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ATA 

Aos vinte e três dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e 

dezoito, pelas vinte e uma horas, no auditório da Universidade do 

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

secretariado por Pedro Miguel Vilhena Abreu Roque Figueiredo e 

Francisca Maria da Costa Abreu, reuniu a Assembleia Municipal de 

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

INFORMAÇÕES PARA CONHECIMENTO: ------------------------------ 

1 – ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL – DISTRIBUIÇÃO DE 

RESULTADOS DO FUNDO DE APOIO MUNICIPAL (FAM). ----- 

2 – DECLARAÇÕES PREVISTAS NO Art.º 15º DA LEI DOS 

COMPROMISSOS E DOS PAGAMENTOS EM ATRASO. ---------- 

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

3 - APROVAÇÃO DAS ATAS DA SESSÃO ORDINÁRIA DE 

DEZEMBRO DE 2017. --------------------------------------------- 

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

4 – ANÁLISE DO RELATÓRIO DA ATIVIDADE DA CÂMARA 

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

PROPOSTA DE REGULAMENTO: --------------------------------------- 

5 – PROPOSTA DE REGULAMENTO C.R.O. - CENTRO DE 

RECOLHA OFICIAL DO CONCELHO DE GUIMARÃES. ---------- 

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

6 – APROVAÇÃO DO REGULAMENTO DO SISTEMA DE 

INCENTIVOS – INCUBADORA DE BASE RURAL DE 

GUIMARÃES. ------------------------------------------------------ 

7 – APROVAÇÃO DO REGULAMENTO DE FUNCIONAMENTO 

DA BIBLIOTECA MUNICIPAL RAÚL BRANDÃO. ---------------- 

AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS: ------------------------------------------- 

8 – AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGUROS PARA 

ACIDENTES DE TRABALHO, MULTIRRISCOS PATRIMONIAIS, 
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RESPONSABILIDADE CIVIL DA AUTARQUIA, FROTA 

AUTOMÓVEL E ACIDENTES PESSOAIS – REPARTIÇÃO DE 

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

9 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E DE 

VIGILÂNCIA NAS INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS DO 

MUNICÍPIO DE GUIMARÃES - REPARTIÇÃO DE ENCARGOS. - 

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

10 - RECRUTAMENTO PARA CARGOS DIRIGENTES - 

DESIGNAÇÃO DE JÚRI. ------------------------------------------- 

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

11 - CERTIDÃO DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL PARA 

EFEITOS DO R.E.R.A.E. - BRITAMINHO GRANITOS DO 

MINHO LDA. ------------------------------------------------------- 

12 - CERTIDÃO DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL - JOSÉ 

MANUEL SALGADO FERNANDES. -------------------------------- 

13 - CERTIDÃO DE INTERESSE PÚBLICO - SÓ CUBOS - 

GRANITOS UNIPESSOAL LDA., PARA FUTURA 

REGULARIZAÇÃO AO ABRIGO DO R.E.R.A.E. ------------------- 

14 - CERTIDÃO DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL NO 

ÂMBITO DO R.E.R.A.E. - FRANCISCO CUNHA SANTOS. ------- 

15 - CERTIDÃO DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL PARA 

FUTURA REGULARIZAÇÃO DA PECUÁRIA CLASSE 2 AO 

ABRIGO DO R.E.R.A.E. - DOMINGOS VIEIRA DE SOUSA. ----- 

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

16 – UNIÃO DAS FREGUESIAS DE AROSA E CASTELÕES – 

DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA RUA ARMANDO 

RIBEIRO SILVA (AROSA) E RUA DO RIO AVE/ACESSO ÀS 

CHARVAS DOS TRÊS MOINHOS (CASTELÕES) – CEDÊNCIA 

DE MATERIAIS. ---------------------------------------------------

17 – UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ATÃES E RENDUFE – 
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CONTATO DE ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO – ANO DE 2014 – 

TERCEIRA REVISÃO. ---------------------------------------------- 

18 – UNIÃO DAS FREGUESIAS DE BRITEIROS SANTO 

ESTÊVÃO E DONIM – OBRAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS 

PLUVIAIS NA RUA DA PONTE, EM DONIM – ATRIBUIÇÃO DE 

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

19 – FREGUESIA DA COSTA – CONTRATO DE ATRIBUIÇÃO 

DE SUBSÍDIO – ANO DE 2017 – PRIMEIRA REVISÃO. -------- 

20 – UNIÃO DAS FREGUESIAS DE CONDE E GANDARELA – 

CONTRATO DE ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO – ANO DE 2017 – 

PRIMEIRA REVISÃO. --------------------------------------------- 

21 – UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ATÃES E RENDUFE – 

LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PARA AMPLIAÇÃO DO 

CEMITÉRIO DE ATÃES. ------------------------------------------- 

22 – UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ATÃES E RENDUFE – 

PAVIMENTAÇÃO EM CUBO GRANITO (PARALELO) 9 X 11, DA 

RUA DE SANTA MARIA, EM ATÃES. ----------------------------- 

23 – FREGUESIA DE PRAZINS SANTA EUFÉMIA – CONTRATO 

INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS 

– ANO DE 2017. --------------------------------------------------- 

24 – UNIÃO DAS FREGUESIAS DE PRAZINS SANTO TIRSO E 

CORVITE – CONTRATO DE ATRIBUIÇAO DE SUBSÍDIO – 

ANO DE 2016 – SEGUNDA REVISÃO. --------------------------- 

25 – FREGUESIA DE INFANTAS – PAVIMENTAÇÃO E 

CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 

DA RUA DO FREIXIEIRO – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO. ------ 

26 - UNIÃO DAS FREGUESIAS DE PRAZINS SANTO TIRSO E 

CORVITE – CEDÊNCIA DE MATERIAIS PARA OBRA DE 

DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA RUA DO ISQUEIRO. ---- 
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27 - FREGUESIA DE INFANTAS - PROPOSTA DE 

CONTINUIDADE DO PROJETO “CONSIGO”, PELO PERÍODO 

DE 12 MESES, AO ABRIGO DO DISPOSTO NA ALÍNEA CCC) 

DO Nº 1 DO ARTIGO 33º E DA ALÍNEA J) DO Nº 1 DO Art.º 

25º DA LEI Nº 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO. --------------- 

28 - UNIÃO DAS FREGUESIAS DE PRAZINS SANTO TIRSO E 

CORVITE - CONTRATO DE ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO – ANO 

DE 2017 – PRIMEIRA REVISÃO. --------------------------------- 

29 - FREGUESIA DE RONFE - CONTINUIDADE DO PROJETO 

“INTERVENÇÃO LOCAL: PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE 

VIDA”, PELO PERÍODO DE 12 MESES, AO ABRIGO DO 

DISPOSTO NA ALÍNEA C) DO Nº1 DO ARTIGO 33º E DA 

ALÍNEA J) DO Nº 1 DO ARTIGO 25º DA LEI Nº 75/2013, DE 

12 DE SETEMBRO. ------------------------------------------------ 

30 - FREGUESIA DE AZURÉM - PROPOSTA DE 

CONTINUIDADE DO PROJETO “OFICINA DAS LETRAS”, PELO 

PERÍODO DE 12 MESES, AO ABRIGO DO DISPOSTO NA 

ALÍNEA CCC) DO Nº1 DO ARTIGO 33º E DA ALÍNEA J) DO Nº 

1 DO ARTIGO 25º DA LEI Nº 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO.  

31 - FREGUESIA DE GONÇA – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO – 

OBRAS (MOVIMENTAÇÃO TERRAS, ALVENARIAS, 

DRENAGENS DE ÁGUAS, PAVIMENTAÇÕES E ACESSÓRIOS) 

NO LARGO DE S. MATEUS, NA RUA 10 DE JUNHO E NA RUA 

FLORBELA ESPANCA. --------------------------------------------- 

32 - FREGUESIA DE URGEZES – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO 

– OBRAS (MOVIMENTAÇÃO TERRAS, DRENAGENS DE 

ÁGUAS, PAVIMENTAÇÕES, PASSEIOS E ACESSÓRIOS) NA 

TRAVESSA E (BAIRRO), TRAVESSA DA BREIA, RUA DA 

VEIGA DE BAIXO, RUA DO OUTEIRO E RUA ANTÓNIO DA 

COSTA GUIMARÃES. ----------------------------------------------
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33 - FREGUESIA DE CALDELAS - VILA DAS TAIPAS, VILA 

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

34 - FREGUESIA DE URGEZES - EDIÇÃO DE LIVRO - 

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

35 - ACORDO DE EXECUÇÃO DE DELEGAÇÃO DE 

COMPETÊNCIAS NAS FREGUESIAS EM MATÉRIA DE LIMPEZA 

DAS VIAS E ESPAÇOS PÚBLICOS, SARJETAS E SUMIDOUROS 

E DE REALIZAÇÃO DE PEQUENAS REPARAÇÕES NOS 

ESTABELECIMENTOS DE EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR E DO 1.º 

CICLO - ANO DE 2018. ------------------------------------------- 

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

36 – ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE TAXAS – PONTO 

CARREGAMENTO VEÍCULOS ELÉTRICOS. ----------------------- 

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

37 - SUBSÍDIOS ÀS ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS 

2017/2018 - GRUPO DESPORTIVO DE SELHO - RELVADO 

SINTÉTICO - COMPROMISSO PLURIANUAL. ------------------- 

CONTRATO PROGRAMA: ----------------------------------------------- 

38 - CONTRATO PROGRAMA COM A COOPERATIVA 

TURIPENHA (2018). ---------------------------------------------- 

39 - CONTRATO-PROGRAMA COM A COOPERATIVA 

FRATERNA. -------------------------------------------------------- 

PROTOCOLOS: ---------------------------------------------------------  

40 - PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO - INSTALAÇÃO NO 

AVEPARK DO “INSTITUTO CIDADE DE GUIMARÃES DE 

INVESTIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE MATERIAIS 

BIOMÉDICOS AVANÇADOS E ENGENHARIA DE TECIDOS 

HUMANOS” – COMPROMISSO PLURIANUAL. ------------------

TRÂNSITO: -------------------------------------------------------------
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1 – ALTERAÇÃO DE TRÂNSITO NA RUA DO PINHEIRO – 

FREGUESIA DA COSTA. ------------------------------------------- 

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

42 – ELEIÇÃO DO REPRESENTANTE DAS FREGUESIAS NO 

CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PRESIDENTE DE 

JUNTA). ------------------------------------------------------------ 

COMISSÕES: ----------------------------------------------------------- 

43 – COMISSÕES ESPECIALIZADAS – CRIAÇÃO DA 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, JUVENTUDE, 

DESPORTO E TEMPOS LIVRES. ---------------------------------- 

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

44 - 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, Sónia Ermelinda Matos Silva Fertuzinhos, Francisca 

Maria da Costa Abreu, José Manuel Nogueira Teixeira Bastos, 

Nelson José Guimarães Felgueiras, Marta Abreu Coutada, Paulo 

Rui Lopes Pereira da Silva, César Manuel de Castro Machado, 

Maria Elisabete Veloso Machado da Costa Martins, Pedro Miguel 

Vilhena Abreu Roque Figueiredo, Susana Gabriela Meireles Campos 

Nunes, Manuel Américo Antunes de Freitas, António Fernando 

Macedo Ribeiro, Maria de Jesus Teixeira Carvalho, José da Silva 

Fernandes, Paulo Pinto de Carvalho Freitas do Amaral, Augusto 

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

Dias, Manuel Martins Salgado, Márcio Rafael da Silva Ferreira, 

António Rogério Ferreira Paiva, Hugo Francisco Monteiro Teixeira e 

Elvira Matos Silva Fertuzinhos; PSD – Ana Paula Cardoso Lemos 

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

Rodrigues, Margarida Pinheiro Pereira, Luís Cirilo Amorim de 

Campos Carvalho, Ana Margarida da Costa Teixeira, Rui Armindo 
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da Costa Freitas, Rui Alexandre Pereira Barros da Cunha Pereira, 

André Filipe Castro e Sousa Casalta, Mário Augusto Araújo Ribeiro, 

Carlos Henrique Ribeiro de Barros, Paula Cristiana da Silva Ribeiro, 

Eduardo Miguel Teixeira Fernandes; CDS-PP – Elsa Maria da Silva 

Castro, Rui Miguel Ribeiro Correia, Paulo Miguel Lima Peixoto e 

Maria José Lopes de Sousa Pinto; CDU – Mariana da Conceição 

Pereira da Silva, Pedro Manuel Pastor Torcato Ribeiro e Miguel 

Ângelo Leite Vieira; BE – Sónia Cristina Patrocínio Gonçalo 

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

Saraiva Gonçalves. Por inerência do cargo de Presidente de 

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

Paula Conceição Carvalho Ribeiro (em representação do Presidente 

da Junta de Freguesia de Azurém) - PS, Maria de Fátima Saldanha 

Cardoso - PS, Luís Miguel Freitas Marques Carvalho Soares - PS, 

José Vítor Almeida Silva Barros (em representação do Presidente 

da Junta de Freguesia de Candoso S. Martinho) - PS, Carlos Artur 

Faria Ribeiro Coimbra - PS, 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 da Junta de 

Freguesia de Polvoreira) - PS, Sérgio Alberto Castro da Rocha - 

PS, Natália Maria da Silva Fernandes Ribeiro – PSD; Maria 

Adelaide Andrade Silva - PS, José Armando Morais da Silva – PS, 

António Alberto da Costa Martins – PSD - Nelson Cristiano 

Gonçalves Ferreira - PS, Ricardo Jorge Carvalho de Castro – PS, 

João Miguel Castro Oliveira - PS, Marçal Avelino Salazar Marques 
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Mendes - PSD, José Carlos Fernandes da Cruz – PS, David Patrício 

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

Freitas – PSD, Flávio Romeu de Sousa Freitas (em representação 

do Presidente da Junta da União das Freguesias de Conde e 

Gandarela) – PS, João Carlos Silva Alves - PS, Rui Porfírio Lopes 

Silva – PSD, Manuel das Neves Rodrigues - PSD, Francisco Ferreira 

Gonçalves - PS, Francisco Bruno da Silva Oliveira – PS, Daniel 

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

PS e Carlos Alberto Peixoto de Sousa - PS. ------------------------- 

Substituição por ausência inferior a trinta dias: Luís Miguel 

Morgado Laranjeiro, Hugo Maciel Tavares de Freitas, Carlos 

Alexandre Lopes Rodrigues Ribeiro, Sandra da Luz da Cunha 

Martins, Alexandra Santos Goncalves Ferreira, Armando Jorge 

Coelho Ferreira, José Pedro Aguiar-Branco, Emídio Guerreiro, 

Tiago Vieira Laranjeiro, Isabel Filipa de Lemos Moreira Leite, José 

Cardoso de Meneses Couceiro da Costa, Susana Manuela Marques 

Araújo, Ana Rita Abreu Fernandes, Fernando Miguel Machado 

pereira Silva Araújo, Elva Raquel Camarero Cancela Gusmão, Rui 

Manuel Alves Martins, Vasco André da Silva Rodrigues, Alfredo 

Manuel Alves e Sousa, José de Castro Antunes, Maria Odete Abreu 

Lemos, Carlos Alberto Alves Miranda Oliveira e Manuel Fernando 

da Cunha Fernandes. -------------------------------------------------- 

Faltaram os seguintes membros: Maria José Teixeira Martins, 

Sérgio Manuel Antunes Freitas da Silva, António Martins 

Gonçalves, Marta Filipa da Silva Gonçalves, José Augusto da Costa 

Araújo, Guilherme Paulo Ribeiro Abreu e Manuel Fernando Alves 

Cardoso. ---------------------------------------------------------------- 

Presenças da Câmara Municipal – Domingos Bragança, 

Presidente e Vereadores Adelina Paula Mendes Pinto, Ricardo Jorge 

Castro Ribeiro Costa, Paula Cristina dos Santos Oliveira, Fernando 
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José Barros Pacheco Seara de Sá, Alice Sofia de Freitas Marques 

Carvalho Soares, António Monteiro de Castro, André Guimarães 

Coelho Lima e Bruno Alberto Vieira Fernandes. ---------------------- 

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

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

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

Do ofício do Grupo Parlamentar do P.C.P. remetendo cópia do 

Projeto de Resolução, aprovado na Assembleia da República, que 

recomenda ao Governo que assegure sem restrições o acesso de 

todos os municípios aos fundos comunitários para investimentos 

no Ciclo Urbano da Água; Do ofício do Grupo Parlamentar do CDS-

PP a acusar a receção da Moção enviada pela Assembleia 

Municipal; Do ofício do Grupo Parlamentar “Os Verdes” acusando a 

receção da Moção enviada pela Assembleia Municipal; Do ofício do 

gabinete do Primeiro-ministro, acusando a receção da Moção 

enviada pela Assembleia Municipal, informando que a mesma foi 

encaminhada para o Ministro do Ambiente; Do ofício do Grupo 

Parlamentar do P.C.P. remetendo cópia do projeto de resolução 

que apresentaram na Assembleia da República sobre medidas de 

combate à seca; Do ofício do Grupo Parlamentar do P.C.P. 

remetendo o teor da resposta à pergunta formulada ao Ministério 

da Administração Interna sobre a concretização das intervenções 

nos Postos Territoriais de Lordelo, Taipas e Guimarães e a 

construção do Comando Territorial de Braga da Guarda Nacional 

republicana; Do ofício do Grupo Parlamentar do P.C.P. remetendo 

declaração política proferida na Assembleia da República a respeito 

da degradação dos serviços públicos, nomeadamente nos C.T.T. e 

nos transportes; Do ofício da Comissão de Proteção de Crianças e 

Jovens de Guimarães remetendo o Relatório de Atividades da 

Comissão para 2018; Do ofício do Grupo Parlamentar do PCP 
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remetendo o Projeto de Lei nº780/XIII sobre o Regime de 

Recuperação do Controlo Público dos C.T.T; Do ofício do Grupo 

Parlamentar “Os Verdes” remetendo a resposta do Ministério do 

Ambiente à pergunta formulada sobre os maus odores 

provenientes da ETAR de Serzedelo, em Guimarães. --------------- 

De seguida o Presidente da Mesa leu o ofício remetido pela 

Câmara Municipal de Guimarães, que a seguir se transcreve: ------ 

“Por lapso, foi remetido aos serviços da Assembleia Municipal a 

proposta mencionada em assunto, pelo que solicito a Vossa 

Excelência a sua retirada da agenda de trabalhos da próxima 

sessão. Efetivamente, este projeto de Regulamento terá ainda de 

ser objeto de apreciação pública, nos termos do artigo 101.º do 

Código do Procedimento Administrativo, e só após será enviado 

para aprovação dos competentes órgãos municipais.” -------------- 

RETIRADO da agenda o seguinte ponto - PROPOSTA DE 

REGULAMENTO C.R.O. – CENTRO DE RECOLHA OFICIAL DO 

CONCELHO DE GUIMARÃES. --------------------------------------- 

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

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

Rui Armindo da Costa Freitas, do Grupo Parlamentar Municipal 

do PSD, começou a sua intervenção referenciando que, nos dias 

de hoje, o desenvolvimento económico assume um papel crucial 

na governação das comunidades. Uma comunidade que tem uma 

economia forte, com um tecido laboral coeso e diverso, tem 

melhor capacidade de resistir aos desafios colocados pelas, cada 

vez mais rápidas, mudanças nos mercados. Referenciou, depois 

que tinham constatado que as autarquias, que há bem poucos 

anos afirmavam que os negócios eram para as empresas e que 

nada tinham a ver com essa realidade, como já tinha ouvido nesta 

“casa” e já neste século, reconheciam que deviam chamar a si o 
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papel ativo na conquista de um melhor clima de negócios que 

fosse capaz, não só de criar um ambiente favorável aos que já cá 

estão, assim como atrair novos investimentos. Vivia-se hoje uma 

concorrência enorme entre concelhos e esta era uma corrida que 

ninguém queria perder. Infelizmente que, por cá, vinha-se 

perdendo terreno no que diz respeito ao nosso papel como 

segundo concelho mais exportador do distrito de Braga. Se o 

mandato anterior mudou alguma coisa em relação à comunicação 

com as empresas locais, no que tocou à captação de novos 

projetos e novo investimento, Guimarães falhou redondamente. 

Quase todos os concelhos estavam a atrair mais do que um 

grande investimento internacional e, mais do que isso, fora das 

suas indústrias preponderantes. Em Guimarães só o malogrado 

processo da Ecoibéria, de relevante, nada a assinalar. Era 

indesmentível, referiu, que as empresas do setor tradicional do 

têxtil, seja vestuário seja lar, viviam uma das suas melhores 

décadas, trazendo consigo muitas oportunidades. Mas, a maior 

oportunidade que esta indústria estava a produzir, era o tempo 

que estava a dar para se agarrar a oportunidade de se alterar a 

composição do nosso tecido industrial, para que fosse menos 

dependente de uma indústria só e se lançassem as bases sólidas 

para a diversificação da nossa economia. Uma economia diversa 

em termos setoriais é uma economia mais resiliente a crises de 

setor. Sabiam que as crises iam chegar, mas não sabiam quando 

e, por isso, o tempo estava a esgotar-se, enquanto viam outros 

concelhos do Distrito de Braga tomarem a dianteira. Se deviam 

acarinhar a indústria tradicional, porque sabem que dá trabalho a 

uma mão-de-obra que é dificilmente convertível, tinham que saber 

atrair outras indústrias para abrir novos caminhos. Estava provado 

que não bastava lançar-se incubadoras, que ficam abandonadas à 
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sua sorte, até que a insolvência lhes bate à porta. Era preciso ação 

e olhar para os nossos vizinhos para se perceber como se faz. Este 

alerta fazia a sua bancada ter razão antes do tempo. Se no 

passado se tinha de esperar anos para que as sugestões que 

apresentavam passassem à prática, agora bastavam escassos 

meses para que isso fosse reconhecido. Mas, a nobreza da 

atividade política dita que não devia o autor da ideia reclamar para 

si a paternidade da solução. Devia, sim, regozijar-se por ela ser 

posta em prática. Assim sendo, a sua bancada manifestava ali o 

seu agrado por ver duas das suas propostas eleitorais, no âmbito 

da mobilidade, que consideram urgentes, serem levadas à prática: 

A ligação da rotunda de Mouril à Alameda dos Desportos e a 

conclusão da Circular Urbana, anunciadas já por este Executivo 

Municipal. Era indesmentível, só a Coligação Juntos Por Guimarães 

tinha falado da conclusão da Circular Urbana e só a Coligação 

Juntos Por Guimarães tinha apresentado a ligação à Alameda dos 

Desportos. Estava, pois, de parabéns o Partido Socialista ao ter 

adotado, hoje, uma postura diferente do passado, dando sinal de 

que não tem problema nenhum em reconhecer que a sua oposição 

apresentava propostas válidas e muito mais urgentes do que as 

suas. Deste modo, recomendava para que se atentasse ao rumo a 

seguir no que dizia respeito à composição do nosso tecido 

económico e alertava para que se ponderasse a relevância da 

perda de centralidade do nosso concelho no exemplo que veio a 

público nas últimas semanas – o possível encerramento da 

delegação em Guimarães da empresa Águas do Norte. Esta era 

uma notícia que tinha surgido na esteira da saída do nosso 

município do capital social da empresa, decisão sobre a qual os 

vereadores do PSD se pronunciaram e votaram contra. Referiu, 

ainda, que esta situação a acontecer, colocava em causa umas 
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dezenas de postos de trabalho que serão transferidos para 

Barcelos e Vila Real. A Câmara Municipal, a exemplo do que fizera 

nas questões da mobilidade, também neste caso, deveria seguir o 

exemplo do seu antecessor, que não permitia esta perda de 

relevância sem exercer toda a sua influência política. Pois, se 

assim acontecer, seria uma derrota para o nosso concelho. Era 

assim que via a sua terra e esperava poder, também nisto, servir 

de modelo ao Executivo. ---------------------------------------------- 

Paulo Rui Lopes Pereira da Silva, do Grupo Parlamentar Municipal 

do PS, pediu esclarecimentos, aos quais Rui Armindo da Costa 

Freitas respondeu. ----------------------------------------------------- 

César Manuel de Castro Machado, do Grupo Parlamentar 

Municipal do PS, começou por referir que para manter as 

iniciativas culturais bem-sucedidas o público era fundamental, 

sendo que o público não era deste ou daquele partido. Igualmente 

que o panorama das atividades culturais do concelho e da cidade 

não seria o mesmo sem a persistente, empenhada e generosa 

intervenção das associações, pois muitas delas, não só colaboram 

e intervêm ativamente na organização de eventos, são na cidade e 

no concelho produtoras, elas próprias, de riquíssima atividade 

cultural, nomeadamente na área da música e do teatro. Nas 

Associações haviam pessoas de vários partidos e muitos delas 

trocaram o conforto do sofá para trabalhar para causas comuns 

que são, afinal, causas de todos, assim como colocar ao serviço da 

comunidade as suas capacidades, que outros entendiam usar 

apenas em seu próprio benefício. Disse, de seguida, que gostaria 

de deixar aqui um registo diferente do habitual combate político 

que tende a reduzir as questões a saber quem é o autor, para 

dizer bem ou mal ou se é aliado ou adversário. Parecia-lhe pacífico 

reconhecer que hoje existem atividades culturais na cidade que se 
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pode, sem receio e em muitos aspetos, situar no nível de 

excelência. E que, se o fizessem, não fariam mais do que dizer o 

que outros de fora iam dizendo, isto é, que Guimarães tem um 

lugar muito próprio e, certamente, de destaque na atividade 

cultural que se vai fazendo no nosso país. Todavia, era 

conveniente recordar que o futuro era para melhorar. Terá havido 

erros no caminho, mas estavam bem a tempo de os corrigir. Mas, 

o caminho não era escolher a via da crítica, numa lógica de 

combate político sem tréguas, de quanto pior melhor, naquilo que, 

a persistir nesse rumo, só podia levar a uma política de “terra 

queimada” e Guimarães não merecia isso. O que se conseguir 

neste domínio era de todos, era dos vimaranenses e não de um 

partido ou de um executivo. Era Guimarães que saía enriquecido 

com este património, que vem moldando a cada dia que passa e a 

torna preenchida, como torna preenchido o nosso coletivo, 

fazendo de todos nós cidadãos mais realizados. Porquanto, Cultura 

tem a ver com cidadania. Continuando, referiu que a prova de que 

o caminho trilhado foi caminho certo é que hoje podiam ali saudar, 

dezasseis anos depois, a decisão do Governo de atribuir trezentos 

mil euros para a Plataforma das Artes e da Criatividade, destinado 

ao reforço da programação, serviço educativo e comunicação, 

sendo, este, o primeiro apoio a dar pelo Governo. Era um reforço, 

que o Partido Socialista de Guimarães reclamava antes, continua a 

reclamar e era isso que os vimaranenses esperam deles. Foi essa 

atitude que tomaram antes, quando reivindicaram e os 

vimaranenses apreciaram. No entanto, para aqui chegar muito 

caminho se percorreu na cultura e na área cultural, em conjunto o 

Município, as associações e os promotores culturais públicos. 

Posteriormente disse que gostaria de saudar o reconhecimento, 

agora mais do que evidente em qualquer outro momento do 
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passado, da importância das associações culturais na criação e 

atividade cultural da cidade e do concelho de Guimarães. E era 

assim que devia ser entendida a recente criação do Portal do 

Associativismo, importante ferramenta ao serviço das associações, 

do Município e dos cidadãos em geral, a visita pessoal feita pela 

Vereadora da Cultura a muitas das associações culturais do nosso 

concelho para colher contributos e se aperceber das possibilidades 

de parcerias ou necessidades de apoio daquelas instituições num 

ou noutro ponto, bem como o convite dirigido a várias associações 

culturais para proporem iniciativas, a realizar em parceria com o 

Município, em homenagem a José Afonso. Também era assim que 

devia ser entendida a iniciativa de reunir os diversos promotores 

culturais e associações culturais com o Município no sentido de 

apresentar a calendarização cultural prevista para o espaço 

público, no sentido de evitar programações adicionais que possam 

conflituar com os anteriores e de prevenir possíveis prejuízos, 

mesmo para atividades iniciativas a criar dentro de portas, caso 

coincidissem com realizações de maior dimensão, saudando esta 

preocupação e dizendo que as associações merecem e, sobretudo, 

merecem os vimaranenses e quem nos visita. Por fim, enumerou 

as funcionalidades do Portal do Associativismo e realçou a sua 

importância para o trabalho das associações culturais do concelho.  

Pedro Manuel Pastor Torcato Ribeiro, do Grupo Parlamentar 

Municipal da CDU, começou por salientar que a chamada “lei dos 

despejos", o N.R.A.U., com as alterações impostas pelo governo 

P.S.D. e C.D.S., é responsável pelo despejo diário de mais de 

cinco famílias, porque os seus rendimentos não conseguem 

suportar os elevados valores de renda. Falava em famílias, mas 

também não esquecia as centenas de coletividades e inúmeras 

micro, pequenas e médias empresas do comércio e serviços, 
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restauração, hotelaria e indústria, que dão vida às cidades e criam 

emprego, são obrigadas a encerrar destruindo muitos postos de 

trabalho. Tal como alertaram, a total liberalização dos valores das 

rendas, e a facilitação dos despejos, conduziu a aumentos brutais 

e insuportáveis para milhares de famílias e pequenas empresas. 

Uma lei forte com os fracos e fraca com os fortes, desprotegendo 

o inquilino, servindo essencialmente a atividade especulativa do 

capital financeiro no mercado imobiliário. Por isso, por ação dos 

eleitos da CDU na Assembleia da República e com o sentido de 

revogar as consequências mais gravosas desta lei dos despejos, 

foram introduzidas diversas alterações para melhorar a lei. Já 

avançamos. Mas era preciso ir mais longe! Por isso, iriam 

apresentar um projeto de lei para propor a Revogação do Regime 

de Arrendamento Urbano, Incluindo a extinção do Balcão Nacional 

do Arrendamento, verdadeiro balcão dos despejos, e todo o 

procedimento especial de despejos, repondo o antigo regime, 

entre outros aspetos. A CDU entendia que era preciso que o 

Estado assumisse as suas responsabilidades na condução das 

políticas de arrendamento e reabilitação urbana, de forma, a que 

todos os portugueses vissem concretizado “o direito, para si e para 

a sua família, a uma habitação adequada, em condições de higiene 

e conforto que preserve a intimidade pessoal e a privacidade 

familiar” que a Constituição da Republica Portuguesa consagra. 

Esta situação era ainda mais grave no que dizia respeito a Bairros 

Sociais. Em 2012 em Guimarães, o I.H.R.U. procedeu à 

reabilitação, e bem, dos bairros sociais no centro da cidade. 

Mesmo não tendo corrigido todos os problemas (que se mantem), 

as condições de habitabilidade foram melhoradas. No entanto, o 

bairro social mais degradado de Guimarães, Bairro da 

Emboladoura em Gondar, continua a aguardar uma intervenção 
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urgente. A situação de degradação é por demais evidente e afeta 

as perspetivas de vida dos seus habitantes. Nos últimos meses 

ocorreram alterações na administração do I.H.R.U., foram feitas 

promessas em campanha eleitoral, nomeadamente a transferência 

dos Bairros Sociais para a responsabilidade da Câmara Municipal, 

mas a situação, no entanto, mantem-se inalterada, o que não é 

correto. Quando é que se vai resolver o problema? ----------------- 

Sónia Cristina Patrocínio Gonçalo Ribeiro, do Grupo 

Parlamentar Municipal do BE, começou por dizer que a intervenção 

da Tróica em Portugal deu cobertura a um golpe na proteção do 

trabalho e na legislação laboral portuguesa que ainda perdurava e 

que era urgente reverter. Esse golpe era o culminar de um 

processo longo de liberalização do mercado de trabalho, que 

durava há várias épocas e que foi levado a cabo pelos governos do 

PS, PSD e CDS-PP. Referiu, de seguida, que para além do 

aumento do salário mínimo nacional, a única alteração à legislação 

laboral, que acontecera especificamente nesta matéria, foi a 

reposição dos feriados. Referiu, também, que a atualização do 

livro verde das relações laborais mostrava níveis de aumento real 

das remunerações declaradas à Segurança Social, bem a baixo de 

um por cento. Igualmente que o peso dos contratos não 

permanentes era um problema laboral grave, com impacto 

fortíssimo na Segurança Social, nomeadamente no sistema de 

pensões. Anunciou, prosseguindo, que nos últimos três anos, dois 

em cada três pedidos de subsídio de desemprego deferido, 

decorreram da caducidade dos contratos de trabalho com termo. 

Deste modo, a precariedade pesava na vida dos trabalhadores 

diretamente, mas também através da carga que colocava sobre a 

Segurança Social. Anunciou, seguidamente, que o número de 

trabalhadores, potencialmente abrangidos por convenções 
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coletivas, publicadas em dois mil e dezassete, continuava muito 

abaixo dos valores “pré-troika” e era menos de metade dos 

valores pré-crise. Acrescia que novas convenções eram 

negociadas, sobre chantagem patronal, dada a possibilidade legal 

da entidade empregadora fazer caducar a convenção em vigor, de 

forma unilateral e num quadro salarial profundamente degradado 

e que pressionava, para baixo, o seu conteúdo. Era, neste quadro, 

que o Bloco de Esquerda reafirmava a importância de se 

implementar as seguintes medidas: Um – devolver rendimentos; 

Dois - retomar os valores do trabalho suplementar e das 

compensações; Três - acabar com o abuso de contratos a prazo e 

penalizar os empregadores pela rotatividade, agravando-lhes a 

TSU; Quatro - defender o emprego e combater o negócio das 

empresas de trabalho temporário; Cinco - reforçar a fiscalização e 

atuação da Autoridade para as Condições de Trabalho; Seis – 

proteger os trabalhadores nos despedimentos; sete – reconstruir a 

contratação coletiva para aumentar salários. Porquanto, sem uma 

ação determinada na reversão da legislação laboral, imposta 

durante o período da “Troika”, os salários em Portugal manter-se-

ão na sua rota de estagnação, defraudando o compromisso da 

maioria com a recuperação de rendimentos, colocando em causa o 

desempenho da economia. O Bloco de Esquerda estava 

empenhado na convergência em torno de medidas legislativas de 

valorização salarial, incluindo as pensões, e de combate à 

precariedade, promovendo uma frente social alargada de luta 

pelos direitos do trabalho. Este era o desafio central, no atual 

momento político, que exigia o esforço de toda a maioria 

parlamentar e que aguardava respostas do Governo e do Partido 

Socialista. Por fim, disse que também em Guimarães deveria ser 

garantido o respeito pelo direito dos trabalhadores municipais, que 
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prestam serviço na Câmara e empresas municipais, bem como nas 

empresas subcontratadas. Neste sentido, apesar do seu partido 

ter proposta uma municipalização das cantinas escolares, 

lamentou que o Partido Socialista insista em recorrer a empresas 

privadas para prestar esse serviço público, prejudicando, por esta 

via, esses trabalhadores que, diariamente, trabalham nas escolas, 

mas que só têm direito a contrato de nove a dez meses no ano, 

esperando, assim, que a Câmara Municipal desse resposta a estes 

desafios. ----------------------------------------------------------------  

Elsa Maria da Silva Castro, do Grupo Parlamentar Municipal do 

CDS-PP, sendo esta a sua primeira intervenção na Assembleia 

Municipal de Guimarães, começou por saudar todos os presentes e 

disse esperar estar à altura em todas as intervenções, ser uma 

voz ativa enquanto oposição e representar a sua bancada e os 

eleitores com dignidade e elevação. Entrando, então, na 

intervenção falou sobre a aprovação da legislação para permitir a 

permanência dos animais em restaurantes. Naturalmente que 

todos queriam ser modernos e Portugal não iria ficar atrás da 

Europa moderna. Todavia, este argumento era falacioso, pois 

existem diferenças entre países mais desenvolvidos e menos 

desenvolvidos. Aliás, esta era uma medida que poderia causar 

situações bem caricatas, como por exemplo, estarem cães e gatos 

dentro do mesmo espaço fechado. Lembrou, de seguida, o 

chumbo pela maioria de esquerda de um projeto de lei do CDS-PP 

que criminalizava o abandono e maus tratos dos idosos 

dependentes e à guarda de terceiros. Isto, sim, era surreal. Disse 

que não eram contra a proteção dos animais, contra o abandono 

ou maus tratos. Apenas as suas pirâmides estavam invertidas. 

Não desvalorizam a necessidade de proteção dos animais, mas 

priorizam aqueles que já trabalharam uma vida inteira. E, a 
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negação da resolução e falta de assistência aos idosos dizia muito 

sobre aquilo que queriam da sociedade e sobre tudo aquilo que 

defendiam para o futuro dos seus filhos. Em suma, uma sociedade 

que não sabia cuidar dos seus mais velhos, não tinha futuro. ------ 

Luís Miguel Freitas Marques Carvalho Soares, Presidente da 

Junta de Freguesia de Caldelas, após cumprimentar todos os 

presentes, disse que queria, em primeiro lugar, fazer uma sincera 

congratulação ao Dr. André Coelho Lima pela sua eleição para os 

Órgãos Nacionais do PSD e ao Dr. Emídio Guerreiro pela sua 

indicação para a Direção da bancada do PSD na Assembleia da 

República. Depois, a propósito de mobilidade, disse que lhe 

parecia absolutamente curioso que fosse preciso passar tanto 

tempo sem que conhecessem em concreto aquilo que era o 

pensamento político do PSD sobre esta questão. Disse, depois, 

que o Partido Socialista, ao longo do que é a história da sua 

governação, foi evoluindo naquilo que era a sua perspetiva sobre a 

própria mobilidade. Uma perspetiva nacional, ancorada naquilo 

que é a construção de uma rede viária, na construção de lugares 

de estacionamento e também e na concessão e no transporte 

público, o que foi cumprindo ao longo dos anos. E o sinal dessa 

evolução eram os sucessivos programas eleitorais sufragados 

pelos vimaranenses. Porém, disse que já não estavam mais numa 

perspetiva tradicional, mas cada vez mais na perspetiva integrada. 

Uma perspetiva integrada que promovia, desde logo, a mobilidade 

suave, defendendo as vias cicláveis, defendendo a diminuição do 

uso automóvel e o aumento da mobilidade pedonal. Defendiam, 

também, a mobilidade elétrica e novas formas de mobilidade (car-

sharing, bike-sharing e a mobilidade on-demand). Mas a verdade 

é que, daquilo que pode consultar, mesmo não tendo acesso ao 

site da Coligação Juntos Por Guimarães, que se encontrava em 
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manutenção, é que ainda havia partidos que se encontravam 

ancorados na perspetiva tradicional, na construção de estradas, 

nas vias e estacionamento, sendo essa ainda a perspetiva que o 

PSD mantinha. Prosseguindo, considerou que o PSD reclamava 

hoje ser “os pais” do pensamento político sobre a mobilidade, mas 

que passaria a demonstrar quem é que colocou verdadeiramente o 

tema da mobilidade na agenda política. Aliás, todos sabiam que 

mobilidade eram problemas recorrentes, que não nasciam hoje. 

Disse, então, que ao longo dos tempos foram surgindo problemas 

de mobilidade e, por isso, se construiu a circular urbana, depois 

fez-se a rodovia, depois a via rápida de acesso à cidade desde 

Silvares e, mais recentemente, a rotunda de Mouril e o novo 

acesso à variante. Sendo que o Partido Socialista sempre soubera 

dar resposta aquilo que era os problemas existentes. Acrescentou, 

continuando, que como todos tinham identificado e sabiam, 

atualmente existia o problema da EN 101, que liga Guimarães às 

Taipas, a EN 105, que liga Lordelo ao centro da cidade, a rotunda 

da autoestrada, a rodovia e a questão do estacionamento. E o PS 

teria, ou não, já pensado estes problemas? Com certeza que sim. 

Ainda assim, gostaria de os enumerar: a construção da via do 

AvePark, pioneiro o Partido Socialista; reperfilamento da EN 105, 

pioneiro o Partido Socialista; desnivelamento da rotunda da 

autoestrada, pioneiro o Partido Socialista. Mas o Partido Socialista 

ia mais além do que eram as respostas tradicionais aos problemas 

tradicionais, tinha novas formas suaves de mobilidade. Lançara a 

ecovia, defendia a devolução dos espaços públicos aos peões, 

reduzira o espaço dedicado aos automóveis e defendia a 

mobilidade elétrica com ações concretas, tudo isso com uma visão, 

que não se prendia exclusivamente com o desígnio de redução 

automóvel, mas, sobretudo, para melhorar a qualidade do 
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ambiente e para melhorar a qualidade de vida dos vimaranenses. 

Disse, depois, que mais recentemente a Câmara Municipal 

aprovara a elaboração de um estudo, o Plano de Mobilidade 

Sustentável, que estava ancorado em seis princípios: primeiro – o 

reforço da democratização do território; segundo – eficiência 

urbanística; terceiro – o valor ambiental; quarto – a inclusão, 

coesão social; quinto – o dinamismo económico; sexto – o mais 

importante, a participação pública. A propósito deste último 

desígnio, disse ter ficado deveras surpreendido quando viu o 

Senhor Vereador da Coligação Juntos Por Guimarães apelar ao 

debate público sobre esta matéria. Ora quando a Câmara 

Municipal apresentou e aprovou, unanimemente, a contratação de 

um estudo para o Plano de Mobilidade Sustentável, incluindo no 

seu objetivo principal a participação pública, estava precisamente 

a dizer isso mesmo, que queria que os cidadãos e que todas as 

forças vivas de Guimarães participassem neste debate. Então, se o 

debate público estava garantido, perguntou o que faltava? Pois 

bem, para si faltava o debate esclarecido, o debate qualificado e, 

essencialmente, o debate despido de preconceitos, porque todos 

sabiam qual a orientação de alguns partidos. Por isso mesmo, 

gostaria ali de reafirmar, em nome do Partido Socialista, duas 

notas que lhe pareciam fundamentais, que o Partido Socialista não 

irá para este debate com preconceito ideológico, de que a gestão 

pública não é má e de que a gestão privada não é boa, por 

princípio e que a gestão privada não é boa porque é privada e a 

gestão pública não é má porque é pública. Por isso, aquilo que era 

o trabalho percussor da Câmara Municipal, em termos da 

mobilidade, aquilo que era o trabalho que o Partido Socialista 

vinha fazendo no sentido de evoluir a sua posição, desde a 

perspetiva tradicional até às novas formas de mobilidade, só lhes 
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permitia a todos concluir que o Partido Socialista sabia, soubera e 

continuaria a saber para onde queria ir com dois princípios 

fundamentais, o principio de democratizar o acesso dos 

transportes públicos e de fazê-lo com os cidadãos, fazê-lo com os 

partidos políticos e fazendo-o com a sociedade vimaranense. Por 

fim, disse que o Partido Socialista assumirá as competências qua a 

lei agora lhe compete, envolvendo os parceiros, públicos e 

privados, envolvendo a comunidade, trabalhar a perspetiva 

tradicional, trabalhar a perspetiva integrada, mas sempre com um 

compromisso, defender os interesses dos vimaranenses e cumprir 

o seu programa eleitoral. ---------------------------------------------  

Foram solicitados esclarecimentos pelos membros Rui Armindo da 

Costa Freitas e Daniel André de Sousa Rodrigues, aos quais Luís 

Miguel Freitas Marques Carvalho Soares respondeu. ---------------- 

Ricardo Jorge Castro Ribeiro Costa, Vereador Municipal, usou 

da palavra para, em primeiro lugar, ler um artigo que foi publicado 

e que dizia, mais ou menos, o seguinte “para ganhar uma aposta 

existe um requisito indispensável que é apostar. É isso que têm 

feito nos últimos anos, a Câmara, a cidade e as empresas de 

Guimarães. Como português, como nortenho e como amante de 

Guimarães sinto um enorme orgulho em ser andar pelos 

corredores da Heimtêxtil no meio de grandes compradores e 

jornalistas de todo o mundo, vendo e escutando os elogios, o 

espanto e a admiração que eles sentem e expressam por cada 

novo stand que aparece, espaço sim espaço não, de uma empresa 

portuguesa com o nome de Portugal Heimtextil, mas também com 

o distintivo da marca Guimarães”. Ler, ainda, o email recebido da 

Fundação Ciência e Tecnologia, há cerca de mês e meio, do 

seguinte teor - “ A Fundação Ciência e Tecnologia no contexto de 

um projeto de financiamento de roteiro nacional dita estruturas de 
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investigação de interesse estratégico, cofinanciado pelo Portugal 

2020, projeta implementar um Data center de ciência e tecnologia 

na região norte, dedicado a alojar equipamentos de ensino, 

investigação e inovação. Tendo vindo a analisar locais possíveis 

para espaços deste tipo, o Avepark surgiu como reunindo muito 

boas condições para o efeito. Pretendemos, agora, avançar para a 

aquisição de um lote com vista à construção desse Data center de 

modo a aproveitar financiamentos disponíveis”. Fizera esta 

introdução para que percebessem que economia não é só resolver 

problemas de curto prazo. Assim, a propósito da intervenção 

proferida por Rui Armindo Freitas, anunciou que, segundo dados 

recentes do Pordata, o desemprego em Guimarães 2015/2017 

diminuiu dois mil, oitocentos e sessenta e nove postos de 

trabalho, em Famalicão diminuiu dois mil cento e cinquenta e 

cinco. Prosseguindo, sobre a dependência do chamado valor 

acrescentado bruto das quatro maiores empresas exportadoras, 

anunciou que Famalicão é trinta e nove por cento, já Guimarães é 

seis vírgula um por cento. E estes eram dados reais e fidedignos 

do Instituto Nacional de Estatísticas. Mas, indo mais longe, 

anunciou que as empresas do Guimarães Marca, que exportaram, 

em dois mil e dezassete, duzentos e noventa e três milhões de 

euros, representam, também, vinte e um por cento das 

exportações. O que era isto senão independência? Quanto a 

investimentos de empresas que estão previstos, ou em curso, para 

Guimarães, referiu a ACR Europa com um investimento de quinze 

milhões de euros, a Farfetch com trinta e cinco milhões de euros, 

a Pioneer com seis milhões de euros, o Instituto Cidade de 

Guimarães com cem milhões de euros, entre outros. Referiu, por 

último, que a taxa de cobertura das importações está 
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praticamente coberta duzentos por cento e que Guimarães gere 

riqueza, assim acontecesse noutros municípios. --------------------- 

Domingos Bragança, Presidente da Câmara Municipal, também 

usou da palavra para, inicialmente, referir que em Guimarães as 

políticas públicas estavam assentes em três vetores, o 

conhecimento e cultura, a economia e os valores ambientais. 

Depois, para referir que a nossa economia estava focada no que 

em Guimarães se faz de melhor, no sentido de aproveitar o 

conhecimento produzido nas nossas universidades, incluindo aqui 

as Universidades do Minho e Trás-os-Montes e Institutos 

Politécnicos. Disse, depois, que esta produção de conhecimento, a 

formação qualificada de quadros e a transferência para a 

economia é um fator fundamental para a competitividade futura 

das nossas empresas e do tecido económico. E, também, que todo 

o nosso tecido económico está aproveitado, desde os têxteis, o 

calçado, a metalomecânica, o setor alimentar, o setor das 

cutelarias e o setor agroalimentar. Referenciou, igualmente, que 

estão a trabalhar as áreas da Biomedicina das Nano ciências, dos 

Biomateriais, da Medicina Regenerativa e da Inteligência Artificial. 

Também que estão a ter em conta a questão da mobilidade das 

pessoas e das mercadorias no nosso território, dentro deste, de 

dentro para fora e interterritorial, de um modo integrado. Para 

resolver as questões da mobilidade do concelho, referiu que 

estavam a trabalhar com as Infraestruturas de Portugal a 

requalificação da EN 105, que liga a cidade a Lordelo, que possam 

construir uma variante na EN 101 entre a cidade e a vila das 

Taipas, fazendo a ligação ao Parque de Ciência e Tecnologia. 

Também fazer a partir da rotunda do Roboto se construa um 

pequeno tramo de estrada para que se evite aquele 

estrangulamento que ocorre na zona de Mouril. Por último, fazer a 
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ligação desde a rotunda de Mouril, passando por trás da igreja de 

Creixomil, até à rotunda do Pinheiro Manso. No entanto, 

entendeu-se acrescentar um projeto, projeto esse que andava de 

plano em pano, de programa eleitoral em programa eleitoral, já 

estando nos Planos de Investimento da Câmara Municipal, ao 

longo de década e meia, que era fechar a circular urbana. 

Contudo, apresentou uma proposta de criação de uma rua 

variante, ligando a zona da saída da autoestrada em Pinheiro, 

passando pelo Centro Escolar de Urgezes, atravessando a encosta 

de Urgezes e da Costa e vindo até à Academia de Ginástica, para 

retirar carga de trânsito da rodovia. A par de tudo isto, disse 

estarem a trabalhar na referida mobilidade integrada, que incluiu a 

construção da Ecovia, de passeios largos e de uma rede de 

carregamento rápido. Igualmente estava a ser trabalhada uma 

proposta para um estudo para a criação de uma empresa 

municipal de transportes para complementar a concessão na parte 

do território que não abrange, para que passe a ser abrangido 

pelos transportes públicos municipais, através de transporte 

elétrico. Relativamente ao Plano de Mobilidade Sustentável, que 

incluirá toda a mobilidade, disse que este será sujeito a locais de 

discussão, tantos quanto for necessários. Continuando, disse ao 

membro Pedro Torcato Ribeiro que já fez chegar à Presidente do 

IHRU que continuam a estar disponíveis para trabalhar a entrega 

dos bairros sociais à Câmara Municipal. Quanto à política de 

contratação da Câmara Municipal, esclareceu que sempre que as 

pessoas a contratar é para preencher situações definitivas, os 

concursos são sempre abertos para a contratação sem termo. ----- 

Foram solicitados esclarecimentos pelos membros Rui Armindo da 

Costa Freitas e Pedro Manuel pastor Torcato Ribeiro, aos quais 
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Ricardo Jorge Castro Ribeiro Costa, Vereador, e Domingos 

Bragança, Presidente, responderam. ---------------------------------                      

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

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

1 - ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL – DISTRIBUIÇÃO DE 

RESULTADOS DO FUNDO DE APOIO MUNICIPAL (FAM). Em 

setembro de 2017 foi comunicada a deliberação tomada pela 

Direção Executiva do Fundo de Apoio Municipal no sentido da 

distribuição de 80% dos resultados líquidos pelos detentores de 

capital, apurados na proporção das respetivas participações, que, 

no caso do Município de Guimarães, corresponde ao montante de 

€2.932,62, tendo sido informado, que a contabilização deste 

montante seria uniformizada através de nota explicativa do 

SATAPOCAL – Subgrupo de Apoio Técnico na Aplicação do POCAL a 

emitir oportunamente (doc.1). Em conformidade com as 

recomendações entretanto formuladas, (doc.2), procedeu-se a 

uma alteração orçamental, possibilitando, deste modo, a 

operacionalização do adequado registo daquele montante. Assim, 

deve ser dado conhecimento à Câmara Municipal para posterior 

conhecimento à Assembleia Municipal da alteração orçamental, 

que se anexa (doc.3). Os referidos documentos dão-se aqui por 

reproduzidos e ficam arquivados em pasta anexa ao livro de atas.  

2 – DECLARAÇÕES PREVISTAS NO ARTIGO 15º DA LEI Nº 

8/2012, DE 21 DE FEVEREIRO, LEI DOS COMPROMISSOS E 

DOS PAGAMENTOS EM ATRASO, que se dão aqui por 

reproduzidas e ficam arquivadas em pasta anexa ao livro de atas.  

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

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

2 - APROVAÇÃO DAS ATAS NÚMEROS 7 e 8 DA SESSÃO 

ORDINÁRIA REALIZADA A 18 e 19 DE DEZEMBRO DE 2017. 
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Foi dispensada a sua leitura por terem sido entregues aos 

membros da Assembleia, juntamente com a agenda desta sessão.  

Submetidas à votação a Assembleia DELIBEROU: ---------------- 

APROVAR, a ATA Nº 7, por unanimidade. -------------------------- 

APROVAR, a ATA Nº 8, por unanimidade. -------------------------- 

Não participaram na votação da Ata nº 7, de 18 de dezembro, 

por não terem estado presentes na sessão, os seguintes 

membros: Sónia Ermelinda Matos Silva Fertuzinhos, Manuel 

Américo Antunes de Freitas, António Fernando Macedo Ribeiro, 

António Rogério Ferreira Paiva, Hugo Francisco Monteiro Teixeira, 

Elvira Matos Silva Fertuzinhos, Rui Armindo da Costa Freitas, 

André Filipe Castro e Sousa Casalta, Mário Augusto Araújo Ribeiro, 

Carlos Henrique Araújo de Barros, Paula Cristiana da Silva Ribeiro, 

Eduardo Miguel Teixeira Fernandes, Maria José Lopes de Sousa 

Pinto, Pedro Manuel Pastor Torcato Ribeiro, Miguel Ângelo Leite 

Vieira, Natália Maria da Silva Fernandes Ribeiro e Angelino Miguel 

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

Não participaram na votação da Ata nº 8, de 19 de dezembro, 

por não terem estado presentes na sessão, os seguintes 

membros: Sónia Ermelinda Matos Silva Fertuzinhos, Maria 

Elisabete Veloso Machado da Costa Martins, Susana Gabriela 

Meireles Campos Nunes, Manuel Américo Antunes de Freitas, 

António Fernando Macedo Ribeiro, António Rogério Ferreira Paiva, 

Hugo Francisco Monteiro Teixeira, Elvira Matos Silva Fertuzinhos, 

Daniel André de Sousa Rodrigues, Rui Armindo da Costa Freitas, 

Rui Alexandre Pereira Barros da Cunha Pereira, André Filipe Castro 

e Sousa Casalta, Elsa Maria da Silva Castro, Pedro Manuel Pastor 

Torcato Ribeiro, Miguel Ângelo Leite Vieira, Adrião Saraiva 

Gonçalves, Maria da Conceição da Cunha e Castro, Luís Miguel 

Freitas Marques Carvalho Soares, Natália Maria da Silva Fernandes 
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Ribeiro, Angelino Miguel Ribeiro Salazar, Paula Conceição Carvalho 

Ribeiro e José Vítor Almeida Silva Barros. --------------------------- 

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

3 – ANÁLISE DO RELATÓRIO DA ATIVIDADE DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE GUIMARÃES. Submete-se à apreciação da 

Assembleia Municipal, nos termos da alínea e) do artigo cinquenta 

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

acerca da atividade da Câmara Municipal no período compreendido 

entre um de dezembro de dois mil e dezassete e dez de fevereiro 

de dois mil e dezoito, que aqui se dá por reproduzido e fica 

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

Mariana da Conceição Pereira da Silva, do Grupo Parlamentar 

Municipal da CDU, começou dizendo ao Senhor Presidente da 

Câmara que hoje começava pela menina dos seus olhos, a 

candidatura de Guimarães a Capital Verde Europeia, e que 

continua a ser, isso mesmo, a menina dos seus olhos, porque 

ainda não foi apresentada à população. Sabia que estava a ser 

apresentada em escolas, que foi apresentada a algumas 

empresas, mas os mais interessados, ou seja, toda a população 

continuava sem saber muito bem o que é a Capital Verde Europeia 

e que compromissos se assumiram com a União Europeia para que 

possamos ser merecedores de tal título. De seguida lembrou, 

sobre este desígnio, as palavras do Senhor Presidente, citando 

“todos temos de estar envolvidos, porque este é o caminho certo.” 

Prosseguindo, transmitiu que ouvira dizer que ressuscitaram 

iniciativas de âmbito ambiental e este executivo até já prevê fazer 

hortas comunitárias na Vila das Taipas. Ora, disse acreditar que 

nenhum dos presentes será contra esta iniciativa, desde que não 

se repitam os erros que parecem verificarem-se nas Hortas 

Comunitárias na Veiga de Creixomil, onde alguns talhões 
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apresentam sinais de abandono e as pessoas que estão em lista 

de espera para terem o seu talhão, e desta forma 

complementarem a economia doméstica, não estão a ser 

chamados para os ocupar. Estes projetos são interessantes, o 

sucesso é até uma garantia nos primeiros tempos, depois vem o 

desinteresse e a falta de fiscalização. Por outro lado, e 

continuando no tema do ambiente, fez uma reflexão no que diz 

respeito a duas notícias que saíram na imprensa local. A primeira 

refere um estudo que indica que “Guimarães é a terceira cidade 

portuguesa onde quem utiliza os transportes rodoviários perde 

mais tempo em congestionamentos, logo atrás, respetivamente, 

de Porto e Lisboa” este trabalho é de uma organização norte-

americana que estuda as condições do trânsito em diferentes 

cidades do mundo. A outra notícia diz que “Guimarães reduziu 

para 23,3% as emissões de carbono em 2017 tendo sido 

distinguida com o prémio “Bandeira Verde ECOXXI”. Pois bem, 

perante estas notícias se conclui que não foi no item do trânsito 

que este prémio foi atribuído. Daí que a CDU reforça a ideia de 

que é urgente repensar a mobilidade para Guimarães. Ainda a 

propósito de declarações do Senhor Presidente, referiu que a CDU 

não pode deixar de lamentar que tenha dito que não se importava 

com a deslocalização dos serviços das Águas do Norte de 

Guimarães para Barcelos e Vila Real. Muito os admira que este 

executivo, que ainda na anterior assembleia defendeu a vinda de 

empresas para Guimarães, no presente seja indiferente a que uma 

empresa com perto de noventa trabalhadores se vá embora. Será 

que o senhor presidente queria ser o responsável por agora se 

passar a dizer que “Guimarães para além de ser má mãe, também 

é má madrasta!”, porque para além do quarenta trabalhadores 

que são de Guimarães e que veem o seu local de trabalho ser 
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deslocalizado também os que para aqui se deslocam de outros 

municípios e contribuem para a economia local estão a ser 

desprezados por este executivo. Por último, e não menos 

importante não podia deixar de reparar no desnorte ou no posso, 

quero e mando refletido nas últimas iniciativas realizadas na sala 

de visitas da cidade, o Toural. Primeiro a decoração de Natal, num 

claro desinteresse em conjugar todos os símbolos tão típicos desta 

época. E como se não bastasse, assistiu-se a um desfile de 

Carnaval, em que o sentido de aproximar crianças e idosos num 

momento de folia se desvanece quando viam casas de banho 

portáteis na “sala de visitas”, com a Rua de Camões e a 

Plataforma das Artes, ali tão perto e com casas de banho públicas. 

Será que as da plataforma já não existem como tal? --------------- 

Armindo José Ferreira da Costa e Silva, do Grupo Parlamentar 

Municipal do PS, mencionou, em primeiro lugar, que no âmbito da 

análise da atividade da Câmara, o Grupo Parlamentar do PS 

pretendia evidenciar a qualidade das políticas e a multiplicidade 

das ações prosseguidas pelo Executivo Municipal, visando o 

desenvolvimento ambientalmente sustentável do território 

municipal, em linha com as políticas do Governo da República, da 

União Europeia e da Organização das Nações Unidas, no combate 

às alterações climáticas que ameaçam a Humanidade. O Acordo de 

Paris de limitar o aquecimento global a dois graus centígrados até 

ao final deste século em relação à era pré-industrial, prosseguindo 

esforços para atingir um limite de 1,5ºC, constitui um imperativo 

que responsabiliza países, agentes económicos, municípios, ONG e 

cada cidadão. Neste contexto, destacaria algumas iniciativas da 

Governação Socialista que ilustram de forma paradigmática o 

caminho que estão a trilhar para alcançar a sustentabilidade 

ambiental de Guimarães. Disse, então, que com a adesão ao Pacto 
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de Autarcas, Guimarães comprometeu-se a aumentar a eficiência 

energética e a incrementar a utilização de fontes de energias 

renováveis no seu território, contribuindo para o objetivo da União 

Europeia de redução das emissões de CO2 em pelo menos 20% 

até 2020. Realizado o diagnóstico, gizou um Plano de Ação que se 

tem consubstanciado entre outros investimentos, na substituição 

da iluminação pública por luminárias led, na substituição gradual 

da frota de veículos por viaturas elétricas, na construção de um 

edifício carbono zero - Academia de Ginástica, na reabilitação 

gradual das habitações sociais através do isolamento térmico dos 

edifícios e da instalação de painéis solares térmicos e 

fotovoltaicos. Salientou, depois, que em 2017 foi alcançada uma 

redução de CO2 de 23,3%, superando assim a meta estabelecida 

para 2020, e que a par de dados relativos a 21 indicadores terão 

contribuído para a atribuição do título de Município Mais 

Sustentável de Portugal em 2017, distinção que Guimarães 

recebeu com o prémio Bandeira Verde ECO XXI. Referiu, também, 

que o Município de Guimarães preside ao Conselho Geral da Rede 

de Municípios para a Adaptação Local às Alterações Climáticas - 

ClimaAdaPT.Local, cuja Carta de Compromisso estabelece como 

principais objetivos a incorporação da adaptação às alterações 

climáticas nas políticas municipais, nos instrumentos de 

planeamento e nas intervenções locais, promovendo o 

desenvolvimento de soluções inovadoras, a troca de conhecimento 

e de experiências entre as autarquias locais, as instituições de 

ensino superior, as empresas e o tecido associativo, e 

desenvolvendo relações de cooperação internacional com outras 

redes, perspetivando novas abordagens e soluções. Guimarães 

apresentou a sua candidatura a Capital Verde Europeia 2020 e 

integra o grupo de 13 cidades admitidas ao prémio que reconhece 
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as cidades que se distinguem na implementação de projetos e de 

boas práticas ambientais urbanas. Estas candidaturas encontram-

se em avaliação por um painel de doze especialistas 

independentes, cujos resultados serão divulgados no próximo mês 

de abril. Acrescentou que posteriormente, a lista mais restrita de 

cidades selecionadas apresentarão a respetiva candidatura perante 

um júri internacional. Por último, em junho, que será anunciada a 

cidade que será a Capital Verde da Europa em 2020. 

Independentemente do resultado desta candidatura, que conta 

com importantes cidades europeias, quatro das quais são capitais 

– Lisboa, Budapeste, Tallinn e Reykjavik, e sendo certo que todos 

os vimaranenses se sentiriam honrados e orgulhosos com essa 

distinção, o que é verdadeiramente importante é o caminho da 

sustentabilidade ambiental que abraçamos, que tomamos como 

um desígnio coletivo, que ambicionamos que perdure e que 

assegure às gerações vindouras um contexto ambiental 

preservado e equilibrado e os recursos naturais que lhes 

proporcionem bem-estar e prosperidade. Neste quadro, revelou a 

importância das sessões de apresentação em curso da candidatura 

a CVE nas Escolas, na Universidade, nas Associações e noutras 

Instituições. Também o envolvimento da comunidade escolar, a 

participação dos jovens, a dinâmica promovida pelas Juntas de 

Freguesia na criação de brigadas verdes intergeracionais são 

fundamentais para que se formem novos eco cidadãos, com uma 

consciência ambiental bem vincada e que se empenhem com 

entusiasmo na missão de proteger os valores ambientais e 

promover o desenvolvimento sustentável. Igualmente a 

Associação Bandeira Azul da Europa, o Município de Guimarães e o 

Laboratório da Paisagem, organizaram em janeiro o Seminário 

Nacional Eco-Escolas, dedicado ao tema «Do CO2 ao O2», e que 
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reuniu professores, responsáveis dos municípios e do Programa 

Eco-Escola, refletindo sobre temas como, a Floresta, as Alterações 

Climáticas e a Estratégia Nacional de Educação Ambiental para a 

Sustentabilidade. Salientou, prosseguindo, que a circunstância de 

Guimarães ter 53 escolas a participar no Programa Eco-Escolas, 

figurando no 2º lugar a nível nacional, constitui um indicador claro 

da importância que os professores e alunos atribuem à 

sustentabilidade ambiental. Anunciou que a proteção da floresta 

constitui uma prioridade para o Executivo e tem tradução num 

conjunto de iniciativas que o Executivo tem levado a cabo, 

nomeadamente, a atualização do Plano Municipal de Defesa da 

Floresta, onde consta a caracterização física e climática do 

território, a caracterização dos povoamentos florestais, a análise 

do histórico e da causalidade dos incêndios florestais. Define, 

ainda, um Plano de Ação dirigido ao aumento da resiliência da 

floresta através da cartografia de risco de incêndio florestal, 

estabelece a criação de uma rede de faixas de gestão de 

combustível, a manutenção da rede viária florestal e da rede de 

pontos de água, garantindo a acessibilidade e o manancial de água 

para o combate aos fogos, quer com meios terrestres quer com 

meios aéreos. Era preciso ter-se em conta que as áreas florestais 

críticas são as que se desenvolvem em terrenos com forte declive 

e compostas por monoculturas ou povoamentos mistos de 

eucaliptos e pinheiros, sendo que a proliferação de vegetação 

arbustiva e herbácea constitui igualmente um fator de risco pela 

carga combustível que comportam – quatro freguesias de 1ª 

prioridade na limpeza dos terrenos: Gonça, Longos, U.F. Briteiros 

S. Salvador e S. Leocádia e U.F. de Leitões, Oleiros e Figueiredo. 

Assim, disse ser fundamental a realização de operações limpeza 

por forma a reduzir a carga combustível e a alteração da 
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composição florestal através da plantação de espécies autóctones 

como o carvalho, o castanheiro, a cerejeira brava, entre outras, 

destacando a campanha de informação e sensibilização lançada 

pela Câmara através de cartazes, outdoors e infomails alertando 

para a obrigatoriedade da limpeza em redor de habitações, dos 

aglomerados populacionais e das áreas industriais até 15 de 

março. Um outro instrumento de prevenção e combate aos fogos 

florestais foi a criação da primeira Equipa de Sapadores Florestais 

do Concelho de Guimarães. Esta última resultante da celebração 

de um protocolo de colaboração entre a Câmara Municipal e a 

Associação de Silvicultores do Vale do Ave (ASVA), na sequência 

de uma candidatura apresentada por esta Associação com o apoio 

expresso da Câmara ao Instituto da Conservação da Natureza e 

das Florestas, incumbindo ao Município atribuir um apoio de 

quarenta mil euros anuais à Associação de Silvicultores. Esta 

Equipa de Sapadores Florestais, composta por cinco elementos 

devidamente equipados, desenvolverá ações de prevenção dos 

incêndios florestais através da silvicultura preventiva, do corte de 

matos e limpeza de povoamentos, da realização de fogos 

controlados, da manutenção e beneficiação da rede divisional, da 

criação de linhas de quebra-fogo, da vigilância, e da primeira 

intervenção em incêndios florestais, operações de rescaldo e 

vigilância ativa após rescaldo. Promoverá ainda ações de 

sensibilização tendentes à prevenção, ao uso do fogo e à limpeza 

da floresta. Anunciou, depois, que a Convenção Europeia da 

Paisagem considera que a paisagem desempenha importantes 

funções de interesse público nos campos cultural, ecológico, 

ambiental e social e que constitui um recurso favorável à atividade 

económica, cuja proteção, gestão e ordenamento adequados 

podem contribuir para o desenvolvimento socioeconómico, para a 
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formação de culturas locais, para o reforço da identidade regional 

e do bem-estar humano e qualidade de vida, determinando a 

respetiva proteção, gestão e ordenamento, direitos e 

responsabilidades para cada cidadão. Neste contexto, anunciou 

que o Município vai apresentar, junto do Instituto da Conservação 

da Natureza e das Florestas, a candidatura da Montanha da Penha 

a Paisagem Protegida Local, tendo em consideração a riqueza dos 

endemismos ali presentes, designadamente, os valores naturais e 

a sua biodiversidade. Para esse efeito, estabeleceu um Protocolo 

de Parceria para a Gestão da Paisagem Protegida Local da 

Montanha da Penha com a Irmandade de Nossa Senhora da 

Penha, proprietária do núcleo central da área que se pretende 

classificar, instituição que ao longo do tempo vem desenvolvendo 

um trabalho verdadeiramente excecional na valorização e 

conservação de uma significativa área da montanha. Com a 

classificação de Paisagem Protegida Local pretende-se preservar 

as espécies e habitats locais, valorizar o património natural e 

construído, potenciar atividades de lazer em equilíbrio com os 

valores naturais, promover a educação ambiental e os valores 

ambientais. Ao município, referiu, compete executar um Plano de 

Gestão que defina as medidas, os programas e as ações 

operacionais específicas, elaborar relatórios científicos e culturais 

sobre o estado da Paisagem Protegida Local da Montanha da 

Penha e contemplar, nos seus plano plurianuais de investimento e 

no seu orçamento, os recursos financeiros, materiais e humanos 

necessários à prossecução dos objetivos da Paisagem Protegida 

Local, estando desde já prevista uma equipa de três a cinco 

trabalhadores para a manutenção e conservação da área, 

nomeadamente, potenciar e valorizar a geodiversidade, os 

maciços rochosos e proceder ao levantamento dos locais de 
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interesses geológico, geomorfológico, paleontológico ou 

arqueológico. Do conjunto de habitats presentes na Serra da 

Penha, alguns dos quais correspondem aos constantes na Diretiva 

Habitats, destacam-se os carvalhais, os medronheiros, os 

azevinhos, os soutos e povoamentos de sobreiro e pinhais. 

Promover a reflorestação e a regeneração natural dos 

povoamentos florestais autóctones, assim como desenvolver 

planos de recuperação, de revegetação e bio-remediação para 

restauro de habitats, assegurando o habitat adequado de 

alimentação, abrigo e reprodução das espécies animais. Constituir 

uma área importante para aves, criar um Observatório de Aves e 

integrar o Turismo Ornitológico em Portugal. O desenvolvimento 

da marca “Montanha da Penha” será também importante para a 

comunicação dos objetivos do Plano, bem como para a certificação 

de entidades que contribuam para o cumprimento da missão 

estabelecida no Plano. A criação de um Centro Interpretativo da 

Montanha da Penha será o meio de sensibilização por excelência 

para a importância desta paisagem, bem como para a divulgação 

das ações previstas no Plano. A criação de uma Rota da 

Biodiversidade, estabelecendo um conjunto de percursos 

pedestres ligando diferentes habitats com elevado índice de 

biodiversidade – Hotspots de Biodiversidade, desenhando 

corredores ecológicos que facilitem a observação de espécies 

vegetais e animais, dinamizando, assim, o Turismo de Natureza. 

Para finalizar, exortou o executivo municipal e em particular, o Sr. 

Presidente da Câmara, a prosseguir com a visão e com a ambição 

de transformar Guimarães num território ambientalmente 

sustentável para o bem-estar e para a prosperidade das atuais e 

das futuras gerações de vimaranenses. ------------------------------ 
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Foram solicitados esclarecimentos pelos membros Pedro Manuel 

Pastor Torcato Ribeiro e Mariana da Conceição Pereira da Silva, ais 

quais Armindo José Ferreira da Costa e Silva respondeu. ----------- 

Paulo Manuel Lima Peixoto, do Grupo Parlamentar Municipal do 

CDS-PP, começou por dizer que normalmente a obtenção do 

terceiro lugar é sinónimo de pódio e, consequentemente, de 

satisfação. Porém, toda a regra tem exceção e foi o que aconteceu 

com a recente divulgação do terceiro lugar alcançado pelo 

Município de Guimarães, uma vez que essa classificação diz 

respeito ao terceiro lugar das cidades portuguesas que perde mais 

tempo no trânsito. Continuando, considerou que, no ranking em 

questão, ficar em terceiro lugar não é bom, mas ficar apenas atrás 

de Lisboa e Porto ainda é pior. Além do mais, comparado a nível 

regional obtermos um primeiro lugar que, no critério em análise, 

não é, nem deve ser, fator de satisfação. Disse, depois, que esta 

constatação, que pode ser consultada publicamente, remete-nos 

para várias reflexões. Desde logo que Guimarães continua a 

construir a ciclovia estrangulando pontos de passagem dos 

automóveis, designadamente dos pesados de passageiros. Esta 

forma de atuar revela, mais uma vez, falta de planeamento e de 

estratégia e de falta de plano de mobilidade. Disse, continuando, 

que em plena campanha eleitoral, depois de mais uma 

apresentação dos projetos da Coligação Juntos Por Guimarães, 

apressou-se o Partido Socialista a presentear os vimaranenses 

com um grande cartaz a reivindicar a responsabilidade pela 

assinatura do contrato para a execução das obras de 

desnivelamento da rotunda de Silvares. Ora passado quase meio 

ano, gostaria de saber em que ponto estava este assunto, bem 

como, o começo da obra da circular urbana, a questão da 

acessibilidade à Vila das Taipas, entre muitos outros, mas que não 
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referia por falta de tempo nesta sua intervenção. Pelo que acabara 

de expor, perguntou ao Senhor Presidente da Câmara se está 

satisfeito com a nomeação para o prémio de terceira cidade com 

pior trânsito, já para não falar em constrangimentos das 

acessibilidades fora do concelho, e se acha que é com esta política 

de mobilidade no concelho que consegue atrair investimento para 

Guimarães, nomeadamente para o Avepark. Por fim, tendo 

presente a preocupação do Senhor Presidente em conseguir 

aceder ao programa eleitoral da Coligação Juntos Por Guimarães, 

perguntou se necessitava da ajuda da Coligação para fazer um 

novo programa eleitoral, e depois o irem, paulatinamente, pondo 

em prática, sem antes lhe tecer as críticas habituais. ---------------    

Foram solicitados esclarecimentos pelo membro Paulo Rui Lopes 

Pereira da Silva, aos quais Paulo Miguel Lima Peixoto respondeu. - 

Luís Cirilo Amorim de Campos Carvalho, do Grupo 

Parlamentar Municipal do PSD, sendo a sua intervenção no 

presente mandato começou por cumprimentar o Presidente da 

Assembleia Municipal pela sua eleição, desejando que tenha um 

mandato profícuo na condução dos trabalhos deste Órgão e, 

naturalmente, para que no final do mandato possam todos ter 

uma avaliação tão positiva do seu trabalho como tiveram em 

relação ao seu antecessor. Depois, referiu que havia questões de 

gestão da Câmara Municipal que não estavam a correr bem, pois 

era perfeitamente inacreditável que o Senhor Presidente da 

Câmara fosse o último a saber que os dois principais responsáveis 

da cooperativa Oficina se foram embora, sendo um destes um seu 

vereador nos últimos quatro anos e que teve um papel de 

destaque na cultura em vimaranense nos últimos anos. Ainda mais 

inacreditável quando em plena reunião do executivo, questionado 

pelo Vereador Ricardo Araújo, o Senhor Presidente tenha referido 
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que “está tudo tranquilo e que não se passa nada” e, no final da 

mesma reunião, pelos vistos já sabiam os vereadores da oposição, 

a comunicação social e os vimaranenses, quem não sabia era o 

Presidente da Câmara. Igualmente inexplicável era levar a reunião 

de Câmara uma proposta para deslocalização da firma Rodrigues & 

Camacho de Silvares para Brito, quando era evidente que essa 

empresa nunca podia ir para um local junto a um núcleo 

habitacional, ainda mais que é uma empresa que movimenta 

centenas de camiões por dia. Perante tais factos, disse que a 

conclusão que tira é a de que a Câmara Municipal não aprendeu 

nada com o caso da Ecoibéria e com a mudança dos armazéns da 

Câmara Municipal para Polvoreira. Para terminar, disse ter ficado 

surpreso quando recentemente abriu uma revista sobre temas 

económicos, que fazia parte do Jornal Expresso, que tinha na sua 

capa a fotografia, em pose tribunícia, o Senhor Vereador Ricardo 

Costa. Não querendo saber quanto custou a Guimarães essa 

publicação, nem a sua relação custo/benefício e nem por nada em 

causa, mas queria saber se o Senhor Presidente da Câmara teve 

conhecimento antecipado que essa revista ia sair, que Guimarães 

ia ter essa participação e que a Câmara se fazia representar pelo 

Senhor Vereador Ricardo Costa. --------------------------------------       

Paulo Rui Lopes Pereira da Silva, do Grupo Parlamentar 

Municipal do PS, disse que se há motivos de orgulho que unem os 

vimaranenses, ser berço da nacionalidade é o maior de todos eles. 

Ser pioneiro, ir à frente, inventar o futuro que outros ambicionam 

adivinhar. Foi assim muitas vezes ao longo da nossa história. É 

assim ainda hoje. Disse, depois, que num mundo globalizado e 

cada vez mais competitivo, a única forma de nos mantermos na 

dianteira é criando condições para que possamos errar. Sim, errar. 

Porque é da experimentação e do erro que surgem as ideias mais 
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criativas e as inovações mais disruptivas. Disse, ainda, ter esta 

ambição de ser um território de criação e inovação é, por si só, 

estar na linha da frente. Mas os resultados que se geram desta 

ambição fazemo-nos estar à frente dessa linha. Por isso, quando 

para o ano se celebrarem 135 anos da Exposição Industrial (a 

primeira exposição concelhia do país) e da chegada do primeiro 

comboio a Guimarães, lembraremos que sempre quisemos mais e 

que olhamos para o progresso como pedra de toque da nossa 

ação. De seguida, realçou que a estreita ligação da autarquia com 

as instituições de ensino superior que a rodeiam, tem dado frutos 

e permitido a Guimarães seguir ligeiro neste desenho do futuro. 

Instituto de Design, Centro de Ciência Viva ou Avepark são hoje 

realidades. Escola de Hotelaria e Turismo ou Escola de Música e 

Artes Performativas serão realidades amanhã. Continuou, dizendo 

que inventar o futuro hoje é, em grande medida, abrir espaço a 

que docentes, alunos e investigadores tenham todas as condições 

para aprenderem, experimentarem, criarem e inovarem 

permanentemente. Pois bem, os exemplos dados, ou outros que 

se lhes poderiam juntar, não configuram acasos, soluções 

casuísticas ou navegação à vista, é um conceito de 

desenvolvimento do concelho que está patente nas opções de 

quem nos governa há mais de duas dezenas de anos. Na 

investigação e nas outras formas de criatividade e inovação, disse 

bastar atender ao caminho seguido na política cultural, desportiva 

ou, mais recentemente, na sustentabilidade ambiental para 

perceber que a visão é sempre a do progresso e da antecipação do 

amanhã. Prosseguiu, referindo ser durante esta Assembleia que 

dariam mais um passo na Instalação no Avepark do Instituto 

Cidade de Guimarães de Investigação e Desenvolvimento de 

Materiais Biomédicos Avançados e Engenharia de Tecidos 
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Humanos. Mais um passo nesta dinâmica de desafio permanente à 

realidade, na instalação de um edifício que acolherá o Discoveries 

Centre de medicina regenerativa e de precisão, num trabalho de 

parceria entre as cinco principais universidades portuguesas – 

onde se inclui a nossa Universidade do Minho – e a University 

College of London, considerada uma referência mundial em 

Ciências e Tecnologias da Saúde. Um investimento de cerca de 

cento e cinquenta milhões de euros que promete ser 

absolutamente estruturante no que à ciência portuguesa diz 

respeito, consubstanciando-se provavelmente no maior centro de 

investigação com base em Portugal. No seguimento, achou que 

criar condições para que o futuro se invente em Guimarães é 

também sedear o Gabinete de Coordenação do MIT Portugal no 

Pólo de Azurém da Universidade do Minho. Este mesmo em que 

estamos. No momento em que passam dez anos da sua criação, o 

Gabinete que coordena a parceria de cinco universidades 

portuguesas com o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, um 

dos mais importantes do mundo nas engenharias, transfere-se 

para o nosso concelho por um período mínimo de seis anos, mas 

com planos para dez. Também inventar o futuro é ser capaz de 

estar no centro de decisão e ter a aspiração de poder contribuir de 

forma ativa e liderante na definição do amanhã. Igualmente, 

desafiar o presente é permitir experimentar, errar e inovar. E se 

há espaço de excelência para este tipo de comportamento, são as 

Incubadoras, de Base Rural, Social, Criativa, Tecnológica ou 

Industrial. Neste contexto, Guimarães dá espaço a esta 

experimentação e acredita nesta forma de estar. Relativamente ao 

tecido económico de pequenas e médias empresas, considera que 

o caminho é o da inovação e do valor acrescentado, que 

acrescente não só aos produtos e às empresas, como aos seus 
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trabalhadores, provocando sinergias com as instituições de ensino 

superior, abrindo espaço a emprego qualificado, e requalificando 

trabalhadores. E, se no nosso concelho temos a sorte de ter todo 

este potencial instalado, através de um tecido empresarial com 

anos de história e de casos de sucesso nacional e internacional, 

criar um ambiente criativo, de experimentação, de inovação e de 

empoderamento dos cidadãos será decisivo na exponenciação dos 

resultados obtidos. Conjuntamente, a forte subida das exportações 

nos últimos três anos, as melhorias consequentes na balança 

comercial concelhia, associados à queda do desemprego para 

praticamente metade dos maiores valores registados no pico da 

crise, são resultados dignos de registo. Estas são dados que 

traduzem a importância real do tecido económico: criação de 

riqueza e de postos de trabalho preferencialmente qualificados. 

Todavia, a prioridade dada ao desenvolvimento económico, por 

muitos apelidada de tardia ou insuficiente, é feita no tempo certo, 

pelos motivos certos e resultante de vários fatores de contexto 

criados neste percurso. Além de feita num território hoje mais 

criativo e aberto à inovação, por via de outros mundos que se 

abriram ao nosso mundo, esta aposta é também instrumental e 

não um fim em si mesma. A criação de riqueza e de postos de 

trabalho qualificados é o resultado, e não o dado colateral de uma 

qualquer disputa interconcelhia por sedes fiscais. E, pois, a 

prioridade ao emprego, à qualificação, à inovação e ao 

desenvolvimento. É a opção por 30 empregos qualificados em vez 

de 50 de mão-de-obra barata. É a criação de valor por via da 

sinergia com Universidades e Centros de Investigação. É a 

requalificação do potencial humano e é a transformação do próprio 

território. Por fim, disse que temos uma tradição de quase 

novecentos anos de liderança, de querermos ser pioneiros, de 
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rasgarmos novos horizontes, de inventarmos o futuro que outros 

desejam descobrir. Porquanto, continuamos a orgulharmo-nos de 

sermos um território que lidera pelo exemplo e que tem que 

continuar a ter a ambição de experimentar e inovar, tornando-nos 

ainda mais referência. Desde a sede do maior Centro de 

Investigação com sede em Portugal, à base do MIT, da primeira 

Empresa Unicórnio portuguesa à Capital Europeia da Cultura e 

Cidade Europeia do Desporto e da primeira Exposição Industrial 

concelhia à vontade de ser a primeira Capital Verde Europeia 

Portuguesa, devendo ter a ambição de sermos, também, uma 

Capital Europeia da Inovação. ---------------------------------------- 

Sónia Cristina Patrocínio Gonçalo Ribeiro, do Grupo 

Parlamentar Municipal do BE, anunciou o tema da sua intervenção, 

que diz respeito à passividade do Executivo Municipal em matérias 

essenciais para o Município de Guimarães. Disse, então, que a 

Biblioteca Municipal Raúl Brandão está em fase de remodelação e 

constataram a ausência de uma estratégia sobre o arquivo do 

município. Ocorre que a Capital Europeia da Cultura foi motivo de 

criação de grandes obras, como livros e filmes, cuja concretização 

material foi suportada pela Câmara, principalmente através da 

cooperativa Oficina, e que agora se perdem em armazéns e caves 

escuras. Daí, que é preciso garantir que este espólio artístico seja 

disponibilizado à fruição pública. Desde logo porque se trata de um 

valor cultural que deve estar ao serviço dos munícipes e, também, 

dos visitantes. Disse, igualmente, que o ambiente cultural fértil do 

concelho de Guimarães promove uma dinâmica artística elevada, 

sendo necessário garantir que as obras já criadas e as que vão 

sendo criadas ao longo do tempo, fiquem disponíveis para consulta 

livre. Em seguimento, disse que cabe à Câmara Municipal definir a 

organização do material resultante da Capital Europeia da Cultura 
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nos locais existentes, como a Biblioteca Municipal Raúl Brandão, 

mas também pensar noutras possibilidades, nomeadamente uma 

biblioteca de arte que seria pioneira em Portugal. A propósito da 

Capital Europeia da Cultura, disse não poder deixar de falar na 

condenação da Câmara Municipal em Tribunal, onde mais uma vez 

o Presidente da Câmara assiste passivamente à situação, 

concordando com a duplicação da indemnização a dar à Dra. 

Cristina Azevedo, na sequência do seu despedimento da Fundação 

Cidade de Guimarães, pelo Partido Socialista. Esta situação, no 

seu entendimento, levava a duas conclusões claras, esse 

despedimento foi ilegal e o Partido Socialista admite-o. 

Considerou, prosseguindo, que o desprezo pelos trabalhadores 

estava a ser recorrente, sendo exemplo disso, as Águas do Norte 

preverem a deslocalização de dezenas de trabalhadores de 

Guimarães para Barcelos e Vila Real, sem que a Câmara nada faça 

para os proteger. Assim, o Bloco de Esquerda insiste no respeito 

destes trabalhadores e apela à Câmara que faça pressão política 

no sentido de manter estes postos de trabalho em Guimarães, 

garantido, por esta forma, o estrito respeito pelos seus direitos. -- 

Ana Margarida da Costa Teixeira, do Grupo Parlamentar 

Municipal do PSD, começou por recordar que a Câmara Municipal 

de há uns anos a esta parte, na sequência de alterações legais, 

chamou a si a distribuição das refeições escolares, contratando 

para o efeito empresas que atuam nessa área, abrindo o 

necessário concurso público. Infelizmente, a qualidade do serviço 

prestado aos alunos deixava muito a desejar, havendo, ainda, 

variações gritantes na qualidade das refeições fornecidas de escola 

para escola. Questionou, depois, tendo em conta que no decurso 

do ano letivo a distribuição das refeições escolares é feita pela 

mesma empresa, de que forma é que justificam o facto de numas 
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cantinas a comida ser de qualidade, noutras nem por isso e 

noutras ser de má qualidade? A empresa distribuidora não é a 

mesma? Referiu, também, que em cada escola há um assistente 

operacional que está encarregue de preencher uma folha de 

controlo das refeições. No seguimento, gostaria de saber: como é 

que é feito esse controlo ao nível do município? As referências que 

constam nesse documento são positivas? A avaliação é boa? Como 

explicam as criticas sucessivamente manifestadas pelos pais e 

encarregados de educação quanto à qualidade do serviço 

prestado? O que é que corre mal? Qual o motivo para tanta 

discrepância entre as escolas? Existe, por parte da Câmara, algum 

mecanismo de controlo? Como é que é aferido o cumprimento do 

caderno de encargos? Há alguma uniformização de meios, ou está 

esta discricionariedade no assistente operacional que preenche a 

tal ficha de controlo de qualidade? Finalizou, realçando ser 

inaceitável que as crianças do concelho sejam prejudicadas na 

qualidade da sua alimentação, muitas vezes até sendo a sua única 

refeição de qualidade que têm durante o seu dia. Não entendendo, 

pelo exposto, esta falta de fiscalização, que compromete a 

alimentação das crianças. ---------------------------------------------             

Adelina Paula Mendes Pinto, Vereadora, usou da palavra 

dizendo, relativamente às refeições escolares, que esse serviço é 

feito por uma empresa e que o caderno de encargos é, como 

podem constatar, muito rico, não colocando nenhum impedimento 

nem nenhuma contenção económica, valorizando a matéria-prima, 

para que as refeições sejam, efetivamente, ricas e ao nos recursos 

humanos, para que estes sejam os necessários para que a refeição 

seja bem confecionada e o apoio que é feito durante toda a 

refeição, seja feito. Anunciou, de seguida, que cada escola recebe 

o caderno de encargos para que possam verificar se o mesmo está 
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a ser cumprido. No caso de incumprimento desse caderno de 

encargos, quer os coordenadores quer o centro operacional 

comunica esse facto à Câmara Municipal. No caso do primeiro 

ciclo, sob a responsabilidade da Câmara Municipal, podia dizer que 

deviam ter meia dúzia de queixas nos últimos quatro anos, que 

averiguaram no respetivo local, solicitando, inclusive à empresa 

alterações do pessoal porque ou a qualidade da comida não era 

boa ou porque não era suficiente. Por último, disse que, dado o 

universo de escolas que tem o concelho de Guimarães, aquilo que 

tentam passar aos respetivos diretores e coordenadores é que lhes 

façam chegar todas as queixas que eventualmente tenham. ------- 

Domingos Bragança, Presidente da Câmara Municipal, no uso da 

palavra para responder às questões que lhe foram colocadas 

começou por referir que Guimarães foi considerado o Município 

mais sustentável do país, em dois mil e dezassete, por organismos 

oficiais que tem ligação a organismos da União Europeia. 

Evidenciou, depois, que quem considerou que eramos a terceira 

cidade com mais problemas de trânsito foi uma companhia privada 

norte-americana que vende serviços a nível de trânsito e 

mobilidade. Ainda assim, disse que queria conhecer esse estudo, 

que ainda não lhe foi entregue, para saber as razões e os 

fundamentos que lá estão plasmados. Ressalvou, contudo, que 

isso não significava que não tínhamos problemas de trânsito. 

Esses problemas existem, estão identificados e estão a ser 

resolvidos, recordando, mais uma vez, que a EN 105 precisa de 

ser requalificada, que é necessária a construção de uma variante a 

Ponte e às Taipas, fazendo a ligação ao Parque de Ciência e 

Tecnologia e a construção de um pequeno tramo a partir da 

rotunda do Roboto para evitar o estrangulamento na zona de 

Mouril. Relativamente ao desnivelamento do nó de Silvares, 
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comunicou que está a ser elaborado o projeto, da responsabilidade 

das Infraestruturas de Portugal, e logo que esteja terminado é 

lançado a concurso, o que será feito ainda este ano. Disse, 

continuando, que que viam a mobilidade de uma forma integrada 

e com visão de futuro, realçando, aqui, as condições ambientais 

que são fundamentais para o bem-estar das pessoas, 

nomeadamente a qualidade do ar e a qualidade acústica. Sobre a 

questão da cooperativa Oficina informou que delegou essa função 

na Vereadora Adelina Paula Pinto que depois lhe comunicou o que 

havia sucedido. O mesmo acontece com a proposta da alteração 

da sede da empresa Rodrigues e Camacho, proposta que retirou 

da reunião do Executivo, que se encontra na competência 

delegada no Vereador Seara de Sá e que, certamente, quando 

entender oportuno lhe comunicará o que achar melhor fazer. Por 

último, sobre a questão da Águas do Norte, disse não ser um 

problema maior para Guimarães, do ponto de vista da sua 

prestação de serviço. Lembrando, por isso, que é a Vimágua que 

trata do abastecimento de água, em alta e em baixa, e do 

saneamento, apenas em baixa, tendo lamentado que o 

saneamento, em alta, não seja da responsabilidade da Vimágua 

mas da Águas do Norte. ----------------------------------------------- 

Foram solicitados esclarecimentos pelos membros Luís Cirilo 

Amorim de Campos Carvalho, Paulo Miguel Lima Peixoto e Mariana 

da Conceição Pereira da Silva, aos quais Domingos Bragança 

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

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

6 – APROVAÇÃO DO REGULAMENTO DO SISTEMA DE 

INCENTIVOS – INCUBADORA DE BASE RURAL DE 

GUIMARÃES. Submete-se à apreciação e votação da Assembleia 

Municipal, nos termos da al. k) do n.º 1 do art.º 33.º do Anexo I 
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da Lei n.º 75/2013, e para os efeitos constantes da al. g) do n.º 1 

do art.º 25.º do mesmo diploma legal, a proposta designada por 

“aprovação do Regulamento do Sistema de Incentivos – 

Incubadora de Base Rural de Guimarães”, aprovada pelo Executivo 

Municipal em reunião realizada a oito de fevereiro, que aqui se dá 

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

7 – APROVAÇÃO DO REGULAMENTO DE FUNCIONAMENTO 

DA BIBLIOTECA MUNICIPAL RAÚL BRANDÃO. Submete-se à 

apreciação e votação da Assembleia Municipal, nos termos do 

disposto na alínea k) do n.º 1 do art.º 33.º do Anexo I da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, e tendo em vista o estabelecido na 

alínea e) do n.º 2 do art.º 23.º do mesmo diploma legal, a 

proposta designada por “Aprovação do Regulamento de 

Funcionamento da Biblioteca Municipal Raúl Brandão”, aprovada 

pelo Executivo Municipal em reunião realizada a vinte e um 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, em separado, tendo a 

Assembleia DELIBERADO do seguinte modo: ---------------------- 

PONTO 6 - APROVAR, por maioria, com 89 votos a favor (25 

eleitos do PS, 33 Presidentes de Junta do PS, 13 eleitos do PSD, 9 

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

CDU, 1 eleito do MPT e 1 eleito do PPM) e 1 abstenção (1 eleito 

do BE) ------------------------------------------------------------------ 

PONTO 7 - APROVAR, por unanimidade. --------------------------- 

AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS: ------------------------------------------- 

8 – AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGUROS PARA 

ACIDENTES DE TRABALHO, MULTIRRISCOS PATRIMONIAIS, 

RESPONSABILIDADE CIVIL DA AUTARQUIA, FROTA 
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AUTOMÓVEL E ACIDENTES PESSOAIS – REPARTIÇÃO DE 

ENCARGOS. Submete-se à apreciação e votação da Assembleia 

Municipal a repartição de encargos respeitante à aquisição de 

serviços de seguros para acidentes de trabalho, multirriscos 

patrimoniais, responsabilidade civil da autarquia, frota automóvel 

e acidentes pessoais, mediante a seguinte proposta: O preço 

contratual não deverá exceder €546.010,84, a satisfazer pelas 

rubricas 01030901, 020212 e 020205 (aquisições de serviços). 

Prevê-se que as despesas tenham a seguinte repartição de 

encargos: -------------------------------------------------------------- 

Classificação Económica 

Repartição de encargos 

Ano 2018 

(11 de maio a 31 de dez.) 

 

Ano 2019 

(1 de jan. a 10 de maio) 

01.03.09.01 €240.383,13 €80.127,71 

02.02.12 €158.328,68 €52.776,23 

02.02.25 €10.796,32 €3.598,77 

Aos valores acima indicados acresce IVA à taxa legal em vigor (23%) 

A proposta foi aprovada pelo Executivo Municipal em reunião 

realizada a oito de fevereiro, que aqui se dá por reproduzida e fica 

arquivada em pasta anexa ao livro de atas. 9 - AQUISIÇÃO DE 

SERVIÇOS DE SEGURANÇA E DE VIGILÂNCIA NAS 

INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS DO MUNICÍPIO DE 

GUIMARÃES - REPARTIÇÃO DE ENCARGOS. Submete-se à 

apreciação e votação da Assembleia Municipal a repartição de 

encargos respeitante à aquisição de serviços de segurança e de 

vigilância nas instalações e equipamentos do Município de 

Guimarães, mediante a seguinte proposta: O preço contratual não 

deverá exceder €2.000.000,00, a satisfazer pela rubrica 020218 

(aquisição de serviços). Prevê-se que as despesas tenham a 

seguinte repartição de encargos: ------------------------------------- 
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Classificação 

Económica 

Repartição de encargos 

 

020218 

Ano 2018 

(16 abril a 31dez.) 

472 222,22 € 

Ano 2019 

(jan. a dez.) 

666 666,67 € 

Ano 2020 

(jan. a dez.) 

666 666,67 € 

Ano 2021 

(1 jan. a 15 abril) 

194 444,44 € 

    Aos valores acima indicados acresce IVA à taxa legal em vigor (23%) 

A proposta foi aprovada pelo Executivo Municipal em reunião 

realizada a oito de fevereiro, 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, em separado, tendo a 

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

PONTO 8 - APROVAR, por unanimidade. --------------------------- 

PONTO 9 - APROVAR, por unanimidade. --------------------------- 

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

10 - RECRUTAMENTO PARA CARGOS DIRIGENTES - 

DESIGNAÇÃO DE JÚRI. Submete-se à votação da Assembleia 

Municipal, nos termos do disposto no referido artigo 13.º da Lei 

n.º 49/2012, a seguinte composição dos júris para recrutamento 

de cargos dirigentes: Júri de recrutamento para Diretor do 

Departamento de Urbanismo: Presidente: Rui Vasco Gonçalves 

Fernandes, diretor do Departamento de Polícia Municipal; Vogais 

efetivos: Paulo Jorge Sousa Cruz, docente na Escola de 

Arquitetura da Universidade do Minho, e Maria Joana Rangel da 

Gama Lobo Xavier, diretora do Departamento de Administração 

Geral; Vogais suplentes: Joaquim Josias Silva Almeida Antunes 

Carvalho, diretor do Departamento de Obras Municipais, e 

Domingos José Ferreira Nobre, diretor do Departamento de 

Cultura, Turismo e Juventude. Júri de recrutamento para Chefe 

da Divisão de Cultura: Presidente: Domingos José Ferreira 

Nobre, diretor do Departamento de Cultura, Turismo e Juventude; 
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Vogais efetivos: Maria Mafalda Costa Castro Ferreira Cabral, 

administradora da Sol do Ave, e Maria Inês de Figueiredo Dias de 

Sousa Ribeiro, chefe da Divisão de Recursos Humanos. Vogais 

suplentes: Elsa Maria Ferreira Cordeiro de Almeida, chefe da 

Divisão Jurídica e Anabela Gonçalves Sousa Fernandes Moreira 

Lima, diretora do Departamento Financeiro; Júri de 

recrutamento para Chefe da Divisão de Turismo: Presidente: 

Domingos José Ferreira Nobre, diretor do Departamento de 

Cultura, Turismo e Juventude; Vogais efetivos: Maria Mafalda 

Costa Castro Ferreira Cabral, administradora da Sol do Ave e 

Maria Inês de Figueiredo Dias de Sousa Ribeiro, chefe da Divisão 

de Recursos Humanos. Vogais suplentes: Elsa Maria Ferreira 

Cordeiro de Almeida, chefe da Divisão Jurídica e Anabela 

Gonçalves Sousa Fernandes Moreira Lima, diretora do 

Departamento Financeiro. Júri de recrutamento para Chefe da 

Divisão de Atendimento e Apoio ao Munícipe: Presidente: 

Maria Joana Rangel da Gama Lobo Xavier, diretora do 

Departamento de Administração Geral; Vogais efetivos: Elsa Maria 

Ferreira Cordeiro de Almeida, chefe da Divisão Jurídica e Maria 

Inês de Figueiredo Dias de Sousa Ribeiro, chefe da Divisão de 

Recursos Humanos. Vogais suplentes: Anabela Gonçalves Sousa 

Fernandes Moreira Lima, diretora do Departamento Financeiro e 

Domingos José Ferreira Nobre, diretor do Departamento de 

Cultura, Turismo e Juventude; Júri de recrutamento para Chefe 

da Divisão de Auditoria e Qualidade: Presidente: Maria Joana 

Rangel da Gama Lobo Xavier, diretora do Departamento de 

Administração Geral; Vogais efetivos: Elsa Maria Ferreira Cordeiro 

de Almeida, chefe da Divisão Jurídica e Maria Inês de Figueiredo 

Dias de Sousa Ribeiro, chefe da Divisão de Recursos Humanos. 

Vogais suplentes: Anabela Gonçalves Sousa Fernandes Moreira 
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Lima, diretora do Departamento Financeiro e Domingos José 

Ferreira Nobre, diretor do Departamento de Cultura, Turismo e 

Juventude; Júri de recrutamento para Chefe da Divisão de 

Desenvolvimento Económico: Presidente: Anabela Gonçalves 

Sousa Fernandes Moreira Lima, diretora do Departamento 

Financeiro; Vogais efetivos: Paulo Jorge Freitas de Oliveira Novais, 

docente no Departamento de Informática da Escola de Engenharia 

da Universidade do Minho e Maria Inês de Figueiredo Dias de 

Sousa Ribeiro, chefe da Divisão de Recursos Humanos. Vogais 

suplentes: Domingos José Ferreira Nobre, diretor do 

Departamento de Cultura, Turismo e Juventude e Elsa Maria 

Ferreira Cordeiro de Almeida, chefe da Divisão Jurídica; Júri de 

recrutamento para Chefe da Divisão de Desenvolvimento de 

Sistemas Inteligentes: Presidente: Rui Vasco Gonçalves 

Fernandes, diretor do Departamento de Polícia Municipal; Vogais 

efetivos: Paulo Jorge Freitas de Oliveira Novais, docente no 

Departamento de Informática da Escola de Engenharia da 

Universidade do Minho e Maria Inês de Figueiredo Dias de Sousa 

Ribeiro, chefe da Divisão de Recursos Humanos. Vogais suplentes: 

Carlos Bruno Antunes Oliveira, chefe da Divisão de Sistemas de 

Informação e Elsa Maria Ferreira Cordeiro de Almeida, chefe da 

Divisão Jurídica. Os postos de trabalho estão previstos no mapa de 

pessoal e a respetiva despesa encontra-se inscrita no orçamento 

para o ano 2018, encontrando-se cabimentada pela proposta de 

cabimento nº 294, correspondendo-lhe a requisição externa de 

despesa com o compromisso nº 370. -------------------------------- 

Deliberado, por unanimidade, proceder à votação, por escrutínio 

secreto, no conjunto dos membros dos Júris. ------------------------ 

Decorrida a votação, obteve-se o seguinte RESULTADO:---------- 
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Votantes = 90 Membros; SIM = 68 votos; NÃO = 13 votos; 

BRANCOS = 9 votos; NULOS = 0 votos. ------------------------ 

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

11 - CERTIDÃO DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL PARA 

EFEITOS DO R.E.R.A.E. - BRITAMINHO GRANITOS DO 

MINHO LDA. Submete-se à apreciação e votação da Assembleia 

Municipal a proposta designada por “Emissão de Certidão de 

Interesse Público Municipal para efeito do RERAE – Britaminho 

Granitos do Minho, Lda.”, aprovada pelo Executivo Municipal em 

reunião realizada a vinte e um de dezembro de dois mil e 

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

pasta anexa ao livro de atas. 12 - CERTIDÃO DE INTERESSE 

PÚBLICO MUNICIPAL - JOSÉ MANUEL SALGADO 

FERNANDES. Submete-se à apreciação e votação da Assembleia 

Municipal a proposta designada por “Emissão de Certidão de 

Interesse Público Municipal – José Manuel Salgado Fernandes”, 

aprovada pelo Executivo Municipal em reunião realizada a onde de 

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

arquivada em pasta anexa ao livro de atas. 13 - CERTIDÃO DE 

INTERESSE PÚBLICO - SÓ CUBOS - GRANITOS UNIPESSOAL 

LDA., PARA FUTURA REGULARIZAÇÃO AO ABRIGO DO 

R.E.R.A.E. Submete-se à apreciação e votação da Assembleia 

Municipal a proposta designada por “Emissão de Certidão de 

Interesse Público – Só Cubos – Granitos Unipessoal Lda., para 

futura regularização ao abrigo do RERAE”, aprovada pelo 

Executivo Municipal em reunião realizada onze de janeiro de dois 

mil e dezoito, que aqui se dá por reproduzida e fica arquivada em 

pasta anexa ao livro de atas. 14 - CERTIDÃO DE INTERESSE 

PÚBLICO MUNICIPAL NO ÂMBITO DO R.E.R.A.E. - 

FRANCISCO CUNHA SANTOS. Submete-se à apreciação e 
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votação da Assembleia Municipal a proposta designada por 

“Emissão de Certidão de Interesse Público Municipal no âmbito do 

RERAE – Francisco Cunha Santos”, aprovada pelo Executivo 

Municipal em reunião realizada a vinte e cinco de janeiro de dois 

mil e dezoito, que aqui se dá por reproduzida e fica arquivada em 

pasta anexa ao livro de atas. 15 - CERTIDÃO DE INTERESSE 

PÚBLICO MUNICIPAL PARA FUTURA REGULARIZAÇÃO DA 

PECUÁRIA CLASSE 2 AO ABRIGO DO R.E.R.A.E. - DOMINGOS 

VIEIRA DE SOUSA. Submete-se à apreciação e votação da 

Assembleia Municipal a proposta designada por “Emissão de 

Certidão de Interesse Público para futura regularização da 

pecuária classe 2 ao abrigo do RERAE – Domingos Vieira de 

Sousa”, aprovada pelo Executivo Municipal em reunião realizada a 

vinte e cinco de janeiro de dois mil e dezoito, 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, à qual a Assembleia 

DELIBEROU da seguinte forma: ------------------------------------- 

PONTO 11 – APROVAR, por maioria, com 89 votos a favor (25 

eleitos do PS, 33 Presidentes de Junta do PS, 13 eleitos do PSD, 9 

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

CDU, 1 eleito do MPT e 1 eleito do PPM) e 1 voto contra (1 eleito 

do BE) ------------------------------------------------------------------ 

PONTO 12 – APROVAR, por maioria, com 89 votos a favor (25 

eleitos do PS, 33 Presidentes de Junta do PS, 13 eleitos do PSD, 9 

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

CDU, 1 eleito do MPT e 1 eleito do PPM) e 1 voto contra (1 eleito 

do BE) ------------------------------------------------------------------ 

PONTO 13 – APROVAR, por maioria, com 86 votos a favor (25 

eleitos do PS, 33 Presidentes de Junta do PS, 13 eleitos do PSD, 9 
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Presidentes de Junta do PSD, 4 eleitos do CDS-PP, 1 eleito do MPT 

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

contra (1 eleito do BE) ----------------------------------------------- 

PONTO 14 – APROVAR, por maioria, com 89 votos a favor (25 

eleitos do PS, 33 Presidentes de Junta do PS, 13 eleitos do PSD, 9 

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

CDU, 1 eleito do MPT e 1 eleito do PPM) e 1 voto contra (1 eleito 

do BE) ------------------------------------------------------------------ 

PONTO 15 – APROVAR, por maioria, com 89 votos a favor (25 

eleitos do PS, 33 Presidentes de Junta do PS, 13 eleitos do PSD, 9 

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

CDU, 1 eleito do MPT e 1 eleito do PPM) e 1 voto contra (1 eleito 

do BE) ------------------------------------------------------------------

----------------------DECLARAÇÃO DE VOTO--------------------- 

Sónia Cristina Patrocínio Gonçalo Ribeiro, em nome do Grupo 

Parlamentar do BE, proferiu o seguinte: “Ao Bloco de Esquerda 

parece pouco razoável que se continue a trazer, para aprovação 

desta Assembleia, projetos que pecam pela falta de clareza, quer 

ao nível de estudo de impacto ambiental, nomeadamente 

estruturas empresariais consideradas poluentes em zonas 

protegidas, como reserva ecológica e reserva agrícola. Poder 

contribuir através de licenciamento para possível contaminação 

das linhas de água não é, de todo, um caminho seguro. Faz parte 

das preocupações do Bloco o crescimento económico, mas que 

seja feito dentro do respeito pelos bens comuns. Também a 

criação de emprego nos preocupa, mas apresentar um plano para 

transformação de uma habitação em turismo rural, com seis 

suítes, restaurante, etc., prevendo apenas criar dois postos de 

trabalho, um dos quais próprio, parece-nos sem cabimento.” ------ 

FREGUESIAS: ---------------------------------------------------------- 
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16 – UNIÃO DAS FREGUESIAS DE AROSA E CASTELÕES – 

DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA RUA ARMANDO 

RIBEIRO SILVA (AROSA) E RUA DO RIO AVE/ACESSO ÀS 

CHARVAS DOS TRÊS MOINHOS (CASTELÕES) – CEDÊNCIA 

DE MATERIAIS. Submete-se à apreciação e votação da 

Assembleia Municipal uma proposta para um apoio a conceder à 

União de Freguesias de Arosa e Castelões, através das despesas a 

efetuar pela Divisão de Administração Direta, cujo montante total 

importa em 5.189,70€ (IVA incluído), correspondente à despesa 

de aquisição dos materiais, ao abrigo do disposto na alínea ccc) do 

nº1 do artigo 33º e da alínea j) do nº 1 do artigo 25º da Lei nº 

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

em reunião realizada a oito de fevereiro de dois mil e dezoito, que 

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

livro de atas. 17 – UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ATÃES E 

RENDUFE – CONTATO DE ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO – ANO 

DE 2014 – TERCEIRA REVISÃO. Submete-se à apreciação e 

votação da Assembleia Municipal uma proposta para a aprovação 

de uma terceira revisão ao Contrato de Atribuição de Subsídio, 

celebrado no dia 15 de outubro de 2014, nos termos da Cláusula 

9ª, alterando-se a Cláusula 1ª e 5ª da seguinte forma: “O 

presente contrato tem por objeto a atribuição de um subsídio à 

Freguesia para a requalificação da zona envolvente do ringue 

desportivo e colocação de equipamentos de fitness” e “O presente 

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

dezembro de 2018”, conforme minuta em anexo (Doc.1), 

aprovada pelo Executivo Municipal em reunião realizada a oito de 

fevereiro de dois mil e dezoito, que aqui se dá por reproduzida e 

fica arquivada em pasta anexa ao livro de atas. 18 – UNIÃO DAS 

FREGUESIAS DE BRITEIROS SANTO ESTÊVÃO E DONIM – 
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OBRAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA RUA DA 

PONTE, EM DONIM – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO. Submete-se 

à apreciação e votação da Assembleia Municipal uma proposta 

para o apoio à União de Freguesias de Briteiros Santo Estêvão e 

Donim, mediante a atribuição de um subsídio no valor de 

€4.756,69 (quatro mil, setecentos e cinquenta e seis euros e 

sessenta e nove cêntimos), já com iva incluído, ao abrigo do 

disposto na alínea ccc) do nº1 do artigo 33º e da alínea j) do nº 1 

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

pelo Executivo Municipal em reunião realizada a oito de fevereiro 

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

arquivada em pasta anexa ao livro de atas. 19 – FREGUESIA DA 

COSTA – CONTRATO DE ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO – ANO 

DE 2017 – PRIMEIRA REVISÃO. Submete-se à apreciação e 

votação da Assembleia Municipal uma proposta de uma revisão ao 

Contrato de Atribuição de Subsídio, celebrado no dia 5 de julho de 

2017, nos termos da Cláusula 9ª, alterando-se a Cláusula 5ª da 

seguinte forma: “O presente contrato tem início na data da sua 

assinatura e termina em 31 de dezembro de 2018, aprovada pelo 

Executivo Municipal em reunião realizada a oito de fevereiro de 

dois mil e dezoito, que aqui se dá por reproduzida e fica arquivada 

em pasta anexa ao livro de atas. 20 – UNIÃO DAS FREGUESIAS 

DE CONDE E GANDARELA – CONTRATO DE ATRIBUIÇÃO DE 

SUBSÍDIO – ANO DE 2017 – PRIMEIRA REVISÃO. Submete-

se à apreciação e votação da Assembleia Municipal uma proposta 

de uma revisão ao Contrato de Atribuição de Subsídio, celebrado 

no dia 13 de julho de 2017, nos termos da Cláusula 9ª, alterando-

se a Cláusula 5ª da seguinte forma: “O presente contrato tem 

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

2018, aprovada pelo Executivo Municipal em reunião realizada a 
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oito de fevereiro de dois mil e dezoito, que aqui se dá por 

reproduzida e fica arquivada em pasta anexa ao livro de atas. 21 

– UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ATÃES E RENDUFE – 

LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PARA AMPLIAÇÃO DO 

CEMITÉRIO DE ATÃES. Submete-se à apreciação e votação da 

Assembleia Municipal uma proposta de apoio à Freguesia de Atães 

e Rendufe, no valor máximo de 700€, valor referente à aquisição 

pela Câmara Municipal de Guimarães do levantamento topográfico 

para a obra de ampliação do Cemitério de Atães, ao abrigo do 

disposto na alínea ccc) do nº1 do artigo 33º e da alínea j) do nº 1 

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

pelo Executivo Municipal em reunião realizada a oito de fevereiro 

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

arquivada em pasta anexa ao livro de atas. 22 – UNIÃO DAS 

FREGUESIAS DE ATÃES E RENDUFE – PAVIMENTAÇÃO EM 

CUBO GRANITO (PARALELO) 9 X 11, DA RUA DE SANTA 

MARIA, EM ATÃES. Submete-se à apreciação e votação da 

Assembleia Municipal uma proposta para um apoio a conceder à 

União de Freguesias de Atães e Rendufe, através das despesas a 

efetuar pela Divisão de Administração Direta, cujo montante total 

importa em 4.050,00€, correspondente à despesa de aquisição 

dos materiais, ao abrigo do disposto na alínea ccc) do nº1 do 

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

de 12 de Setembro, aprovada pelo Executivo Municipal em reunião 

realizada a oito de fevereiro de dois mil e dezoito, que aqui se dá 

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

23 – FREGUESIA DE PRAZINS SANTA EUFÉMIA – CONTRATO 

INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS 

– ANO DE 2017. Submete-se à apreciação e votação da 

Assembleia Municipal uma proposta de revogação das deliberações 
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acima identificadas, bem como a celebração de um Contrato de 

Atribuição de Subsídio para a “Requalificação da zona envolvente 

da Igreja”, ao abrigo do disposto na alínea ccc) do nº 1 do artigo 

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

de setembro, e ainda a transferência de uma verba até ao limite 

de 4.500,00€, aprovada pelo Executivo Municipal em reunião 

realizada a oito de fevereiro de dois mil e dezoito, que aqui se dá 

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

24 – UNIÃO DAS FREGUESIAS DE PRAZINS SANTO TIRSO E 

CORVITE – CONTRATO DE ATRIBUIÇAO DE SUBSÍDIO – 

ANO DE 2016 – SEGUNDA REVISÃO. Submete-se à apreciação 

e votação da Assembleia Municipal uma proposta para aprovação 

de uma segunda revisão ao Contrato de Atribuição de Subsídio, 

celebrado no dia 9 de junho de 2016, nos termos da Cláusula 9ª, 

alterando-se a Cláusula 5ª da seguinte forma: “O presente 

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

dezembro de 2018, aprovada pelo Executivo Municipal em reunião 

realizada a oito de fevereiro de dois mil e dezoito, que aqui se dá 

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

25 – FREGUESIA DE INFANTAS – PAVIMENTAÇÃO E 

CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 

DA RUA DO FREIXIEIRO – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO. 

Submete-se à apreciação e votação da Assembleia Municipal uma 

proposta para aprovação da revogação das deliberações acima 

identificadas, bem como a aprovação do apoio à Freguesia de 

Infantas, no valor de 18.430,75€, mediante a celebração de um 

Contrato de Atribuição de Subsídio, destinado à pavimentação e 

construção de rede de drenagem de águas pluviais da Rua do 

Freixieiro, ao abrigo do disposto na alínea ccc) do nº1 do artigo 

33º e da alínea j) do nº 1 do artigo 25º da Lei nº 75/2013, de 12 
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de Setembro, aprovada pelo Executivo Municipal em reunião 

realizada a oito de fevereiro de dois mil e dezoito, que aqui se dá 

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

26 - UNIÃO DAS FREGUESIAS DE PRAZINS SANTO TIRSO E 

CORVITE – CEDÊNCIA DE MATERIAIS PARA OBRA DE 

DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA RUA DO ISQUEIRO. 

Submete-se à apreciação e votação da Assembleia Municipal uma 

proposta para apoio a conceder à União de Freguesias de Prazins 

Santo Tirso e Corvite, através das despesas a efetuar pela Divisão 

de Administração Direta, cujo montante total importa em 

748,093€, correspondente à despesa de aquisição dos materiais, 

ao abrigo do disposto na alínea ccc) do nº1 do artigo 33º e da 

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

Setembro, aprovada pelo Executivo Municipal em reunião realizada 

a oito de fevereiro de dois mil e dezoito, que aqui se dá por 

reproduzida e fica arquivada em pasta anexa ao livro de atas. 27 - 

FREGUESIA DE INFANTAS - PROPOSTA DE CONTINUIDADE 

DO PROJETO “CONSIGO”, PELO PERÍODO DE 12 MESES, AO 

ABRIGO DO DISPOSTO NA ALÍNEA CCC) DO Nº 1 DO 

ARTIGO 33º E DA ALÍNEA J) DO Nº 1 DO Art.º 25º DA LEI 

Nº 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO. Submete-se à apreciação e 

votação da Assembleia Municipal uma proposta de continuidade do 

Projeto “Consigo”, através da transferência, a título de subsídio, 

do valor de €40.000,00 (quarenta mil euros), correspondente a 

um período de 12 meses (de 13 de março de 2018 a 12 de março 

de 2019), à Junta de Freguesia de Infantas, ao abrigo do disposto 

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

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

Executivo Municipal em reunião realizada a oito de fevereiro de 

dois mil e dezoito, que aqui se dá por reproduzida e fica arquivada 
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em pasta anexa ao livro de atas. 28 - UNIÃO DAS FREGUESIAS 

DE PRAZINS SANTO TIRSO E CORVITE - CONTRATO DE 

ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO – ANO DE 2017 – PRIMEIRA 

REVISÃO. Submete-se à apreciação e votação da Assembleia 

Municipal uma proposta para aprovação de uma revisão ao 

Contrato de Atribuição de Subsídio, celebrado no dia 11 de julho 

de 2017, nos termos da Cláusula 9ª, alterando-se a Cláusula 5ª da 

seguinte forma: “O presente contrato tem início na data da sua 

assinatura e termina em 31 de dezembro de 2018, aprovada pelo 

Executivo Municipal em reunião realizada a oito de fevereiro de 

dois mil e dezoito, que aqui se dá por reproduzida e fica arquivada 

em pasta anexa ao livro de atas. 29 - FREGUESIA DE RONFE - 

CONTINUIDADE DO PROJETO “INTERVENÇÃO LOCAL: 

PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA”, PELO PERÍODO DE 

12 MESES, AO ABRIGO DO DISPOSTO NA ALÍNEA C) DO Nº1 

DO ARTIGO 33º E DA ALÍNEA J) DO Nº 1 DO ARTIGO 25º DA 

LEI Nº 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO. Submete-se à 

apreciação e votação da Assembleia Municipal uma proposta de 

continuidade do projeto “Intervenção Local: Promoção da 

Qualidade de Vida”, o que implica a transferência, a título de 

subsídio, do valor de €35.000,00 (trinta e cinco mil euros), 

correspondente a um período de 12 meses (de 13 de março de 

2018 a 12 de março de 2019), para a Junta de Freguesia de 

Ronfe, ao abrigo do disposto na alínea c) do nº1 do artigo 33º e 

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

Setembro, aprovada pelo Executivo Municipal em reunião realizada 

a oito de fevereiro de dois mil e dezoito, que aqui se dá por 

reproduzida e fica arquivada em pasta anexa ao livro de atas. 30 - 

FREGUESIA DE AZURÉM - PROPOSTA DE CONTINUIDADE DO 

PROJETO “OFICINA DAS LETRAS”, PELO PERÍODO DE 12 
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MESES, AO ABRIGO DO DISPOSTO NA ALÍNEA CCC) DO Nº1 

DO ARTIGO 33º E DA ALÍNEA J) DO Nº 1 DO ARTIGO 25º DA 

LEI Nº 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO. Submete-se à 

apreciação e votação da Assembleia Municipal uma proposta de 

continuidade do Projeto “Oficina das Letras”, que pressupõe a 

transferência, a título de subsídio, do valor de €25.000,00 (vinte e 

cinco mil euros), correspondente ao período de 12 meses (de 13 

de março de 2018 a 12 de março de 2019), à Junta de Freguesia 

de Azurém, ao abrigo do disposto na alínea ccc) do nº1 do artigo 

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

de Setembro, aprovada pelo Executivo Municipal em reunião 

realizada a oito de fevereiro de dois mil e dezoito, que aqui se dá 

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

31 - FREGUESIA DE GONÇA – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO – 

OBRAS (MOVIMENTAÇÃO TERRAS, ALVENARIAS, 

DRENAGENS DE ÁGUAS, PAVIMENTAÇÕES E ACESSÓRIOS) 

NO LARGO DE S. MATEUS, NA RUA 10 DE JUNHO E NA RUA 

FLORBELA ESPANCA. Submete-se à apreciação e votação da 

Assembleia Municipal uma proposta de apoio à Freguesia de 

Gonça, mediante a atribuição de um subsídio no valor de 

€137.873,14 (cento e trinta e sete mil, oitocentos e setenta e três 

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

nº1 do artigo 33º e da alínea j) do nº 1 do artigo 25º da Lei nº 

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

em reunião realizada a oito de fevereiro de dois mil e dezoito, que 

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

livro de atas. 32 - FREGUESIA DE URGEZES – ATRIBUIÇÃO DE 

SUBSÍDIO – OBRAS (MOVIMENTAÇÃO TERRAS, DRENAGENS 

DE ÁGUAS, PAVIMENTAÇÕES, PASSEIOS E ACESSÓRIOS) NA 

TRAVESSA E (BAIRRO), TRAVESSA DA BREIA, RUA DA 
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VEIGA DE BAIXO, RUA DO OUTEIRO E RUA ANTÓNIO DA 

COSTA GUIMARÃES. Submete-se à apreciação e votação da 

Assembleia Municipal uma proposta de apoio à Freguesia de 

Urgezes, mediante a atribuição de um subsídio no valor de 

€65.346,85 (sessenta e cinco mil, trezentos e quarenta e seis 

euros e oitenta e cinco cêntimos), ao abrigo do disposto na alínea 

ccc) do nº1 do artigo 33º e da alínea j) do nº 1 do artigo 25º da 

Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro, aprovada pelo Executivo 

Municipal em reunião realizada a oito de fevereiro de dois mil e 

dezoito, que aqui se dá por reproduzida e fica arquivada em pasta 

anexa ao livro de atas. 33 - FREGUESIA DE CALDELAS - VILA 

DAS TAIPAS, VILA NATAL - ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO. 

Submete-se à apreciação e votação da Assembleia Municipal uma 

proposta de atribuição, à Freguesia de Caldelas, de um subsídio de 

€3.000,00, destinado a comparticipar nos custos de organização 

da iniciativa “Vila das Taipas, Vila Natal”, aprovada pelo Executivo 

Municipal em reunião realizada a vinte e um de dezembro de dois 

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

em pasta anexa ao livro de atas. 34 - FREGUESIA DE URGEZES 

- EDIÇÃO DE LIVRO - ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO. Submete-

se à apreciação e votação da Assembleia Municipal uma proposta 

para atribuição, à Freguesia de Urgezes, de um subsídio de 

€3.000,00, destinado a comparticipar nos custos de edição da 

obra "AUTO DE (SANTO ESTÊVÃO DE) URGEZES – O MONÓLOGO 

DO TRUÃO", aprovada pelo Executivo Municipal em reunião 

realizada a vinte e um de dezembro de dois mil e dezassete, que 

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

livro de atas. 35 - ACORDO DE EXECUÇÃO DE DELEGAÇÃO DE 

COMPETÊNCIAS NAS FREGUESIAS EM MATÉRIA DE LIMPEZA 

DAS VIAS E ESPAÇOS PÚBLICOS, SARJETAS E SUMIDOUROS 
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E DE REALIZAÇÃO DE PEQUENAS REPARAÇÕES NOS 

ESTABELECIMENTOS DE EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR E DO 1.º 

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

Assembleia Municipal uma proposta de celebração de Acordos de 

Execução com as quarenta e oito Freguesias do Concelho, 

conforme minuta em anexo (Doc. 1), bem como a transferência 

das correspondentes verbas, no ano civil de 2018, por conta das 

competências a delegar, cujo valor anual atinge o montante global 

de 455.218,00€, conforme discriminado no mapa em anexo (Doc. 

2), aprovada pelo Executivo Municipal em reunião realizada a oito 

de fevereiro de dois mil e dezoito, que aqui se dá por reproduzida 

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

Miguel Ângelo Leite Vieira, do Grupo Parlamentar Municipal da 

CDU, referiu que a CDU nada tem contra as iniciativas que 

transportam mais-valias para a economia local das vilas do 

concelho. Em época natalícia e para responder ao consumo tão 

típico é normal esta dinamização. No entanto, e como já bem 

sendo hábito, somos chamados a pronunciarmo-nos sobre uma 

iniciativa que já teve lugar nos últimos dias do ano de 2017 e nos 

dois primeiros dias de 2018. Por isso, pediam, mais uma vez, que 

se respeite o órgão Assembleia Municipal, porque não nos parece 

aceitável que sejamos chamados a discutir algo que já teve lugar.  

Submetidas à votação a Assembleia DELIBEROU: ----------------- 

PONTO 16 – APROVAR, por unanimidade. ------------------------- 

PONTO 17 – APROVAR, por unanimidade. ------------------------- 

PONTO 18 – APROVAR, por unanimidade. ------------------------- 

PONTO 19 – APROVAR, por maioria, com 62 votos a favor (25 

eleitos do PS, 33 Presidentes de Junta do PS, 3 eleitos da CDU e 1 

eleito do BE), 4 votos contra (4 eleitos do CDS-PP) e 24 
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abstenções (13 eleitos do PSD, 9 Presidentes de Junta do PSD, 1 

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

PONTO 20 – APROVAR, por unanimidade. ------------------------- 

PONTO 21 – APROVAR, por unanimidade. ------------------------- 

PONTO 22 – APROVAR, por unanimidade. ------------------------- 

PONTO 23 – APROVAR, por unanimidade. ------------------------- 

PONTO 24 – APROVAR, por unanimidade. ------------------------- 

PONTO 25 – APROVAR, por unanimidade. ------------------------- 

PONTO 26 – APROVAR, por unanimidade. ------------------------- 

PONTO 27 – APROVAR, por unanimidade. ------------------------- 

PONTO 28 – APROVAR, por unanimidade. ------------------------- 

PONTO 29 – APROVAR, por unanimidade. ------------------------- 

PONTO 30 – APROVAR, por unanimidade. ------------------------- 

PONTO 31 – APROVAR, por unanimidade. ------------------------- 

PONTO 32 – APROVAR, por unanimidade. ------------------------- 

PONTO 33 – APROVAR, por unanimidade. ------------------------- 

PONTO 34 – APROVAR, por unanimidade. ------------------------- 

PONTO 35 – APROVAR, por maioria, com 62 votos a favor (25 

eleitos do PS, 33 Presidentes de Junta do PS, 3 eleitos da CDU e 1 

eleito do BE), 26 votos contra (13 eleitos do PSD, 9 Presidentes 

de Junta do PSD, 4 eleitos do CDS-PP) e 2 abstenções (1 eleito 

do MPT e 1 eleito do PPM) --------------------------------------------- 

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

36 – ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE TAXAS – PONTO 

CARREGAMENTO VEÍCULOS ELÉTRICOS. Submete-se à 

apreciação e votação da Assembleia Municipal uma proposta que 

confira à PETROTEC- Inovação e Indústria, SA, a isenção do 

pagamento das taxas devidas pela ocupação do espaço público - 

lugar de estacionamento e ponto de carregamento (13m2), e de 

passagem da infraestrutura entre o pavilhão e o ponto de 
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carregamento (40m), no triénio 2018-2020, num total de € 

1.581,00, relativa à taxa de OEP, € 2,85m2/mês, e à passagem da 

infraestrutura € 2,06/m/ano, respetivamente, €1.333,80 e € 

247,20, aprovada pelo Executivo Municipal em reunião realizada a 

onze de janeiro de dois mil e dezoito, que aqui se dá por 

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

Submetida à votação a Assembleia DELIBEROU APROVAR, por 

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

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

37 - SUBSÍDIOS ÀS ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS 

2017/2018 - GRUPO DESPORTIVO DE SELHO - RELVADO 

SINTÉTICO - COMPROMISSO PLURIANUAL. Submete-se à 

apreciação e votação da Assembleia Municipal uma proposta de 

aprovação do compromisso plurianual resultante da atribuição de 

um apoio total de €200.000,00 (duzentos mil euros) ao Grupo 

Desportivo de Selho para execução de um relvado sintético e que 

implicará a disponibilização de uma verba anual de 50.000 euros, 

durante 4 anos, aprovada pelo Executivo Municipal em reunião 

realizada a onze de janeiro de dois mil e dezoito, que aqui se dá 

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

Submetida à votação a Assembleia DELIBEROU APROVAR, por 

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

CONTRATO PROGRAMA: ----------------------------------------------- 

38 - CONTRATO PROGRAMA COM A COOPERATIVA 

TURIPENHA (2018). Submete-se à apreciação e votação da 

Assembleia Municipal, nos termos do disposto no nº 5 do Artigo 

47º da LAEL, por remissão do n.º 2 do seu artigo 50.º: 1. Aprovar 

que o produto proveniente da sua atividade, que inclui as taxas 

devidas pela utilização do Parque de Campismo da Penha constitui 

receita da Turipenha-Cooperativa de Turismo de Interesse Público 



 

 
 
 

ATA Nº 1 Fls. __34V__ 
REUNIÃO ORDINÁRIA DE 23 DE FEVEREIRO DE 2018 

 

 

 

 

Mod. 228/SQ 0 

CRL; 2. Nos termos da al. b) do n.º 1 do artigo 18.º e do n.º 1 do 

artigo 23.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, repristinado 

pela Resolução n.º 86/2011, de 11 de abril, autorizar a despesa do 

contrato-programa, condicionada à obtenção da autorização prévia 

da Assembleia Municipal. 3. Por último, caso a presente proposta 

seja sancionada pelos competentes órgãos municipais, que fique 

desde já legitimado o Presidente da Câmara Municipal de 

Guimarães a outorgar o aludido contrato-programa, aprovada pelo 

Executivo Municipal em reunião realizada a oito de fevereiro de 

dois mil e dezoito, que aqui se dá por reproduzida e fica arquivada 

em pasta anexa ao livro de atas. 39 - CONTRATO-PROGRAMA 

COM A COOPERATIVA FRATERNA. Submete-se à apreciação e 

votação da Assembleia Municipal a proposta de aprovação de 

contrato programa com a cooperativa de interesse público 

Fraterna - centro comunitário de solidariedade social, CIPRL, ao 

abrigo da lei n.º 50/2012, de 31 de agosto, que regula a atividade 

empresarial local e o regime das participações locais, com as 

alterações introduzidas pelas leis n.ºs 69/2015, de 16 de julho, 7-

a/2016, de 30 de março, 42/2016, de 28 de dezembro e 

114/2017, de 29/12 que aprovou o orçamento de estado para 

2018, aprovada pelo Executivo Municipal em reunião realizada a 

oito de fevereiro de dois mil e dezoito, que aqui se dá por 

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

Submetidas à votação a Assembleia DELIBEROU: ----------------- 

Ponto 38 – APROVAR, por maioria, com 61 votos a favor (25 

eleitos do PS, 33 Presidentes de Junta do PS e 3 eleitos da CDU) 1 

voto contra (1 eleito do BE) e 28 abstenções (13 eleitos do 

PSD, 9 Presidentes de Junta do PSD, 4 eleitos do CDS-PP, 1 eleito 

do MPT e 1 eleito do PPM) --------------------------------------------- 
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Ponto 39 – APROVAR, por maioria, com 60 votos a favor (24 

eleitos do PS, 33 Presidentes de Junta do PS e 3 eleitos da CDU) e 

29 abstenções (13 eleitos do PSD, 9 Presidentes de Junta do 

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

eleito do PPM) ---------------------------------------------------------- 

Marta de Abreu Coutada não participou na discussão e na 

votação do ponto 39 por se considerar impedida. ------------------- 

--------------------DECLARAÇÃO DE VOTO----------------------- 

Sónia Cristina Patrocínio Gonçalo Ribeiro, em nome do Grupo 

Parlamentar do BE, proferiu o seguinte: “O Bloco de Esquerda 

votou contra o contrato programa com a Turipenha, não obstante 

a verba que a Câmara passará para a Turipenha fruto do 

diferencial entre as receitas previstas e as despesas definido pelo 

preço médio de mercado e o preço definido pelo município. O 

Bloco de Esquerda entende que a Câmara devia manter uma 

posição privilegiada na gestão do parque e a sua utilização em 

condições diferenciadas.” --------------------------------------------- 

PROTOCOLOS: ---------------------------------------------------------  

40 - PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO - INSTALAÇÃO NO 

AVEPARK DO “INSTITUTO CIDADE DE GUIMARÃES DE 

INVESTIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE MATERIAIS 

BIOMÉDICOS AVANÇADOS E ENGENHARIA DE TECIDOS 

HUMANOS” – COMPROMISSO PLURIANUAL. Submete-se à 

apreciação e votação da Assembleia Municipal o Protocolo de 

Cooperação com o objetivo de instalar no AvePark o “Instituto 

Cidade de Guimarães de Investigação e Desenvolvimento de 

Materiais Biomédicos Avançados e Engenharia de Tecidos 

Humanos”, aprovada pelo Executivo Municipal em reunião 

realizada a oito de fevereiro de dois mil e dezoito, que aqui se dá 

por reproduzida e fica arquivada em pasta anexa ao livro de atas.  
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Submetida à votação a Assembleia DELIBEROU APROVAR, por 

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

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

41 – ALTERAÇÃO DE TRÂNSITO NA RUA DO PINHEIRO – 

FREGUESIA DA COSTA. Submete-se à apreciação e votação da 

Assembleia Municipal a alteração de trânsito na rua do Pinheiro, 

freguesia da Costa, aprovada pelo Executivo Municipal em reunião 

realizada a oito de fevereiro de dois mil e dezoito, que aqui se dá 

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

Submetida à votação a Assembleia DELIBEROU APROVAR, por 

maioria, com 62 votos a favor (25 eleitos do PS, 33 Presidentes 

de Junta do PS, 3 eleitos da CDU e 1 eleito do BE), 27 votos 

contra (13 eleitos do PSD, 9 Presidentes de Junta do PSD, 4 

eleitos do CDS-PP e 1 eleito do PPM) e 1 abstenção (1 eleito do 

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

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

42 – ELEIÇÃO DO REPRESENTANTE DAS FREGUESIAS NO 

CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PRESIDENTE DE 

JUNTA). ------------------------------------------------------------ 

Votação: ---------------------------------------------------------------- 

Inscritos = 90 Membros ----------------------------------------------- 

Partido Socialista = 61 votos ----------------------------------------- 

Brancos = 27 votos ---------------------------------------------------- 

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

ELEITO O PRESIDENTE DA JUNTA DE FREGUESIA DE 

NESPEREIRA, JOAQUIM JORGE DA MOTA PEREIRA. ----------- 

COMISSÕES: ----------------------------------------------------------- 

43 – COMISSÕES ESPECIALIZADAS – CRIAÇÃO DA 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, JUVENTUDE, 

DESPORTO E TEMPOS LIVRES. ---------------------------------- 
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A Assembleia DELIBEROU APROVAR, por unanimidade. ---------- 

-------------------------------MOÇÕES----------------------------- 

MOÇÃO apresentada pelo Grupo Parlamentar do BE, do 

seguinte teor: “anos. Não apenas no setor privado, mas também 

no Estado, disseminaram-se múltiplas modalidades de emprego 

precário e multiplicaram-se vínculos não permanentes, falsas 

prestações de serviço, utilização de estágios para preencher 

necessidades permanentes, formas de intermediação laboral 

precarizadoras, o recurso a programas ocupacionais para 

preencher, com um custo muito reduzido, verdadeiras 

necessidades permanentes dos serviços. Também nas autarquias 

foi assim. O artigo 19º da Lei do Orçamento do Estado para 2016 

determinou a realização de Levantamento dos instrumentos de 

contratação de natureza temporária na Administração Pública. O 

Relatório sobre esse Levantamento foi divulgado a 31 de janeiro 

de 2017, revelando a dimensão desta realidade. No que diz 

respeito à Administração Local e ao Setor Empresarial Local foram 

identificados, à data de 30 de junho de 2016, 12 738 

trabalhadores enquadrados por Contratos Emprego Inserção e 

Contratos Emprego Inserção +, 1 048 estagiários enquadrados 

pelo regime jurídico do programa de estágios profissionais na 

administração local (PEPAL) que consta do Decreto-Lei nº 

166/2014, de 6 de novembro, 5 772 prestadores de serviços (os 

designados recibos verdes), 4 532 contratos a termo resolutivo na 

Administração Local e 2 149 no setor empresarial local. Com o 

referido Relatório estabeleceu-se também que a Direção-Geral da 

Administração Local (DGAL) deveria proceder a um levantamento 

junto das autarquias locais, até 31 de outubro de 2017, das 

funções desempenhadas ao abrigo dos instrumentos de 

contratação a que se referia o mencionado documento. Em 
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dezembro de 2017, foram conhecidos os dados reportados à 

DGAL, nos quais os organismos da administração local 

reconheciam haver 15.758 trabalhadores precários a assegurar 

funções permanentes, dos quais cerca de metade (46,6%) são 

desempregados com contratos financiados pelo Instituto do 

Emprego e Formação Profissional (IEFP). O número - indicado 

pelas câmaras, juntas de freguesia, empresas locais, serviços 

municipalizados e entidades intermunicipais – representa 14% do 

total de trabalhadores do sector local. O Programa de 

Regularização Extraordinária dos Vínculos Precários na 

Administração Pública (PREVPAP) é, mais do que uma 

oportunidade, um repto para que finalmente sejam respeitados os 

direitos mais elementares dos trabalhadores que garantem os 

serviços públicos. Todos os organismos públicos, na Administração 

Central ou Local, são chamados a cumprir a lei, regularizando as 

situações de precariedade. A Lei nº 112/2017, de 29 de dezembro, 

prevê os procedimentos do processo de regularização e integração 

dos trabalhadores precários do Estado, em que se incluem as 

autarquias locais e os seus diversos organismos: Câmaras 

Municipais, Serviços Municipalizados, Entidades Intermunicipais, 

Empresas Locais, Juntas de Freguesia. Ora, tendo esta Câmara 

Municipal respondido, em outubro passado, ao inquérito realizado 

pela parte da Direção-Geral da Administração Local, trata-se agora 

de concretizar a regularização de todas essas situações, dando 

cumprimento a um objetivo da maior importância: o 

restabelecimento da normalidade no que às relações laborais no 

setor público diz respeito. Assim, a Assembleia Municipal de 

Guimarães, reunida a 23 de fevereiro de 2018, delibera 

recomendar à Câmara Municipal de Guimarães: 1) A divulgação, 

num prazo máximo de 3 dias, dos dados remetidos pela Câmara 
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Municipal à Direção Geral da Administração Local relativos à 

existência de vínculos precários na autarquia, discriminando o tipo 

de vínculo, a categoria profissional e as funções desempenhadas; 

2) A implementação de um processo de regularização de todos os 

vínculos precários existentes na autarquia, recorrendo aos 

mecanismos previstos no PREVPAP e conforme previsto no nº 3 do 

artigo 2º da Lei nº 112/2017; 3) Na execução do processo de 

regularização, deve a Câmara prever, conforme previsto no nº 5 

do artigo 3º daquele diploma: a) uma fase para apresentação de 

requerimentos pelos interessados, aberto a todos os trabalhadores 

com vínculos precários, com vista a requerer a sua inclusão no 

processo; b) a definição de uma comissão paritária, composta por 

representantes da Câmara Municipal e dos trabalhadores, com a 

missão de avaliar as situações a regularizar. Esta comissão deve 

debruçar-se sobre os casos que resultam da apresentação de 

requerimento e outros que sejam sinalizados por algum dos seus 

membros; c) um prazo máximo de 2 meses para análise dos 

processos e abertura dos procedimentos concursais que possam 

ter lugar; 4) Até à conclusão do processo de regularização, travar 

o despedimento de todos os trabalhadores em situação de 

precariedade, renovando ou impedindo a cessação de qualquer 

vínculo não permanente e que possa ser apreciado para 

regularização.” --------------------------------------------------------

A Assembleia DELIBEROU REPROVAR, por maioria, com 4 

votos a favor (3 eleitos da CDU e 1 eleito do BE), 62 votos 

contra (24 eleitos do PS, 33 Presidentes de Junta do PS e 4 

eleitos do CDS-PP) e 24 abstenções (13 eleitos do PSD, 9 

Presidentes de Junta do PSD, 1 eleito do MPT e 1 eleito do PPM) – 

---------------------DECLARAÇÃO DE VOTO---------------------- 
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Paulo Rui Lopes Pereira da Silva, em nome do Grupo 

Parlamentar Municipal do PS, proferiu o seguinte: “O Partido 

Socialista votou contra esta proposta, apesar de estar de acordo 

com alguns dos princípios e, principalmente, com o programa de 

valorização em si. Mas por alguns dos aspetos que estão vertidos 

nesta moção, principalmente naquilo que diz respeito à 

publicitação de alguns destes dados e alguns atropelos àquilo que 

seria o decurso normal do procedimento que está a decorrer, 

decidimos votar contra.” ---------------------------------------------- 

MOÇÃO apresentada pelo Grupo Parlamentar do BE, do 

seguinte teor: “A precarização do trabalho tem sido uma marca 

da degradação das relações laborais nos últimos anos. Não apenas 

no setor privado, mas também no Estado, disseminaram-se 

múltiplas modalidades de emprego precário e multiplicaram-se 

vínculos não permanentes, falsas prestações de serviço, utilização 

de estágios para preencher necessidades permanentes, formas de 

intermediação laboral precarizadoras, o recurso a programas 

ocupacionais para preencher, com um custo muito reduzido, 

verdadeiras necessidades permanentes dos serviços. Também nas 

autarquias foi assim. O artigo 19º da Lei do Orçamento do Estado 

para 2016 determinou a realização de Levantamento dos 

instrumentos de contratação de natureza temporária na 

Administração Pública. O Relatório sobre esse Levantamento foi 

divulgado a 31 de janeiro de 2017, revelando a dimensão desta 

realidade. No que diz respeito à Administração Local e ao Setor 

Empresarial Local foram identificados, à data de 30 de junho de 

2016, 12 738 trabalhadores enquadrados por Contratos Emprego 

Inserção e Contratos Emprego Inserção +, 1 048 estagiários 

enquadrados pelo regime jurídico do programa de estágios 

profissionais na administração local (PEPAL) que consta do 
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Decreto-Lei nº 166/2014, de 6 de novembro, 5 772 prestadores 

de serviços (os designados recibos verdes), 4 532 contratos a 

termo resolutivo na Administração Local e 2 149 no setor 

empresarial local. Com o referido Relatório estabeleceu-se 

também que a Direção-Geral da Administração Local (DGAL) 

deveria proceder a um levantamento junto das autarquias locais, 

até 31 de outubro de 2017, das funções desempenhadas ao abrigo 

dos instrumentos de contratação a que se referia o mencionado 

documento. Em dezembro de 2017, foram conhecidos os dados 

reportados à DGAL, nos quais os organismos da administração 

local reconheciam haver 15.758 trabalhadores precários a 

assegurar funções permanentes, dos quais cerca de metade 

(46,6%) são desempregados com contratos financiados pelo 

Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP). O número - 

indicado pelas câmaras, juntas de freguesia, empresas locais, 

serviços municipalizados e entidades intermunicipais - representa 

14% do total de trabalhadores do sector local. O Programa de 

Regularização Extraordinária dos Vínculos Precários na 

Administração Pública (PREVPAP) é, mais do que uma 

oportunidade, um repto para que finalmente sejam respeitados os 

direitos mais elementares dos trabalhadores que garantem os 

serviços públicos. Todos os organismos públicos, na Administração 

Central ou Local, são chamados a cumprir a lei, regularizando as 

situações de precariedade. A Lei nº 112/2017, de 29 de dezembro, 

prevê os procedimentos do processo de regularização e integração 

dos trabalhadores precários do Estado, em que se incluem as 

autarquias locais e os seus diversos organismos: Câmaras 

Municipais, Serviços Municipalizados, Entidades Intermunicipais, 

Empresas Locais, Juntas de Freguesia. Ora, tendo esta Câmara 

Municipal respondido, em outubro passado, ao inquérito realizado 
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pela parte da Direção-Geral da Administração Local, trata-se agora 

de concretizar a regularização de todas essas situações, dando 

cumprimento a um objetivo da maior importância: o 

restabelecimento da normalidade no que às relações laborais no 

setor público diz respeito. Assim, a Assembleia Municipal de 

Guimarães, reunida a 23 de fevereiro de 2018, delibera 

recomendar à Câmara Municipal de Guimarães: 1) A divulgação, 

num prazo máximo de 3 dias, dos dados remetidos pela Câmara 

Municipal à Direção Geral da Administração Local relativos à 

existência de vínculos precários na autarquia, discriminando o tipo 

de vínculo, a categoria profissional e as funções desempenhadas; 

2) A implementação de um processo de regularização de todos os 

vínculos precários existentes na autarquia, recorrendo aos 

mecanismos previstos no PREVPAP e conforme previsto no nº 3 do 

artigo 2º da Lei nº 112/2017; 3) Na execução do processo de 

regularização, deve a Câmara prever, conforme previsto no nº 5 

do artigo 3º daquele diploma: a) uma fase para apresentação de 

requerimentos pelos interessados, aberto a todos os trabalhadores 

com vínculos precários, com vista a requerer a sua inclusão no 

processo; b) a definição de uma comissão paritária, composta por 

representantes da Câmara Municipal e dos trabalhadores, com a 

missão de avaliar as situações a regularizar. Esta comissão deve 

debruçar-se sobre os casos que resultam da apresentação de 

requerimento e outros que sejam sinalizados por algum dos seus 

membros; c) um prazo máximo de 2 meses para análise dos 

processos e abertura dos procedimentos concursais que possam 

ter lugar; 4) Até à conclusão do processo de regularização, travar 

o despedimento de todos os trabalhadores em situação de 

precariedade, renovando ou impedindo a cessação de qualquer 
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vínculo não permanente e que possa ser apreciado para 

regularização.” --------------------------------------------------------- 

A Assembleia DELIBEROU REPROVAR, por maioria, com 4 

votos a favor (3 eleitos da CDU e 1 eleito do BE) e 86 votos 

contra (24 eleitos do PS, 33 Presidentes de Junta do PS, 13 

eleitos do PSD, 9 Presidentes de Junta do PSD, 4 eleitos do CDS-

PP, 1 eleito do MPT e 1 eleito do PPM) ------------------------------- 

MOÇÃO apresentada pelo Grupo Parlamentar da CDU, do 

seguinte teor: “A contribuição das mulheres para o 

desenvolvimento do País é inquestionável e imprescindível. 

Persistem no entanto, desigualdades, discriminações e violências 

que atentam contra a sua dignidade; Porque é necessária uma 

verdadeira política de igualdade, que valorize o trabalho, as 

reformas e as pensões, a igualdade salarial e o respeito pela 

função social da maternidade e paternidade; Porque ainda se 

encontram por resolver não só problemas como a promoção do 

direito à saúde para todos, segurança social, justiça, habitação e 

transportes, mas também o acesso a uma rede pública de apoio à 

infância, aos idosos e à pessoa com deficiência; Porque muitas 

gerações de mulheres lutaram e lutam para que esses direitos 

estejam consagrados na lei, e porque esta luta tem de prosseguir 

no presente, a fim de que sejam integralmente cumpridos; Porque 

a afirmação do Dia Internacional da Mulher é fundamental para 

homenagear todas essas mulheres. Os eleitos da CDU propõem 

que a Assembleia Municipal de Guimarães, na sua sessão do dia 

23 de Fevereiro de 2018, delibere: 1. Saudar todas as mulheres e 

o dia 8 de Março, Dia Internacional da Mulher, como uma jornada 

de comemoração e de homenagem à luta pelos direitos das 

mulheres; 2. Saudar a Manifestação Nacional de Mulheres 

promovida pelo Movimento Democrático de Mulheres, que assinala 
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este ano 50 anos de atividade, no próximo dia 10 de Março, em 

Lisboa, jornada de celebração e afirmação de uma força social 

empenhada na promoção de valores como o respeito mútuo, a 

igualdade e a solidariedade.” ----------------------------------------- 

A Assembleia DELIBEROU APROVAR, por maioria, 86 votos a 

favor (24 eleitos do PS, 33 Presidentes de Junta do PS, 13 eleitos 

do PSD, 9 Presidentes de Junta do PSD, 3 eleitos da CDU, 1 eleito 

do BE, 1 eleito do MPT e 1 eleito do PPM) e 4 votos contra (4 

eleitos do CDS-PP) ----------------------------------------------------- 

---------------------DECLARAÇÃO DE VOTO---------------------- 

Rui Miguel Ribeiro Correia, em nome do Grupo Parlamentar 

Municipal do CDS-PP, proferiu o seguinte: “O CDS-PP vota contra 

esta moção única e exclusivamente por não se rever no ponto dois 

da moção.” ------------------------------------------------------------- 

MOÇÃO apresentada pelo Grupo Parlamentar da CDU, do 

seguinte teor: “É necessário impedir a destruição dos CTT 

iniciando um processo de recuperação do seu controlo público. 

Considerando que: - Com as privatizações o Estado perdeu 

receitas dos lucros e impostos, os trabalhadores perderam 

direitos, rendimentos e muitos outros o emprego. As populações 

perderam serviços e viram agravados os preços e o país perdeu 

instrumentos de intervenção e soberania; - Os CTT foram uma 

dessas privatizações tendo como resultado, o anúncio de 800 

despedimentos, encerramento de balcões e venda de património. 

Em suma, com a sua privatização deu-se início à destruição dos 

CTT e os seus acionistas agem na total impunidade; - Em 

Guimarães os CTT tem encerrado sucessivos balcões e 

recentemente foi anunciado o encerramento do posto dos CTT em 

Riba de Ave (V. N. de Famalicão) que também servia a população 

de Guimarães; - Os encerramentos atuais configuram mais um 
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ataque ao serviço público de proximidade, prejudicando muito os 

utentes, muitos deles idosos, que serão obrigados a maiores 

deslocações para fora da sua área de residência. Assim, os eleitos 

da CDU propõem que a Assembleia Municipal de Guimarães, na 

sua reunião de 23 de Fevereiro de 2018, delibere: 1 - Apelar ao 

governo para que impeça a destruição dos CTT, dando início a um 

processo de recuperação de controlo público desta empresa; 2 - 

Solidarizar-se com as lutas das populações e dos trabalhadores 

dos CTT contra o encerramento de estações dos correios; 3 -

Saudar a manifestação realizada hoje em Lisboa em defesa dos 

CTT, dos trabalhadores e deste serviço público fundamental para a 

população portuguesa.” ----------------------------------------------- 

A Assembleia DELIBEROU REPROVAR, por maioria, com 4 

votos a favor (3 eleitos da CDU e 1 eleito do BE), 58 votos 

contra (24 eleitos do PS, 33 Presidentes de Junta do PS) e 28 

abstenções (13 eleitos do PSD, 9 Presidentes de Junta do PSD, 4 

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

---------------------DECLARAÇÃO DE VOTO---------------------- 

Luís Miguel Freitas Marques Carvalho Soares, em nome do 

Grupo Parlamentar Municipal do PS, proferiu o seguinte: “O 

Partido Socialista votou contra na medida em que foi acordado na 

Assembleia da República uma proposta de recomendação ao 

Governo para aferir do cumprimento do contrato de concessão dos 

CTT. Esta é a razão pela qual aqui nos abstemos, porque há, de 

facto, um instrumento e uma recomendação do Governo.” --------- 

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

Eram zero horas e cinquenta 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. ------------ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


