto preocupado com as vias que a coligação Juntos Por 

Guimarães apresentou seu no programa eleitoral, que desde 

Pevidém a S. Torcato atravessava montes e vales, com zonas 

agrícolas e zonas ecológicas. Prosseguiu, afirmando que 

Guimarães era um dos concelhos que tinha melhor cobertura para 

a proteção social, nomeadamente de lares e que estava, neste 

momento, a evoluir para as valências mentais e neurológicas. 

Finalizou, dizendo que a Câmara estava a acompanhar o projeto 

“Gerações Mais Sucesso”, e que este era um projeto muito bem-

vindo a Guimarães. ----------------------------------------------------  
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Foram solicitados esclarecimentos pelos membros Paulo Miguel 

Lima Peixoto, Tiago Vieira Laranjeiro, Mariana da Conceição 

Pereira da Silva e Ana Rita Abreu Fernandes, aos quais Ricardo 

Costa, Vereador e Domingos Bragança, Presidente da Câmara, 

responderam. ---------------------------------------------------------- 

Como mais ninguém pretendeu usar da palavra, o Presidente da 

Mesa submeteu a proposta à votação tendo a Assembleia 

DELIBERADO APROVAR, por maioria, com 51 votos a favor 

(17 eleitos do PS e 34 Presidentes de Junta do PS) e 32 votos 

contra (13 eleitos do PSD, 10 Presidentes de Junta do PSD, 4 

eleitos do CDS-PP, 3 eleitos da CDU, 1 eleito do BE e 1 eleito do 

MPT). ------------------------------------------------------------------- 

Não participaram na discussão nem na votação deste ponto, por 

se considerarem impedidos, os seguintes membros: Armindo 

José Ferreira da Costa e Silva, Marta de Abreu Coutada, 

Sérgio Alberto Castro da Rocha e Manuel Martins Salgado. - 

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

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

2017. Submete-se à apreciação e votação da Assembleia 

Municipal a seguinte proposta: “Nos termos do disposto no nº 14 

do art.º 112º do Código do Imposto Municipal sobre Imóveis 

(CIMI), aprovado pelo Decreto-Lei nº 287/2003, de 12 de 

Novembro, a Câmara Municipal tem de comunicar à Direcção-

Geral dos Impostos, até 31 de dezembro, a deliberação da 

Assembleia Municipal que fixou as novas taxas do Imposto 

Municipal sobre Imóveis. Considerando as dificuldades que as 

famílias vão continuar a enfrentar em 2018, e pese embora o risco 

controlado para a sustentabilidade do orçamento municipal 

associado a esta medida, proponho, nos termos do art.º 112º do 

CIMI: Que seja fixada a seguinte taxa para liquidação daquele 
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imposto: Prédios urbanos = 0,35 %. Esta proposta representa 

uma redução de 22% face ao máximo permitido por lei (0,45%), 

ficando as taxas propostas próximas do limite inferior (0,30%). 

Aplicar as seguintes majoração e minoração à taxa agora 

proposta, da seguinte forma: - Majoração em 30% da taxa a 

aplicar a prédios urbanos degradados, considerando-se como tais 

os edifícios que, face ao seu estado de conservação, não cumpram 

satisfatoriamente a respetiva função ou façam perigar a segurança 

de pessoas e bens (nº 8 do art.º 112º). - Redução da taxa a 

aplicar ao prédio ou parte de prédio urbano destinado a habitação 

própria e permanente do sujeito passivo ou do seu agregado 

familiar, e que seja efetivamente afeto a tal fim, atendendo ao 

número de dependentes que, nos termos do Código do IRS, 

compõem o respetivo agregado familiar, de acordo com a seguinte 

tabela, (artº112ºA): --------------------------------------------------- 

Número de dependentes a cargo Dedução fixa (em €) 

2 40 

3 ou mais 70 

Aprovada pelo Executivo Municipal em reunião realizada a onze de 

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

pasta anexa ao livro de atas; 3 – DERRAMA SOBRE A COLETA 

DE 2017 (A COBRAR EM 2018). Submete-se à apreciação e 

votação da Assembleia Municipal a seguinte proposta: “Nos termos 

do disposto no nº 1 e 12 do art.º 18º, da Lei nº 73/2013, de 3 de 

setembro, proponho que a Câmara Municipal aprove e submeta à 

aprovação da Assembleia Municipal o lançamento de uma derrama 

para o ano de 2017 a cobrar em 2018 para financiar 

investimentos, nomeadamente, na regeneração económica do 

concelho: a) – De 1,5% sobre o lucro tributável sujeito e não 

isento de imposto sobre os rendimentos de pessoas coletivas 
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(IRC), dos sujeitos passivos com um volume de negócios no ano 

anterior superior a €150.000; b) – De 1 % sobre o lucro tributável 

sujeito e não isento de imposto sobre os rendimentos de pessoas 

coletivas (IRC), dos sujeitos passivos com um volume de negócios 

no ano anterior que não ultrapasse €150.000”, aprovada pelo 

Executivo Municipal em reunião realizada a onze de dezembro, 

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

ao livro de atas; 4 – PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO IMPOSTO 

SOBRE O RENDIMENTO DAS PESSOAS SINGULARES (IRS) – 

ANO DE 2018. Submete-se à apreciação e votação da Assembleia 

Municipal a seguinte proposta: “Considerando o disposto no nº 1 

do artigo 26º, da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, proponho 

que seja fixada a taxa de 5% como participação do Município no 

IRS dos sujeitos passivos com domicílio fiscal na respetiva 

circunscrição territorial”. Aprovada pelo Executivo Municipal em 

reunião realizada a onze de dezembro, que aqui se dá por 

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

Tiago Vieira Laranjeiro, do Grupo Parlamentar Municipal do 

PSD, começou a sua intervenção dizendo que a discussão dos 

impostos era, de algum modo, a continuação do tema anterior e a 

constatação da contradição inerente à política prosseguida pela 

Câmara Municipal. A Câmara Municipal previa para dois mil e 

dezoito um máximo histórico da receita em impostos diretos, 

indiretos e taxas. E, se a Câmara afirmava, como vinha afirmando, 

que tinha como objetivo a consolidação de uma economia 

próspera e sustentável, geradora de emprego e que constituía o 

principal desígnio para o quadriénio de governação municipal, 

naquilo que era um dos principais instrumentos da política 

económica do Município, tudo estava a ser feito ao contrário desse 

objetivo. Verificava-se que a receita desses impostos estava a 
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aumentar com a atual conjuntura e dado que a situação das 

finanças do Município era estável, haveria margem para uma 

atuação bastante diferente a nível da fixação de impostos. Uma 

redução significativa das respetivas taxas permitiria devolver aos 

cidadãos rendimento e tornar o território concelhio mais 

competitivo. A consequência para o Município da perda de receita, 

seria facilmente comportável, sem impacto demasiadamente 

oneroso. As taxas estavam bem longe dos mínimos que poderiam 

ter e, nalguns casos, até estava a ser aplicada a taxa máxima 

permitida por lei. A posição do Partido Social Democrata era clara, 

defendiam um choque de competitividade através de uma 

agressiva redução de impostos. Isso dotaria o concelho de 

ferramentas que o colocaria em vantagem objetiva face a outros 

municípios e permitindo, assim, atrair empresas, atrair 

investimento, criar emprego e criar riqueza, como também foi 

comprovado através de um estudo recentemente apresentado na 

Universidade do Minho. Se assim acontecesse, votariam 

favoravelmente essas propostas. -------------------------------------      

Cândido Capela Dias, do Grupo Parlamentar Municipal da CDU, 

usou da palavra dizendo, em primeiro lugar, que era frequente 

ouvir-se dizer que os portugueses atingiram o limiar do esforço 

fiscal e que o investimento privado fugia de Guimarães para os 

municípios vizinhos devido à elevada carga dos impostos, 

estabelecendo-se, assim, uma correlação fortíssima. Apesar de ser 

mais do que desejável o regresso a uma carga fiscal menos 

agressiva, menos dolorosa e menos perversa, dever-se-ia 

encontrar uma postura responsável e sensata, que tentasse 

conciliar as legítimas preocupações dos cidadãos e das empresas 

com as necessidades económicas-financeiras da Câmara Municipal 

para executar o programa sufragado pelas populações. Disse 
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depois que, como todos sabiam, os sucessivos governos liderados 

pelo PSD ou pelo PS, ambos com ou sem o CDS-PP, não 

transferiam para as autarquias os montantes determinados pela 

Lei das Finanças Locais, ao mesmo tempo que inventavam novos 

impostos municipais, tentando minimizar esse incumprimento e ao 

mesmo tempo colocavam nos órgãos autárquicos o ónus do 

agravamento da carga fiscal a pretexto da autonomia financeira. A 

CDU estava em desacordo com tais práticas e, ao contrário de 

outros tinha uma posição política, fosse em Guimarães fosse na 

Assembleia da República. A CDU não era a favor do agravamento 

dos impostos, antes pelo contrário, defendia o seu 

desagravamento e apostava numa trajetória de progressiva 

redução, em especial dos impostos exógenos tipo IMI. No que 

dizia respeito à Derrama, entendiam que era tempo de não a 

lançar, desonerando as empresas da carga fiscal a que estão 

sujeitas. A Câmara deveria apostar na trajetória de redução 

quanto ao IMI e, mesmo, de outras taxas como a de urbanização e 

compensação e deveria suspender a aplicação da Derrama. Com 

estas propostas a CDU respeitava o compromisso que assumira 

com os cidadãos e dotava a Câmara dos meios necessários e 

suficientes para funcionar com racionalidade económica, 

cumprindo o programa sem carregar fiscalmente as populações e 

as atividades económicas instaladas em Guimarães. Face ao que 

acabara de explicitar, abster-se-iam na votação das três 

propostas. --------------------------------------------------------------  

Hugo Maciel Tavares de Freitas, do Grupo Parlamentar 

Municipal do PS, iniciou a sua intervenção saudando todos os 

presentes, naquela que era a sua primeira intervenção na 

Assembleia Municipal. Depois, referiu que o Partido Socialista 

observava com satisfação a manutenção dos impostos no 



 

 
 
 

ATA Nº 8 Fls. __15V__ 
REUNIÃO ORDINÁRIA DE 19 DE DEZEMBRO DE 2017 

 

 

 

 

Mod. 228/SQ 0 

Orçamento para dois mil e dezoito. Começando pelo IMI, disse que 

a manutenção da taxa para prédio urbanos em zero trinta e cinco 

por cento, valor na baixa em vinte e dois por cento do valor 

máximo possível por lei, permitiria equilibrar o valor total de 

receitas previstas para dois mil e dezoito, não esquecendo que o 

peso relativo do IMI nas receitas totais da Câmara Municipal era 

de dezassete vírgula sete por cento e qualquer alteração ao valor 

cobrado de IMI, nomeadamente o seu hipotético desagravamento, 

teria um forte impacto sobre a totalidade das receitas 

conseguidas, ponto em causa uma série de apoios que a margem 

total de cerca de vinte milhões de euros, prevista neste cenário 

apresentado pelo Executivo, iria permitir, desde logo, apoio às 

IPSS, ao Desporto e às Freguesias. Em resumo, nesta altura seria 

imprudente qualquer proposta de redução do IMI e querer manter 

ou aumentar investimento e apoios no concelho. Lembrou, 

também, que o valor absoluto do IMI no Concelho de Guimarães 

tenderia a reduzir nos próximos cinco anos, fruto do conjunto de 

benefícios fiscais dado a um conjunto de empresas, previstas no 

Plano de Desenvolvimento Económico do Concelho. Acerca da 

Derrama, imposto municipal sobre o lucro tributável das pessoas 

coletivas, disse que a sua manutenção em um vírgula cinco por 

cento sobre empresas com faturação acima de cento e cinquenta 

mil euros e um por cento sobre as empresas com faturação abaixo 

dos cento e cinquenta mil euros, não parecia ser elemento 

perturbador do crescimento económico do concelho, sendo sim ao 

contrário, as empresas contribuidores decisivos para o 

desenvolvimento do concelho, em todas as suas vertentes. 

Guimarães estava em franco desenvolvimento económico, tal 

como demonstrava o crescimento da base comercial e a sua 

variação entre os anos de dois mil e treze a dois mil e dezasseis. 
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Outro indicador importante era a diminuição da taxa de 

desemprego em onze vírgula quatro entre dois mil e treze e dois 

mil e dezasseis. Igualmente lhes parecia sensata a proposta do 

Executivo Municipal em fixar a taxa de cinco por cento como 

participação do Município no IRS dos sujeitos passivos com 

benefício fiscal na respetiva circunscrição territorial. A conjugação 

dos três impostos garantia, deste modo, a sustentabilidade 

económica do Município, projetando a continuidade do 

desenvolvimento económico e social do Concelho. Um governante 

responsável sabia que, se a receita a arrecadar com os impostos 

era necessária para executar, na íntegra, aquilo que prometera 

aos cidadãos, descer os mesmos seria um erro, seria um caminho 

fácil mas cheio de perigos ao virar da esquina. E, em Guimarães, o 

Partido Socialista tinha um histórico! Um histórico de uma gestão 

que conseguia consolidar política fiscal justa com o investimento 

robusto, de políticas sociais fortes, de políticas de atratividade 

fiscal, com solidariedade de todos e, principalmente, dos que 

menos precisam aos que mais necessitam. As propostas em 

análise eram mais uma prova disso mesmo e, por isso, as 

votariam favoravelmente. --------------------------------------------- 

Domingos Bragança, Presidente da Câmara Municipal, usou da 

palavra para, inicialmente, evidenciar que o IMI cobrado em dois 

mil e dezassete, pelos dados que tinham hoje, era inferior ao que 

estava orçado em um milhão e trezentos mil euros. Depois, para 

dizer, que a receita do IMI, sendo o maior imposto municipal, 

estava a descer pelas razões explicitadas pelo membro Hugo 

Freitas. Daí que teriam de ter prudência quanto à política fiscal. 

Finalizou, realçando que era importante lembrar que Guimarães 

pertencia a uma zona geográfica que se pretendia ser uma grande 

área de investimento, constituída por Guimarães, Braga, 
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Famalicão e Barcelos. Sendo que a taxa do IMI em Guimarães é 

de zero ponto trinta e cinco, em Braga zero ponto trinta e cinco, 

em Famalicão zero ponto trinta e cinco e Barcelos zero ponto 

trinta e cinco. ----------------------------------------------------------        

Concluídas as intervenções, o Presidente da Mesa submeteu as 

propostas à votação, individualmente, tendo a Assembleia 

DELIBERADO da seguinte forma: ----------------------------------- 

Ponto número dois, APROVAR, por maioria, com 55 votos a 

favor (21 eleitos do PS e 34 Presidentes de Junta do PS), 28 

votos contra (13 eleitos do PSD, 10 Presidentes de Junta do PSD, 

4 eleitos do CDS-PP e 1 eleito do MPT) e 4 abstenções (3 eleitos 

da CDU e 1 eleito do BE) ---------------------------------------------- 

Ponto número três, APROVAR, por maioria, com 55 votos a 

favor (21 eleitos do PS e 34 Presidentes de Junta do PS), 28 

votos contra (13 eleitos do PSD, 10 Presidentes de Junta do PSD, 

4 eleitos do CDS-PP e 1 eleito do MPT) e 4 abstenções (3 eleitos 

da CDU e 1 eleito do BE) ---------------------------------------------- 

Ponto número quatro, APROVAR, por maioria, com 55 votos a 

favor (21 eleitos do PS e 34 Presidentes de Junta do PS), 28 

votos contra (13 eleitos do PSD, 10 Presidentes de Junta do PSD, 

4 eleitos do CDS-PP e 1 eleito do MPT) e 4 abstenções (3 eleitos 

da CDU e 1 eleito do BE) ---------------------------------------------- 

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

5 – ALTERAÇÕES AO REGULAMENTO MUNICIPAL DE TAXAS 

E OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS, À TABELA DE TAXAS E 

OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS E À TABELA DE TAXAS E 

ENCARGOS NAS OPERAÇÕES URBANÍSTICAS – ANO DE 

2018. Submete-se à apreciação e votação da Assembleia 

Municipal, ao abrigo do disposto no artigo número duzentos e 

quarenta e um da Constituição da República Portuguesa, das 



 
ATA Nº 8 Fls. __17__ 
REUNIÃO ORDINÁRIA DE19 DE DEZEMBRO DE 2017                                                                  
 

 

 

Mod. 228/SQ 0 

 
                  ___________________ 

 
                  ___________________ 

alíneas b) e g) do número um do artigo vigésimo quinto, e da 

alínea k) do número um, do artigo trigésimo terceiro, ambos da 

Lei número setenta e cinco barra dois mil e treze, de doze de 

setembro, da Lei número cinquenta e três E barra dois mil e seis, 

de vinte e nove de Dezembro e da Lei número setenta e três barra 

dois mil e treze, de três de setembro, a proposta designada por 

alterações ao Regulamento Municipal de Taxas e Outras Receitas 

Municipais, à Tabela de Taxas e Outras Receitas Municipais e à 

Tabela de Taxas e Encargos nas Operações Urbanísticas – Ano de 

2018, aprovada pelo Executivo Municipal em reunião realizada a 

sete de dezembro, 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 maioria, com 58 votos a favor (21 eleitos do PS, 

34 Presidentes de Junta do PS e 3 eleitos da CDU) e 29 

abstenções (13 eleitos do PSD, 10 Presidentes de Junta do PSD, 

4 eleitos do CDS-PP, 1 eleito do MPT e 1 eleito do BE). ------------- 

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

6 – VIMÁGUA – EMPRESA DE ÁGUA E SANEAMENTO DE 

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

ÚNICO PARA O MANDATO 2017/2021. Submete-se à 

apreciação e votação da Assembleia Municipal a proposta 

designada por Vimágua – Empresa de Água e Saneamento de 

Guimarães e Vizela, EIM, S.A. – Designação de Fiscal Único para o 

mandato dois mil e dezassete - dois mil e vinte e um, aprovada 

pelo Executivo Municipal em reunião realizada a sete de dezembro, 

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

ao livro de atas. 7 – CASFIG, EM, UNIPESSOAL, LDA – 

PROPOSTA DE NOMEAÇÃO DA SOCIEDADE DE REVISORES 
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OFICIAIS DE CONTAS DE ARMANDO MAGALHÃES, CARLOS 

SILVA & ASSOCIADOS, SROC, LDA. Submete-se à apreciação e 

votação da Assembleia Municipal a proposta designada por Casfig 

EM, Unipessoal, Lda. – Proposta de nomeação da Sociedade de 

Revisores Oficiais de Contas de Armando Magalhães, Carlos Silva 

& Associados, SROC, Lda., aprovada pelo Executivo Municipal em 

reunião realizada a sete de dezembro, que aqui se dá por 

reproduzida e fica arquivada em pasta anexa ao livro de atas. 8 – 

CONTRATOS A CELEBRAR COM A CASFIG RELATIVOS A 

2018. Submete-se à apreciação e votação da Assembleia 

Municipal a proposta designada por contratos a celebrar com a 

Casfig relativos a dois mil e dezoito, aprovada pelo Executivo 

Municipal em reunião realizada a sete de dezembro, 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, por pontos, tendo a Assembleia 

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

APROVAR, o ponto seis, por maioria, com 59 votos a favor (21 

eleitos do PS, 34 Presidentes de Junta do PS, 3 eleitos da CDU e 1 

eleito do BE) e 28 votos contra (13 eleitos do PSD, 10 

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

MPT). ------------------------------------------------------------------- 

APROVAR, o ponto sete, por maioria, com 58 votos a favor (20 

eleitos do PS, 34 Presidentes de Junta do PS, 3 eleitos da CDU e 1 

eleito do BE) e 28 abstenções (13 eleitos do PSD, 10 Presidentes 

de Junta do PSD, 4 eleitos do CDS-PP e 1 eleito do MPT). ---------- 

APROVAR, o ponto oito, por maioria, com 82 votos a favor (20 

eleitos do PS, 34 Presidentes de Junta do PS, 13 eleitos do PSD, 
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10 Presidentes de Junta do PSD, 3 eleitos da CDU, 1 eleito do MPT 

e 1 eleito do BE) e 4 votos contra (4 eleitos do CDS-PP). --------- 

Manuel Martins Salgado não participou na discussão e votação 

dos pontos sete e oito por se considerar impedido. ----------------- 

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

9 – PEDIDO DE RENEGOCIAÇÃO DO CONTRATO DE 

CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS TRIBUTÁRIOS MUNICIPAIS – 

ARMANDO E COSTA MARTINS, LDA. Submete-se à apreciação e 

votação da Assembleia Municipal a proposta designada por pedido 

de renegociação do contrato de concessão de benefícios tributários 

municipais – Armando e Costa Martins, Lda., aprovada pelo 

Executivo Municipal em reunião realizada a sete de dezembro, que 

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

livro de atas. 10 – PEDIDO DE RENEGOCIAÇÃO DO 

CONTRATO DE BENEFÍCIOS TRIBUTÁRIOS MUNICIPAIS – 

S.M.B.M. COMÉRCIO E INDÚSTRIA TÊXTIL, 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 – S.M.B.M. Comércio e 

Indústria Têxtil, S.A., aprovada pelo Executivo Municipal em 

reunião realizada a sete de dezembro, 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 APROVAR, ambas, por unanimidade. --------------  

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

11 – AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO LEGAL DE 

CONTAS – AJUSTE DIRETO Nº 146/17. Submete-se à 

apreciação e votação da Assembleia Municipal, nos termos do 

número um, do artigo setenta e sete da Lei número setenta e três 
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barra dois mil e treze, de doze de setembro, a adjudicação desta 

aquisição ao concorrente “Cruz, Pereira, Amaral & Associados – 

SROC, Lda.”, pelo preço contratual de 29.790,00€ (vinte e nove 

mil, setecentos e noventa euros), acrescido de IVA à taxa legal em 

vigor (23%), aprovada pelo Executivo Municipal em reunião 

realizada a sete de dezembro, 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 maioria, com 82 votos a favor (21 eleitos do PS, 

34 Presidentes de Junta do PS, 13 eleitos do PSD, 10 Presidentes 

de Junta do PSD, 4 eleitos do CDS-PP e 1 eleito do MPT), 3 votos 

contra (3 eleitos da CDU) e 1 abstenção (1 eleito do BE). ------- 

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

12 - ALTERAÇÃO DA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DOS 

SERVIÇOS MUNICIPAIS. Submete-se à apreciação e votação da 

Assembleia Municipal, nos termos do artigo sexto do Decreto-Lei 

número trezentos e cinco barra dois mil e nove, de vinte e três de 

outubro, conjugado com o disposto no número três, do artigo 

quarto, da Lei número quarenta e nove barra dois mil e doze, de 

vinte e nove de agosto, a alteração da Estrutura e Organização 

dos Serviços Municipais, aprovada pelo Executivo Municipal em 

reunião realizada a sete de dezembro, 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 maioria, com 59 votos a favor (21 eleitos do PS, 

34 Presidentes de Junta do PS, 3 eleitos da CDU e 1 eleito do MPT) 

e 28 abstenções (13 eleitos do PSD, 10 Presidentes de Junta do 

PSD, 4 eleitos do CDS-PP e 1 eleito do BE). ------------------------- 
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URBANISMO: -----------------------------------------------------------   

13 – EMISSÃO DE CERTIDÃO DE INTERESSE PÚBLICO - 

UNIVERSIDADE DO MINHO/TERM RES-HUB (INSTITUTO 

CIDADE DE GUIMARÃES). Submete-se à apreciação e votação 

da Assembleia Municipal a proposta de emissão de certidão de 

interesse público – Universidade do Minho/TERM RES-HUB 

(Instituto Cidade de Guimarães), aprovada pelo Executivo 

Municipal em reunião realizada a sete de dezembro, 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. ---------------------------------------- 

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

14 - FREGUESIA DE S. TORCATO - 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 àquele Contrato Interadministrativo de 

Delegação de Competências, celebrado em nove de agosto de dois 

mil e dezassete, alterando-se a primeira cláusula, para: “O 

presente contrato tem por objeto a delegação de competências na 

Freguesia para execução da obra de “Requalificação da Rua 

Cónego Baltasar de Meira e do Largo da Boavista, conservação da 

Rua de Mogege, da Rua Família Ribeiro Faria, da na Rua de 

Montenegro, Rua de Mogege de Cima e Rua do cabeço”, aprovada 

pelo Executivo Municipal em reunião realizada a sete de dezembro, 

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

ao livro de atas. 15 - FREGUESIA DA COSTA - ALTERAÇÃO AO 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE 
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COMPETÊNCIAS – ANO DE 2014 - TERCEIRO ADITAMENTO. 

Submete-se à apreciação e votação da Assembleia Municipal o 

terceiro aditamento ao Contrato Interadministrativo de Delegação 

de Competências, celebrado em vinte e oito de outubro de dois mil 

e catorze, alterando-se a primeira cláusula, nomeadamente: O 

presente contrato tem por objeto a delegação de competências na 

Freguesia para execução da obra de “Pavimentação e drenagem 

de águas pluviais da rua da Tumbas e na rua de Vilar, a 

pavimentação do Parque de Jogos e a construção de passeios na 

rua de Espariz; e ainda a sétima cláusula, nomeadamente: a 

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

mil e dezassete, pelo que o contrato terminará em trinta e um de 

dezembro de dois mil e dezassete, bem como a transferência do 

remanescente da correspondente verba para dois mil e dezassete, 

ou seja, 6.069,76€ (seis mil, sessenta e nove euros e setenta e 

seis cêntimos), aprovada pelo Executivo Municipal em reunião 

realizada a sete de dezembro, que aqui se dá por reproduzida e 

fica arquivada em pasta anexa ao livro de atas. 16 - FREGUESIA 

DE LORDELO - ALTERAÇÃO AO CONTRATO 

INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS 

– ANO DE 2015 – PRIMEIRO ADITAMENTO. Submete-se à 

apreciação e votação da Assembleia Municipal o primeiro 

aditamento ao Contrato Interadministrativo de Delegação de 

Competências, celebrado em dez de setembro de dois mil e 

quinze, alterando-se a sétima cláusula, para: “o presente contrato 

tem início na data da sua assinatura e termina em trinta e um de 

dezembro de dois mil e dezoito”, bem como a transferência da 

correspondente verba para o ano de dois mil e dezoito, aprovada 

pelo Executivo Municipal em reunião realizada a sete de dezembro, 

que aqui se dá por reproduzida e fica arquivada em pasta anexa 
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ao livro de atas. 17 - UNIÃO DAS FREGUESIAS DE CONDE E 

GANDARELA - ALTERAÇÃO AO CONTRATO DE ATRIBUIÇÃO 

DE SUBSÍDIO – ANO DE 2017 – PRIMEIRO ADITAMENTO. 

Submete-se à apreciação e votação da Assembleia Municipal o 

primeiro aditamento ao Contrato de atribuição de subsídio, 

celebrado em treze de julho de dois mil e dezassete, alterando-se 

a quinta cláusula, para: “o presente contrato tem início na data da 

sua assinatura e termina em trinta e um de dezembro de dois mil 

e dezoito”, bem como a transferência da correspondente verba 

para o ano de dois mil e dezoito, aprovada pelo Executivo 

Municipal em reunião realizada a sete de dezembro, que aqui se 

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

atas. 18 - FREGUESIA DE SILVARES – OBRAS DE 

RECONSTRUÇÃO DOS PASSEIOS NA URBANIZAÇÃO DA 

CERCA E NA URBANIZAÇÃO DA SANTA APOLÓNIA - 

ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO. Submete-se à apreciação e votação 

da Assembleia Municipal o apoio à Freguesia de Silvares, mediante 

a atribuição de um subsídio no valor de €39.489,49 (trinta e nove 

mil, quatrocentos e oitenta e nove euros e quarenta e nove 

cêntimo), ao abrigo do disposto na alínea ccc) do número um do 

artigo trigésimo terceiro e da alínea j) do número um do artigo 

vigésimo quinto da Lei setenta e cinco barra dois mil e treze, de 

doze de Setembro, aprovada pelo Executivo Municipal em reunião 

realizada a sete de dezembro, que aqui se dá por reproduzida e 

fica arquivada em pasta anexa ao livro de atas. 19 - FREGUESIA 

DE PINHEIRO – OBRAS DE ALARGAMENTO E 

RECONSTRUÇÃO DO MURO NA RUA DO RIO - ATRIBUIÇÃO 

DE SUBSÍDIO. Submete-se à apreciação e votação da Assembleia 

Municipal o apoio à Freguesia de Pinheiro, mediante a atribuição 

de um subsídio no valor de €8.872,20 (oito mil, oitocentos e 
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setenta e dois euros e vinte cêntimos), ao abrigo do disposto na 

alínea ccc) do número um do artigo trigésimo terceiro e da alínea 

j) do número um do artigo vigésimo quinto da Lei setenta e cinco 

barra dois mil e treze, de doze de Setembro, aprovada pelo 

Executivo Municipal em reunião realizada a sete de dezembro, que 

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

livro de atas. 20 - UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SELHO S. 

LOURENÇO E GOMINHÃES – OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO 

DO RINGUE DESPORTIVO DA EB 1 DA BELA VISTA - 

ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO. Submete-se à apreciação e votação 

da Assembleia Municipal o apoio à União de Freguesias de Selho S. 

Lourenço e Gominhães, mediante a atribuição de um subsídio no 

valor de €13.548,92 (treze mil, quinhentos e quarenta e oito euros 

e noventa e dois cêntimos), ao abrigo do disposto na alínea ccc) 

do número um do artigo trigésimo terceiro e da alínea j) do 

número um do artigo vigésimo quinto da Lei setenta e cinco barra 

dois mil e treze, de doze de Setembro, aprovada pelo Executivo 

Municipal em reunião realizada a sete de dezembro, que aqui se 

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

atas. 21 - FREGUESIA DE LONGOS – OBRAS DE 

CONSTRUÇÃO PASSEIOS E MURO DE SUPORTE, NA RUA DA 

SANTA MARTA - ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO. Submete-se à 

apreciação e votação da Assembleia Municipal o apoio à Freguesia 

de Longos, mediante a atribuição de um subsídio no valor de 

€47.668,20 (quarenta e sete mil, seiscentos e sessenta e oito 

euros e vinte cêntimos), ao abrigo do disposto na alínea ccc) do 

número um do artigo trigésimo terceiro e da alínea j) do número 

um do artigo vigésimo quinto da Lei setenta e cinco barra dois mil 

e treze, de doze de Setembro, aprovada pelo Executivo Municipal 

em reunião realizada a sete de dezembro, que aqui se dá por 



 
ATA Nº 8 Fls. __21__ 
REUNIÃO ORDINÁRIA DE19 DE DEZEMBRO DE 2017                                                                  
 

 

 

Mod. 228/SQ 0 

 
                  ___________________ 

 
                  ___________________ 

reproduzida e fica arquivada em pasta anexa ao livro de atas. 22 - 

FREGUESIA DE MOREIRA DE CÓNEGOS – OBRAS DE 

REQUALIFICAÇÃO E INTERVENÇÕES EM DIVERSAS RUAS DA 

FREGUESIA – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO. Submete-se à 

apreciação e votação da Assembleia Municipal o apoio à Freguesia 

de Moreira de Cónegos, mediante a atribuição de um subsídio no 

valor de € 85.311,37 (oitenta e cinco mil, trezentos e onze euros e 

trinta e sete cêntimos), ao abrigo do disposto na alínea ccc) do 

número um do artigo trigésimo terceiro e da alínea j) do número 

um do artigo vigésimo quinto da Lei setenta e cinco barra dois mil 

e treze, de doze de Setembro, aprovada pelo Executivo Municipal 

em reunião realizada a sete de dezembro, que aqui se dá por 

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

DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NAS FREGUESIAS PARA A 

MANUTENÇÃO DOS PARQUES DE LAZER DO CONCELHO. 

Submete-se à apreciação e votação da Assembleia Municipal a 

delegação de competências nas freguesias para a manutenção dos 

Parques de Lazer do concelho, no ano de dois mil e dezoito, nos 

termos do disposto na alínea k) do número um, do artigo vigésimo 

quinto, na alínea m), do número um, do artigo trigésimo terceiro, 

do número dois do artigo número cento e dezassete conjugado 

com o artigo número cento e trinta e um, todos do anexo I da Lei 

número setenta e cinco barra dois mil e treze, de doze de 

Setembro, aprovada pelo Executivo Municipal em reunião realizada 

a sete de dezembro, que aqui se dá por reproduzida e fica 

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

Mariana da Conceição Pereira da Silva, do Grupo Parlamentar 

Municipal da CDU, começou por lamentar que não fosse feita 

qualquer referência às espécies autóctones na proposta sobre 

Delegação de Competências nas Freguesias para Manutenção dos 
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Parques de Lazer do Concelho. Desta forma ficava demonstrado 

que não existia qualquer interesse por parte do executivo em 

munir o concelho de espécies que respeitavam as condições do 

solo e que se adaptavam ao clima, resistindo a pragas, doenças, a 

longos períodos de seca ou a chuvas intensas. Em causa estavam 

treze parques de lazer em todo o concelho, onde seria dado um 

valor às juntas de freguesia correspondentes para que pudessem 

fazer a manutenção dos espaços verdes da sua responsabilidade, 

desde a poda, os equipamentos e, até mesmo, a erradicação de 

infestantes ou à limpeza de fontes. Estas freguesias teriam as 

condições humanas e técnicas para fazer frente a esse trabalho? 

Todas as Freguesias tinham carrinhas apropriadas para as 

deslocações e para acondicionarem o material necessário? E 

recursos humanos? Todas iam contratar técnicos especialistas 

para fazerem um trabalho adequado de conservação e 

preservação dos espaços verdes? O valor que seria dado pela 

Câmara Municipal seria suficiente para todo o investimento que 

tinha obrigatoriamente que ser feito? Pois bem, a C.D.U. 

acreditava que mais uma vez as freguesias seriam 

sobrecarregadas com mais uma responsabilidade. Os valores que 

estavam em análise não eram suficientes para se pagar, por 

exemplo, um salário a um técnico. Por isso, temiam que os 

executivos da Juntas fossem obrigados a recorrer às empresas 

privadas para fazerem frente a mais uma competência que lhes 

era atribuída. Não seria mais eficaz o Município criar uma equipa 

de técnicos que só se dedicasse à manutenção e conservação dos 

parques de lazer? Tinham muitas dúvidas relativamente ao 

sucesso da criação de mais uma responsabilidade para a juntas de 

freguesia, sem que fosse acompanhado pelo apoio financeiro 

correspondente. -------------------------------------------------------



 
ATA Nº 8 Fls. __22__ 
REUNIÃO ORDINÁRIA DE19 DE DEZEMBRO DE 2017                                                                  
 

 

 

Mod. 228/SQ 0 

 
                  ___________________ 

 
                  ___________________ 

Domingos Bragança, Presidente da Câmara Municipal, usou da 

palavra para dizer à Deputada Mariana Silva que esta delegação 

de competências tinha o acordo de cada uma das Juntas de 

Freguesia. Todavia, se o valor financeiro não chegasse a Câmara 

Municipal estaria disponível para ajustar esse mesmo valor. 

Esclareceu, depois, que esses parques não ficavam sob a 

responsabilidade de cada junta de freguesia. Em questões 

essenciais como plantação de novas árvores, extensão e 

melhoramento, a Câmara Municipal não prescindiria de fazer o 

investimento necessário. Esta era uma delegação de competências 

apenas para a gestão corrente dos parques de lazer, no sentido de 

os manter limpos e organizados. Por fim, disse que era importante 

que todos percebessem que a Câmara Municipal não podia admitir 

funcionários como queria ou na quantidade que queria, pois existia 

legislação que regulava este tipo de questões que tinha de ser 

cumprida. -------------------------------------------------------------- 

Foram solicitados esclarecimentos pela Deputada Mariana Silva, 

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

Concluídas as intervenção, o Presidente da Mesa submeteu as 

propostas á votação, tendo a Assembleia DELIBERADO o 

seguinte: --------------------------------------------------------------- 

APROVAR, por unanimidade, o ponto número 14; ----------------- 

APROVAR, por unanimidade, o ponto número 15; ----------------- 

APROVAR, por unanimidade, o ponto número 16; ----------------- 

APROVAR, por unanimidade, o ponto número 17; ----------------- 

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

APROVAR, por unanimidade, o ponto número 19; ----------------- 

APROVAR, por unanimidade, o ponto número 20; ----------------- 

APROVAR, por unanimidade, o ponto número 21; ----------------- 

APROVAR, por unanimidade, o ponto número 22; ----------------- 
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APROVAR, por maioria, o ponto número 23, com 84 votos a 

favor (21 eleitos do PS, 34 Presidentes de Junta do PS, 13 eleitos 

do PSD, 10 Presidentes de Junta do PSD, 4 eleitos do CDS-PP, 1 

eleito do BE e 1 eleito do MPT) e 3 abstenções (3 eleitos da 

CDU). ------------------------------------------------------------------- 

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

24 - PROPOSTA DA MESA PARA A CONSTITUIÇÃO DE UM 

GRUPO DE TRABALHO PARA ELABORAR O PROJETO DE 

REGIMENTO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE GUIMARÃES. 

Submete-se à votação da Assembleia Municipal, ao abrigo do 

alínea a) do número um do Regimento da Assembleia Municipal de 

Guimarães, em vigor, a constituição de um Grupo de Trabalho 

para elaborar o projeto de Regimento para o mandato dois mil e 

dezassete barra dois mil e vinte e um. ------------------------------- 

Submetida à votação, a Assembleia DELIBEROU APROVAR, por 

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

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

Mariana da Conceição Pereira da Silva, em nome do Grupo 

Parlamentar Municipal da CDU, proferiu as seguintes palavras: ---- 

“A CDU vota favoravelmente este ponto, apesar de, com todo o 

respeito e se o Senhor Presidente me permitir dizer isto, na 

reunião de Líderes não foi só a CDU que pediu que este ponto 

viesse aqui a votação. As outras bancados irão falar e espero que 

esclareçam este tema. A questão era que, a tradição a que o 

Senhor Presidente se refere não está na lei e o que está na lei é 

que é previsto um grupo de trabalho. Já falamos sobre isto e já sei 

que nos vamos repetir. Mas, aquilo que está no Regimento é que a 

Mesa pode propor um grupo de trabalho. Quanto à dúvida da 

deputada do PSD, eu penso que agora sim, a CDU pediu para que 

a Mesa formulasse o que seria um grupo de trabalho e que 
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enviasse esse documento para a Assembleia. Foi recusado. O que 

foi dito é que poderia trazer aqui uma proposta de se formar um 

grupo de trabalho para alteração do Regimento, em que todos os 

partidos tivessem assento e participassem. Para vermos por que é 

que a CDU pediu uma comissão e não um grupo de trabalho e 

nem um grupo de trabalho informal, é aquilo que está a acontecer. 

A primeira reunião ainda não teve lugar. E não teve lugar porquê? 

Porque se existisse uma Comissão, o seu Presidente marcaria a 

reunião e cada grupo parlamentar fazia-se representar, quer seja 

porque estava nomeado para esse lugar, quer seja por um 

substituto. Como é um grupo de trabalho, que ainda não tem 

regras, nem presidente, nem secretário, está difícil marcar uma 

data. Por isso, é que a CDU queria uma comissão. Queria algo que 

fosse mais concreto e que pudéssemos, todos, trabalhar 

seriamente. ------------------------------------------------------------ 

Ana Paula Cardoso Lemos Damião, em nome do Grupo 

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

“O PSD votou favoravelmente, naturalmente, porque todos 

entendemos que precisamos de umas alterações ao Regimento. 

Elas são notórias desde há muitos anos e falazemos. De qualquer 

modo, a incompreensão é por que é que efetivamente não passou 

a proposta de uma comissão, que é o que faz sentido. Era um 

clássico, no sítio próprio. Eu há uma das coisas que sugeria e que 

era o seguinte: Até é melhor arrumar com o capítulo do artigo 43º 

para a frente das comissões porque, de facto, o PS 

sistematicamente vota contra todas as comissões. Não quer as 

comissões. Não quer os contributos das outras bancadas, não 

quer. Portanto, nem sei por que é que temos um Regimento com 

tantos artigos e, afinal, só quatro ou cinco é que tem relevância. 

Em termos práticos é isto. Aproveito, não querendo sair muito do 
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tema, para dar um remoque à comissão, e naturalmente o 

representante do PSD fá-lo-á com toda a certeza, vamos desta vez 

tentar que a distribuição dos tempos não seja igual para todos, 

que isso não faz sentido nenhum, na minha perspetiva, mas que 

seja mais igualitário, de forma para que esta Assembleia tenha 

mais sentido. Se o PSD prescindir de um bocadinho e o PS 

prescindir de um bocadão ficaremos todos mais representados e 

todos teremos um contributo a dar. Isto é uma sugestão que eu 

faço.” -------------------------------------------------------------------   

Paulo Rui Lopes Pereira da Silva, em nome do Grupo 

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

“A bancada do Partido Socialista vota favoravelmente este ponto, 

mas aproveitava para fazer um bocadinho de história ao votar a 

favor. Pois, algumas das declarações de voto que me antecederam 

e alguma da que foi a discussão em torno deste tema trouxe aqui 

um enviesamento daquilo que é a história desta Assembleia 

Municipal. A verdade é que nunca existiu uma comissão para 

tratar deste assunto. Sempre existiu um grupo de trabalho. E esse 

grupo de trabalho nunca teve de ser votado na Assembleia 

Municipal. Portanto, é a primeira vez que o estamos aqui a fazer. 

Juntando-lhe, ainda, que este grupo de trabalho ficou combinado 

em reunião de líderes, com pessoas que eu penso que são 

responsáveis, juntarmo-nos uma primeira vez para definirmos as 

regras de organização desta comissão e ainda não foi possível 

porque há dois grupos parlamentares que ainda não responderam 

e continuam sem responder. E é só isto.” ----------------------------

----------------------PROPOSTAS E MOÇÕES--------------------- 

MOÇÃO apresentada pelo Grupo Parlamentar Municipal do CDS-

PP, do seguinte teor: -------------------------------------------------- 
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“1. O dia 25 de Novembro de 1975 é um marco decisivo para o 

triunfo da liberdade e para a consolidação do regime democrático 

português, cuja relevância histórica importa preservar e transmitir 

às gerações mais jovens. 2. A 25 de Novembro de 1975 foram 

travadas, pelo PS, PPD e CDS as forças totalitárias que 

procuravam desvirtuar o espírito libertador do 25 de Abril e 

pretendiam instaurar em Portugal uma ditadura de inspiração 

soviética. 3. A ação, igualmente, determinada e corajosa dos 

militares que fizeram o 25 de Novembro, em particular do 

Regimento de Comandos, pôs fim à deriva extremista que 

ameaçava mergulhar Portugal num conflito interno de 

consequências imprevisíveis. 4. A data assume particular 

simbolismo dada a proximidade da realização desta Assembleia. 5. 

A 19 de dezembro de dois mil e dezassete, a Assembleia Municipal 

de Guimarães aprovou um voto de congratulação pelo 25 de 

Novembro de 1975, prestando homenagem aos seus autores e 

manifestando a congratulação pelo triunfo dos valores da 

democracia e da liberdade.” ------------------------------------------ 

Submetida à votação a Assembleia DELIBEROU REPROVAR, por 

maioria, com 59 votos contra (21 eleitos do PS, 34 Presidentes 

de Junta do PS, 3 eleitos da CDU e 1 eleito do BE), 28 votos a 

favor (13 eleitos do PSD, 10 Presidentes de Junta do PSD, 4 

eleitos do CDS-PP e 1 eleito do MPT) --------------------------------- 

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

Mariana da Conceição Pereira da Silva, em nome do Grupo 

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

“O Grupo Municipal da CDU votou contra a moção do CDS-PP, de 

congratulação pelo 25 de Novembro de 1975, porque, na verdade, 

esta moção representa um enorme desconhecimento por parte dos 

proponentes, tentando na prática reescrever a história sem 
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respeito pela verdade factual e política. Para além de serem 

omitidos factos que ligam diversas personalidades da direita 

portuguesa, algumas delas fundadores e militantes dos partidos de 

direita, que pertenceram mesmo a governos e outras instituições 

da ditadura fascista em Portugal, omitem-se também factos como 

o assassinato de cidadãos portugueses na manhã de 25 de Abril 

de 1974 por parte da PIDE, a polícia política da ditadura apoiada 

por diversas personalidades de direita no pós 25 de Abril de 1974, 

omite-se também o recurso ao terrorismo e ao golpismo, por parte 

de gente ligada à ditadura fascista que tudo fez para impedir a 

construção da democracia política em Portugal, colocando bombas 

em sedes de partidos políticos de esquerda, nomeadamente do 

PCP, partido que se destacou na luta contra a ditadura fascista, 

pela liberdade e pela democracia em Portugal e que viu também 

militantes seus assassinados pela designada rede bombista depois 

do 25 de Abril de 1974. Hoje, por via de documentos 

desclassificados dos serviços secretos dos EUA, dos processos de 

investigação da Polícia Judiciária Portuguesa, do jornalismo de 

investigação feito em Portugal sobre o assunto e por via de livros 

publicados sobre os acontecimentos nos anos seguintes à 

Revolução de Abril, temos notícias sobre o envolvimento de 

diversas pessoas e personalidades destacadas da política nacional 

e de membros das forças armadas e de segurança envolvidas de 

forma mais ou menos disfarçada com as ações terroristas 

desenvolvidas nessa época pela então designada rede bombista. 

Também, a moção apresentada persiste na omissão de factos 

como o assassinato, agressões e espancamentos de cidadãos por 

parte de militantes identificados ideologicamente com o fascismo 

português, pelo simples facto de pertencerem a etnias diferentes, 

orientações sexuais diferentes e por serem militantes de partidos 
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políticos de esquerda, como o PCP. O voto contra da CDU 

constitui-se assim numa saudação a todos os resistentes 

antifascistas portugueses e a todos os cidadãos portugueses 

assassinados pela rede bombista que tentou, pelo terrorismo, 

impedir a construção da democracia portuguesa, e junta-se a 

todos aqueles que, hoje, lutam contra a intolerância, o racismo, o 

ódio e a guerra em Portugal, na Europa e no mundo.” -------------- 

MOÇÃO apresentada pelo Grupo Parlamentar Municipal da CDU, 

do seguinte teor: ------------------------------------------------------ 

“Considerando que: 1. Os fogos florestais trouxeram de novo, 

neste Verão de 2017, a tragédia ao País, com mais de 400 

milhares de hectares ardidos, o que faz deste o pior ano de 

sempre, de que resultaram mais de uma centena de vidas 

perdidas, particularmente a 17 de Junho, nos Incêndios de 

Pedrógão Grande, e a 15 e 16 de Outubro, no centro e norte do 

País, centenas de casas afetadas e milhares de explorações 

agrícolas, atividades económicas e empregos atingidos ou mesmo 

destruídos, que dão expressão a esses dramáticos 

acontecimentos. 2. A desertificação económica e humana de 

vastos territórios, pela liquidação de milhares de explorações 

agroflorestais; a falta de rentabilidade económica e a desenfreada 

expansão do eucalipto; o desordenamento florestal e a falta de 

cumprimento mínimo da Lei de Bases da Política Florestal, da 

Estratégia Nacional das Florestas e do Sistema Nacional de Defesa 

da Floresta Contra Incêndios – ao nível do cadastro, do número de 

equipas de sapadores, da liquidação dos guardas florestais, dos 

PROF, das redes de gestão de combustível e outras 

infraestruturas; as deficiências e carências do dispositivo de 

combate aos fogos; tudo isso e muito mais, não caiu do céu ou 

são fruto do acaso. Antes são a pesada fatura dessas políticas 
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agroflorestais, do encerramento e degradação de serviços 

públicos, entre os quais os do Ministério da Agricultura virados 

para a floresta; dos monopólios da madeira e cortiça; das políticas 

de restrições orçamentais sujeitas ao Pacto de Estabilidade e 

Crescimento e à União Europeia! 3. A dimensão trágica e brutal 

dos incêndios florestais é, pois, consequência de décadas de 

políticas erradas, no mundo rural, na agricultura, na floresta, no 

abandono do interior. 4. As condições climatéricas deste Verão 

foram únicas e terão estado na origem imediata da situação 

dramática que o país vive, mas é necessário sublinhar que as 

condições da Floresta Portuguesa, em que avulta a ausência de 

ordenamento agravada pela quase total ausência de prevenção 

estrutural, são o caldo de cultura que favorecem tais 

acontecimentos. 5. A avaliação da situação e a identificação das 

medidas a tomar, quanto à situação da floresta portuguesa, ao 

estado da prevenção estrutural, das medidas de deteção e às 

deficiências na operação de combate estão feitas há muito, 

designadamente nos relatórios da Assembleia da República 

elaborados na sequência das vagas de incêndios de 2003, 2005, 

2009 e 2013, diagnósticos e terapêuticas reafirmados, no 

essencial no Relatório da Comissão Técnica Independente, 

recentemente tornado público. 6. O que está em causa não é a 

necessidade de mais legislação, antes a determinação de 

implementar a muita legislação existente e de assegurar os meios 

técnicos, financeiros e humanos para a sua concretização. 7. A 

Assembleia da República aprovou uma Lei que estabelece “um 

conjunto de medidas urgentes de apoio às vítimas, dos incêndios 

florestais de Pedrógão Grande e de reforço da prevenção e 

combate aos incêndios”, mas a descoordenação do terreno pode 

deixar muitos atingidos sem apoios, também pela falta de meios 
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para as implementar. A Assembleia Municipal de Guimarães, 

reunida no dia 18 de Dezembro, delibera: 1. Manifestar a todas as 

populações atingidas e, em particular às vítimas e seus familiares, 

o seu pesar e a sua mais profunda solidariedade. 2. Transmitir o 

mais profundo reconhecimento a todos os que, em todas as áreas 

da proteção civil, designadamente aos bombeiros e às forças de 

segurança, intervieram e intervêm para minimizar danos e 

prejuízos. 3. Afirmar que este é ainda o tempo de cuidar das 

vítimas, em particular assegurando habitação a quem perdeu a 

sua, de reestabelecer comunicações, de recuperar potencial 

económico perdido, de repor infraestruturas destruídas ou 

descativadas e equipamentos públicos atingidos em consequência 

dos incêndios. 4. Reclamar do Governo os apoios necessário para 

os Bombeiros Voluntários fazerem face às múltiplas 

responsabilidades que lhes estão cometidas no combate aos 

incêndios. 5. Exigir a reposição dos serviços públicos de educação, 

saúde, Segurança Social, nas regiões do interior do país e do 

mundo rural, o reforço das estruturas do Estado, designadamente 

do Ministério da Agricultura para responder às necessidades de 

intervenção, bem como o investimento público necessário capaz 

de atrair e fixar população. 6. Manifestar o respeito pela pequena 

e média agricultura e produção florestal e pecuária, como 

elementos essenciais à ocupação do território, e reclamar os 

apoios necessário ao seu desenvolvimento. 7. Sublinhar a 

importância de uma outra política florestal que assegure um 

ordenamento que ponha fim às manchas contínuas de 

monocultura e garanta o rendimento necessário aos produtores 

que permitam a gestão ativa da floresta. 8. Manifestar a sua 

preocupação por quaisquer medidas de transferência de 

competências para as autarquias locais de responsabilidades na 
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gestão da floresta que, pela sua dimensão e importância só 

competem à Administração Central. 9. Exigir a manutenção da 

gestão pública das matas nacionais, com mais meios financeiros, 

logísticos e humanos atribuídos a essa função. 10. Afirmar a 

necessidade de políticas que assumam a defesa da produção 

nacional como uma prioridade e a floresta como um sector 

estratégico.” ----------------------------------------------------------- 

Submetida à votação a Assembleia DELIBEROU APROVAR, por 

maioria, com 32 votos a favor (13 eleitos do PSD, 10 Presidentes 

de Junta do PSD, 4 eleitos do CDS-PP, 3 eleitos da CDU, 1 eleito 

do BE e 1 eleito do MPT) e 55 abstenções (21 eleitos do PS, 34 

Presidentes de Junta do PS). ------------------------------------------ 

MOÇÃO apresentada pelo Grupo Parlamentar Municipal da CDU, 

do seguinte teor: ------------------------------------------------------ 

“Assinalou-se a 25 de Novembro o Dia Internacional pela 

Eliminação da Violência contra as Mulheres. Segundo a 

Organização das Nações Unidas (ONU), uma em cada três 

mulheres sofre de violência ao longo da sua vida, em resultado de 

um desequilíbrio de poder entre homens e mulheres que conduz à 

sua discriminação, tanto na sociedade como nas famílias, 

privando-as de direitos sociais e económicos fundamentais. A nível 

europeu, esta preocupação levou à celebração da Convenção do 

Conselho da europa para a Prevenção e o Combate à Violência 

contra as Mulheres e a Violência Doméstica, um instrumento 

jurídico vinculativo, de âmbito internacional, que visa a proteção 

das mulheres contra todas as formas de violência, e a prevenção, 

contribuindo para a promoção da igualdade entre mulheres e 

homens, por via da eliminação de todas as formas de 

discriminação. É também objetivo desta Convenção – ratificada 

pela Assembleia da República a 21 de Janeiro de 2013 – a criação 
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de um quadro global de políticas, medidas de proteção e 

assistência, a par da promoção da cooperação internacional e do 

apoio às organizações e organismos responsáveis pela aplicação 

da lei para que cooperem de forma eficaz, adotando uma 

abordagem integrada, com vista a eliminar a violência contra as 

mulheres e a violência doméstica. Portugal tem dado, ao longo das 

últimas décadas, uma especial atenção à problemática da violência 

doméstica e violência de género e implementando planos 

nacionais com vista a operacionalizar as respetivas políticas 

públicas, designadamente o atual V Plano Nacional de Prevenção e 

Combate à Violência Doméstica e de Género 2014-2017. Face ao 

papel incontornável desempenhado pelos órgãos de poder local no 

desenvolvimento social local, e por considerar que a violência 

contra as mulheres constitui um obstáculo à concretização dos 

objetivos de igualdade, desenvolvimento e paz, ao violar, dificultar 

ou anular o usufruto dos seus direitos humanos e liberdades 

fundamentais, a Assembleia Municipal de Guimarães, reunida a 18 

de Dezembro de 2017, delibera: - Saudar e assinalar o Dia 

Internacional pela Eliminação da Violência contra as Mulheres, que 

se realizou a 25 de Novembro, pretendendo assim alertar e 

consciencializar a comunidade para a importância da prevenção da 

violência sobre as mulheres, com particular atenção para a 

violência doméstica; - Contribuir para aumentar o nível de 

conhecimento e refletir sobre os direitos, medidas de prevenção e 

apoios ao combate à violência doméstica; - Intervir sempre que 

necessário e dar a conhecer o fenómeno da violência doméstica 

como uma desigualdade entre homens e mulheres.” --------------- 

Submetida à votação, a Assembleia DELIBEROU APROVAR, por 

unanimidade. ---------------------------------------------------------- 
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MOÇÃO apresentada pelo Grupo Parlamentar Municipal da CDU, 

do seguinte teor: ------------------------------------------------------ 

“A Lei 81/2014, do governo PSD/CDS, que, para além de facilitar 

os despejos, aumentou brutalmente as rendas, criando a muitos 

moradores situações de impossibilidade de suportar os seus 

elevadíssimos valores. Foram centenas de famílias que entraram 

em incumprimento, acrescentando, a inúmeras carências 

económicas e sociais, a possibilidade de serem despejadas, sem 

nenhuma alternativa habitacional. Recentemente a Lei foi alterada 

e, mesmo tendo ficado aquém do necessário, introduz critérios 

que conduzem ao cálculo do valor de renda de forma a reduzir o 

seu valor. No entanto, o Governo, através do Instituto de 

Habitação e Reabilitação Urbana (IHRU), recusa-se a atualizar as 

rendas, de acordo com a nova Lei aprovada, a todos os que estão 

em dívida e contestaram judicialmente os brutais aumentos da lei 

81/2014. Mesmo para os moradores que nunca deixaram de 

depositar a renda nos valores anteriores ao aumento. É esta a 

situação de muitos vimaranenses. Acresce que, a todos os que 

estão em divida o IHRU pretende cobrar juros de 50% e 

apresentar em Tribunal ações de despejo. Esta situação é 

totalmente inaceitável, porque é socialmente injusta e porque a lei 

não prevê nenhuma disposição nesse sentido. Ao aplicar a nova lei 

a estes moradores, o IHRU opta pelo agravamento da situação de 

incumprimento, pois impõe valores incomportáveis para a 

regularização da divida. Face ao exposto, a Assembleia Municipal 

de Guimarães, reunida no dia 18 de Dezembro, delibera: 1. Apelar 

ao Governo para que retire as ações em tribunal contra os 

moradores, e aplique de imediato a Lei nº. 32 /2016 de 24 de 

Agosto; 2. Apelar a que o governo, através do IHRU, deixe de 

aplicar juros socialmente inaceitáveis; 3. Que a solução para os 
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montantes em divida passe por um processo de discussão entre o 

Governo/IHRU e os moradores, atendendo às condições de cada 

agregado familiar; 4. Solicitar ao Governo para que proceda com 

urgência a obras de conservação e manutenção em todas as 

habitações, assegurando condições de habitabilidade, higiene e 

conforto, começando este processo de recuperação pelo Bairro da 

Emboladoura em Gondar. 5. Que desta moção seja dado 

conhecimento ao Governo, às forças politicas na Assembleia da 

República e ao IHRU.” ------------------------------------------------- 

Submetida à votação a Assembleia DELIBEROU APROVAR, por 

maioria, com 59 votos a favor (21 eleitos do PS, 34 Presidentes 

de Junta do PS, 3 eleitos da CDU e 1 eleito do BE), 24 

abstenções (13 eleitos do PSD, 10 Presidentes de Junta do PSD e 

1 eleito do MPT) e 4 votos contra (4 eleitos do CDS-PP) ---------- 

Moção apresentada pelo Grupo Parlamentar Municipal do PSD, do 

seguinte teor: ---------------------------------------------------------- 

“As Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) são 

instituições específicas do contexto português, que são essenciais 

na prestação de diversos serviços sociais e que permitem fazer 

chegar à população prestações de proteção social garantidas nas 

políticas públicas. Dispersas por todo o território, as IPSS têm uma 

representação decisiva na ação social em Guimarães. Nos últimos 

tempos as IPSS têm sido alvo de referências negativas, fruto do 

denominado caso Raríssimas. Como se em todo território nacional, 

em geral, e no vimaranense, em particular, os titulares dos órgãos 

sociais das IPSS as utilizassem para outros proveitos que não os 

comunidade a que se dirigem. Considerando que as IPSS são 

instituições de referência no sector social; Considerando que o 

caso da Raríssimas (recentemente tornado público) não pode 

manchar a imagem de uma série de outras instituições que 
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prestam serviços sociais de forma exemplar; Considerando que as 

instituições públicas deverão contribuir para circunscrever os 

comportamentos excecionais e não generalizar os 

comportamentos descritos a todas as instituições. A Assembleia 

Municipal de Guimarães, na sequência das informações tornadas 

públicas com referência à IPSS denominada como Raríssimas, 

delibera o seguinte: - Rejeitar os comportamentos e ações de 

dirigentes das IPSS, assim como de titulares de cargos políticos, 

que não contribuam para assegurar o cumprimento das obrigações 

estatutárias das IPSS; - Apelar às entidades competentes para 

que promovam um inquérito rigoroso aos factos tornados públicos 

e a outros que se afigurem relevantes e o concluam num prazo 

curto; - Congratular todos os cidadãos vimaranenses que, de 

forma voluntária, integram os órgãos sociais das IPSS e que dão 

muito do seu tempo e dedicação em prol dos mais desfavorecidos; 

- Congratular todos os voluntários vimaranenses que de forma 

altruísta contribuem para que as IPSS do nosso concelho cumpram 

a sua função social. - Enviar cópia desta deliberação ao Sr. 

Presidente da República, ao Sr. Primeiro-Ministro, ao Sr. 

Presidente da Assembleia da República, ao Sr. Ministro da 

Segurança Social e aos Grupos Parlamentares da Assembleia da 

República.” ------------------------------------------------------------- 

Submetida à votação a Assembleia DELIBEROU REPROVAR, por 

maioria, com 56 votos contra (21 eleitos do PS, 34 Presidentes 

de Junta do PS e 1 eleito do BE), 31 votos a favor (13 eleitos do 

PSD, 10 Presidentes de Junta do PSD, 4 eleitos do CDS-PP, 3 

eleitos da CDU e 1 eleito do MPT) ------------------------------------ 

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

Mariana da Conceição Pereira da Silva, em nome do Grupo 

Parlamentar Municipal da CDU, proferiu o seguinte: ---------------- 
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“O Grupo Municipal da CDU vota a favor desta moção porque 

defendemos que se impõe a averiguação dos factos e uma 

investigação séria para que seja possível conhecer o que 

realmente aconteceu na instituição Raríssimas. Só desta forma 

podemos exigir que sejam tomadas as medidas necessárias para 

garantir que a concessão e utilização de meios e apoios públicos 

correspondam aos objetivos e aos fins públicos a que se destinam. 

 Casos como este, apenas reforçam a postura que a CDU sempre 

teve na defesa dos serviços públicos, contrariando as lógicas de 

privatização, como a melhor forma de garantir e defender os 

direitos dos cidadãos. Para a CDU os problemas sociais, e 

nomeadamente nestes casos de saúde, não terão a sua resolução 

com o apoio a IPSS’s, mas sim, com o devido apoio e reforço para 

o desenvolvimento do Serviço Nacional de Saúde e outros serviços 

do Estado. Os impostos dos Portugueses devem ser canalizados 

para o serviço público e universal e não para apoio a privados que 

depois o gerem, como privados que são.” --------------------------- 

Paulo Rui Lopes Pereira da Silva, em nome do Grupo 

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

“O Partido Socialista vota contra esta moção e teria votado 

favoravelmente se ela fosse verdadeiramente aquilo que 

pretendiam ser alguns dos primeiros pontos do seu preâmbulo. Se 

estivéssemos aqui a falar em congratular o trabalho que é feito, de 

excelência, por muitas das IPSS do nosso concelho e deste país, 

naturalmente o Partido Socialista estaria ao lado desta moção. 

Aquilo que é tentado fazer com esta moção, é um julgamento de 

carácter, é um julgamento judicial já, de uma coisa que está, 

ainda, em averiguação, fazendo um julgamento de carácter de 

titulares de cargos políticos, que passava por entre linhas nesta 

moção, mas que ficou absolutamente claro por uma intervenção, 
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absolutamente lamentável, na primeira reunião desta sessão. Por 

isso, chumbamos esta moção. ---------------------------------------- 

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

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

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

----------------APROVAÇÃO DA 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, A Assembleia deliberou 

aprovar, a ata em minuta, por maioria, com 86 votos a favor (21 

eleitos do PS, 34 Presidentes de Junta do PS, 12 eleitos do PSD, 

10 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 (Ana Paula 

Cardoso Lemos Damião – PSD) --------------------------------------- 

Eram vinte e três horas e dezasseis minutos do dia seguinte, 

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 

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

 

 

 

 

 

 

 

 


