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ATA 

Aos vinte e sete dias do mês de abril 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 Francisca Maria da Costa Abreu e Maria Elisabete 

Veloso Machado da Costa Martins, reuniu a Assembleia Municipal 

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

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

1 - APROVAÇÃO DA ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE 

FEVEREIRO DE 2018. --------------------------------------------- 

RELATÓRIO E CONTAS ------------------------------------------------ 

2 – RELATÓRIO E CONTAS 2017. -------------------------------- 

3 – CERTIFICAÇÃO LEGAL DAS CONTAS – ANO DE 2017. ---- 

4 – RELATÓRIO E PARECER DO AUDITOR EXTERNO SOBRE 

AS CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2017. --------------------------- 

5 – RELATÓRIO DA ATIVIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

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

DIVERSOS -------------------------------------------------------------- 

6 - RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO 

ESTATUTO DO DIREITO DE OPOSIÇÃO NO ANO DE 2017. --- 

ENTIDADES PARTICIPADAS ------------------------------------------- 

7 - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ASSEMBLEIAS MUNICIPAIS 

- ADESÃO POR PARTE DO MUNICÍPIO DE GUIMARÃES. ------ 

8 – CONTRATO PROGRAMA COM A TURIPENHA – 

ALTERAÇÃO DA DATA CONTRATUAL. --------------------------- 

9 - CONTRATO PROGRAMA TEMPO LIVRE 2018 (MAIO A 

DEZEMBRO). ------------------------------------------------------- 

10 - VÍTRUS – DESIGNAÇÃO DO FISCAL ÚNICO. --------------

REGULAMENTOS -------------------------------------------------------
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11 – REGULAMENTO DE FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DA 

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

12 – PROPOSTA DE REGULAMENTO DA INCUBADORA 

MUNICIPAL DENOMINADA TECPARK. -------------------------- 

ATIVIDADES ECONÓMICAS ------------------------------------------- 

13 - PEDIDO DE RENEGOCIAÇÃO DO CONTRATO DE 

CONCESSÃO BENEFÍCIOS TRIBUTÁRIOS MUNICIPAIS-

ISMAEL E ABREU TÊXTEIS, LDA. -------------------------------- 

14 - PEDIDO DE RENEGOCIAÇÃO DO CONTRATO DE 

CONCESSÃO BENEFÍCIOS TRIBUTÁRIOS MUNICIPAIS - 

PARADIGMA FOOTWEAR, LDA. ---------------------------------- 

15 – PEDIDO DE RENEGOCIAÇÃO DO CONTRATO DE 

CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS TRIBUTÁRIOS MUNICIPAIS 

CELEBRADO EM 17 DE OUTUBRO DE 2016 – ANTÓNIO LEITE 

PEREIRA, FILHOS & Cª LDA. ------------------------------------- 

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ---------------------------------------- 

16 – AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES 

ESCOLARES DE ALUNOS DO 1º CEB – ANO LETIVO 

2018/2019 – REPARTIÇÃO DE ENCARGOS. -------------------- 

17 – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE 

ESCOLAR EM CARREIRA PÚBLICA – ANO LETIVO 2018/2019 

(CONTRATAÇÃO EXCLUÍDA NOS TERMOS DO Nº 1, DO Art.º 

5º DO CCP). ------------------------------------------------------- 

URBANISMO ------------------------------------------------------------ 

18 – SERAFIM FERTUZINHOS, S.A.- CERTIDÃO DE 

INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL NO ÂMBITO DO RERAE. --- 

DOCUMENTOS PREVISIONAIS ---------------------------------------- 

19 - REVISÃO ORÇAMENTAL. ------------------------------------

FREGUESIAS -----------------------------------------------------------
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20- CONCESSÃO DE APOIOS MUNICIPAIS ÀS FREGUESIAS - 

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

21- DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NAS FREGUESIAS 

(CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS). --------------------- 

22 - FREGUESIA DE CALDELAS – OBRAS DE ALARGAMENTO 

DA VIA E CONSTRUÇÃO DE UM PASSEIO NA RUA DA 

CHARNECA E ALARGAMENTO DE UM TRECHO NA RUA BENTO 

RIBEIRO SALGADO BARRETO - ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO.  

23 - FREGUESIA DE CALDELAS - CONTRATO 

INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS 

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

24 - FREGUESIA DE CANDOSO S. MARTINHO - 

CONTINUIDADE DE PROJETOS SOCIAIS - PROJETO SOCIAL 

CANDOSO ATIVO. ------------------------------------------------- 

25 - FREGUESIA DE CANDOSO S. MARTINHO – AQUISIÇÃO 

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

26 - FREGUESIA DE GONDAR - CONCLUSÃO DA 

PAVIMENTAÇÃO DA RUA E URBANIZAÇÃO DO CALVÁRIO - 

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

27 - FREGUESIA DE SILVARES - REQUALIFICAÇÃO DO 

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

28 - UNIÃO DAS FREGUESIAS DE BRITEIROS SANTO 

ESTÊVÃO E DONIM – PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO 

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

29 - FREGUESIA DE GONÇA – OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO 

DO LARGO DA CULTURA - ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO. ------- 

30 - FREGUESIA DE PENCELO - CONCLUSÃO DA AMPLIAÇÃO 

DO CEMITÉRIO - ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO. -----------------

31 - FREGUESIA DE PENCELO - INAUGURAÇÃO DA CASA 
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MORTUÁRIA E CEMITÉRIO EM PENCELO – PRESTAÇÃO DE 

APOIO LOGÍSTICO. ----------------------------------------------- 

32 - FREGUESIA DE PONTE - ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO – 

REQUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO EXTERIOR DO EDIFÍCIO DA 

SEDE DA JUNTA, REQUALIFICAÇÃO DO LARGO 

COMENDADOR MANUEL GONÇALVES E ALARGAMENTO DA 

RUA REITOR JOAQUIM AUGUSTO MACIEL RIBEIRO TORRES. 

33 - FREGUESIA DE SANDE S. MARTINHO – OBRAS DE 

PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DO BURGÃO E BACELO - 

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

34 - FREGUESIA DE SELHO SÃO CRISTÓVÃO – OBRAS NA 

RUA DAS CASAS NOVAS E NA RUA DO ADRO - ATRIBUIÇÃO 

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

35 - FREGUESIA DE SÃO TORCATO – OBRAS DE 

ALARGAMENTO, PISO E CONSTRUÇÃO MURO DE SUPORTE 

NA RUA DAS BOUÇAS - ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO. ---------- 

36 - FREGUESIA DE SELHO S. JORGE - CONCLUSÃO DA 

PRIMEIRA FASE DA REQUALIFICAÇÃO DO CEMITÉRIO - 

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

37 - FREGUESIA DE ALDÃO – CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS 

EM DIVERSAS RUAS - ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO. ----------- 

38 – FREGUESIA DE BARCO – OBRAS DE ALARGAMENTO, 

CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS, REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS E 

PAVIMENTAÇÃO DA RUA DE S. MARTINHO – DELIBERAÇÃO 

DA CÂMARA MUNICIPAL DE 03.08.2017. ---------------------- 

39 - FREGUESIA DE BARCO – PEDIDO DE CEDÊNCIA DE 

AUTOCARRO. ------------------------------------------------------ 

40 – UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SANDE VILA NOVA E 

SANDE S. CLEMENTE – PEDIDO DE CEDÊNCIA DE 

AUTOCARRO. ------------------------------------------------------ 
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41 – FREGUESIA DE INFANTAS – OFERTA DE BANDEIRA. --- 

42 - FESTAS DE INTERESSE CONCELHIO – APOIOS 

FINANCEIROS PARA O ANO DE 2018. -------------------------- 

43 - FESTAS DE INTERESSE CONCELHIO (II) – APOIOS 

FINANCEIROS PARA O ANO DE 2018. -------------------------- 

44 - FESTAS DE INTERESSE CONCELHIO (III) – APOIOS 

FINANCEIROS PARA O ANO DE 2018. -------------------------- 

PATRIMÓNIO ----------------------------------------------------------- 

45 - DESAFETAÇÃO DO DOMÍNIO PÚBLICO DE PARCELA DE 

TERRENO COM A ÁREA DE 99M2, SITUADA NO LUGAR DE 

SEGADE, FREGUESIA DE S. TORCATO. -------------------------- 

46 - DESAFETAÇÃO DO DOMÍNIO PÚBLICO DE PARCELA DE 

TERRENO COM A ÁREA DE 319,60M2, NO LUGAR DE CASAS 

VELHAS, FREGUESIA DA COSTA. -------------------------------- 

RECURSOS HUMANOS ------------------------------------------------- 

47 - ALTERAÇÃO DO MAPA DE PESSOAL – PROGRAMA DE 

REGULARIZAÇÃO EXTRAORDINÁRIA DOS VÍNCULOS 

PRECÁRIOS. ------------------------------------------------------- 

TRÂNSITO -------------------------------------------------------------- 

48 – ALTERAÇÃO DE TRÂNSITO NA TRAVESSA DO PENEDO – 

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ATÃES E RENDUFE. -------------- 

COMISSÕES ------------------------------------------------------------ 

49 – ATIVAÇÃO DA COMISSÃO ESPECIALIZADA DE 

ACOMPANHAMENTO DA CANDIDATURA DE GUIMARÃES A 

CAPITAL VERDE EUROPEIA 2020. ------------------------------ 

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

50 - 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, Luís 
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Miguel Morgado Laranjeiro, Francisca Maria da Costa Abreu, José 

Manuel Nogueira Teixeira Bastos, Nelson José Guimarães 

Felgueiras, Marta Abreu Coutada, Paulo Rui Lopes Pereira da Silva, 

Maria Elisabete Veloso Machado da Costa Martins, Susana Gabriela 

Meireles Campos Nunes, Manuel Américo Antunes de Freitas, 

António Fernando Macedo Ribeiro, Maria de Jesus Teixeira 

Carvalho, José da Silva Fernandes, Maria José Teixeira Martins, 

Elsa Cristina Silva Ribeiro, José de Castro Dias, Manuel Martins 

Salgado, Sandra da Luz da Cunha Martins, Márcio Rafael da Silva 

Ferreira, António Rogério Ferreira Paiva, Alexandra Santos 

Gonçalves Ferreira e Hugo Francisco Monteiro Teixeira; PSD – 

César Nuno da Costa Teixeira, Emídio Guerreiro, Daniel André de 

Sousa Rodrigues, Tiago Vieira Laranjeiro, Ana Margarida da Costa 

Teixeira, Isabel Filipa de Lemos Moreira Leite, Rui Alexandre 

Pereira Barros da Cunha Pereira, André Filipe Castro e Sousa 

Casalta, Ana Rita Abreu Fernandes, Carlos Henrique Ribeiro de 

Barros e Eduardo Miguel Teixeira Fernandes; CDS-PP – Ângela 

Ivone Rodrigues Oliveira, Elsa Maria da Silva Castro, Rui Miguel 

Ribeiro Correia e Paulo Miguel Lima Peixoto; CDU – Mariana da 

Conceição Pereira da Silva, Pedro Manuel Pastor Torcato Ribeiro e 

João Víctor Salgado Almeida; BE – Sónia Cristina Patrocínio 

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

Adrião Saraiva Gonçalves. Por inerência do cargo de 

Presidente de Junta de Freguesia: Maria da Conceição da 

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

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

Luís Miguel Freitas Marques Carvalho Soares - PS, Maria Odete de 

Abreu Lemos - PS, Carlos Artur Faria Ribeiro Coimbra - PS, 

António Martins Gonçalves – PSD, Manuel da Costa Mendes Lopes 

- PS, Augusto César Fernandes Guimarães – PS; Agostinho 
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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 

Mendes - PSD, José Carlos Fernandes da Cruz – PS, David Patrício 

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

Freitas – PSD, Guilherme Paulo Ribeiro Abreu – PS; Flávio Romeu 

de Sousa Freitas (em representação do Presidente da Junta da 

União das Freguesias de Conde e Gandarela) – PS, João Carlos 

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

Rodrigues - PSD, Francisco Ferreira Gonçalves - PS, Francisco 

Bruno da Silva Oliveira – PS, Daniel Filipe Macedo de Oliveira – 

PSD, Armindo Filipe da Silva Lopes – PS, Manuel Fernando Alves 

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

Substituição por ausência inferior a trinta dias: Pedro Miguel 

Vilhena Abreu Roque Figueiredo, Carlos Alexandre Lopes 

Rodrigues Ribeiro, Paulo Pinto de Carvalho Freitas do Amaral, 

Augusto Rafael Capela Duarte, Ana Paula Cardoso Lemos Damião, 

José Cardoso de Menezes Couceiro da Costa, Carlos Alberto Alves 

Miranda Oliveira, Manuel Fernando da Cunha Fernandes, Cândido 

Capela Dias, Célia Maria Abreu Magalhães, Miguel Ângelo Leite 

Vieira, Catarina de Freitas Marques, Susana Manuela Marques 
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Araújo, Rui Manuel Alves Martins, Rui Armindo da Costa Freitas, 

Elva Raquel Camarero Cancela Gusmão, Fernando Miguel Machado 

Pereira da Silva Araújo, Margarida Pinheiro Pereira, Luís Cirilo 

Amorim de Campos Carvalho, José Pedro Aguiar Branco. ----------- 

Faltaram os seguintes membros: César Manuel de Castro 

Machado, Hugo Maciel Tavares de Freitas, Mário Augusto Araújo 

Ribeiro, Paula Cristiana da Silva Ribeiro, Marta Filipa da Silva 

Gonçalves, Angelino Miguel Ribeiro Salazar e José Augusto da 

Costa Araújo. ---------------------------------------------------------- 

Presenças da Câmara Municipal – Domingos Bragança, 

Presidente e Vereadores Adelina Paula Mendes Pinto, Ricardo Jorge 

Castro Ribeiro Costa, Paula Cristina dos Santos Oliveira, Fernando 

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

Carvalho Soares, António Monteiro de Castro, Hugo Miguel Alves 

Freitas, Maria Helena Teixeira de Bragança Borges Soeiro e 

Ricardo José Machado Pereira da Silva Araújo. ---------------------- 

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

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

Após cumprimentar todos os presentes, o Presidente da Mesa 

saudou, em especial, a delegação da UNAGUI que estava presente 

na sessão. -------------------------------------------------------------- 

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

Do ofício do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata a 

comunicar a constituição da nova Direção Parlamentar; De vinte e 

sete requerimentos apresentados pelo Grupo Parlamentar do 

Partido Social Democrata a solicitar diversas informações à 

Câmara Municipal; Dos quatro requerimentos apresentados pelo 

Grupo Parlamentar da Coligação Democrática Unitária a solicitar 

informações à Câmara Municipal; Do convite do da Câmara 

Municipal de Guimarães para entrega do prémio “Príncipe da Beira 
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Ciências Biomédicas 2017”; Do convite da Câmara Municipal para 

a inauguração do Espaço Empresa; Do ofício do Partido Comunista 

Português remetendo a pergunta endereçada ao Ministério do 

Ambiente a respeito das descargas poluentes no rio Selho, 

Guimarães; Do ofício da Câmara Municipal de Guimarães 

remetendo a resposta ao requerimento do Grupo Parlamentar do 

Partido Social Democrata referente à cooperativa Tempo Livre; Do 

ofício da Câmara Municipal de Guimarães remetendo a resposta ao 

requerimento do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata 

sobre a Cooperativa Fraterna; Do ofício da Câmara Municipal de 

Guimarães remetendo resposta ao requerimento do Grupo 

Parlamentar do Partido Social Democrata respeitante à Associação 

de Psicologia; Do ofício da Câmara Municipal de Guimarães 

remetendo resposta ao requerimento do Grupo Parlamentar do 

Partido Social Democrata referente à Tempo Livre, recursos 

humanos; Do ofício da Câmara Municipal de Guimarães remetendo 

resposta ao requerimento do Grupo Parlamentar do Partido Social 

Democrata sobre o tema A Oficina, recursos humanos. ------------- 

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

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

Tiago Vieira Laranjeiro, do Grupo Parlamentar Municipal do 

PSD, usou da palavra para, em primeiro lugar, apresentar 

cumprimentos à Assembleia da nova liderança do grupo 

parlamentar do PSD. Depois para dizer que estavam cientes do 

seu papel, enquanto segundo maior grupo de membros da 

Assembleia Municipal e maior partido da oposição em Guimarães e 

da responsabilidade que dali advinha, na representação do 

interesse de todos os Vimaranenses. Disse, depois, que estavam e 

estariam ativos, atentos e vigilantes, no acompanhamento e 

fiscalização da atividade da Câmara Municipal e entidades 
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participadas. Também quê não abdicariam, em momento algum, 

dessa função de fiscalização do trabalho do Município, qualquer 

que fosse o tema, qualquer que fosse a entidade, fosse quem 

fosse que estivesse em causa e, pese embora as competências 

que a Lei lhes atribuía serem mais de fiscalização e 

acompanhamento do que propositivas, não deixariam de 

apresentar propostas, de construírem alternativa, lutando por 

aquele que era o entendimento do superior interesse de 

Guimarães, princípio ao qual são e serão fiéis, antes de qualquer 

outro. E, era neste sentido que apresentavam duas moções, uma 

a recomendar maior rigor e fidelidade aos factos na comunicação 

do Município, porque esta comunicação deve estar ao serviço da 

rigorosa informação dos Vimaranenses, e não de fins 

propagandísticos, e uma segunda sobre o Desafio das Cidades 

Digitais e o papel do Município no desenvolvimento de um novo 

paradigma económico. De seguida, referiu que Guimarães integra 

um conjunto de cidades europeias que pretendem desenvolver 

uma estratégia de políticas públicas para a promoção da economia 

digital, do desenvolvimento de “smart cities”, da potenciação de 

novos empreendimentos com vista à mudança de paradigma no 

tecido económico e social, estratégia que subscreviam e 

propunham. Por isso, apresentavam um conjunto de sugestões 

que lhes pareciam importantes para a prossecução desses 

objetivos, pois neste novo paradigma de sociedade, o cidadão não 

é um mero ator passivo, antes assume o papel central de 

protagonista da ação pública, despoletando ação, sendo agente de 

mudança. Daí que propunham a criação, no município, de duas 

aplicações informáticas para promover esta mudança de 

paradigma. Desde logo, a criação de uma aplicação móvel que 

potencie a comunicação entre cidadãos e decisores públicos, 
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sejam eles da Câmara Municipal, de serviços municipais ou 

entidades participadas, ou de Juntas de Freguesia. Porque as 

tecnologias de informação atuais permitem, com relativa facilidade 

técnica, a construção de ferramentas que permitam o reporte de 

problemas no espaço público, com identificação imediata do local, 

por geolocalização, e suporte de imagem, vídeo ou áudio, para 

ajudar a uma melhor identificação do problema. E, no 

cumprimento deste novo paradigma, potenciar também mudanças 

nas atitudes cívicas, promovendo boas-práticas de cidadania. 

Propunham, ainda, a criação de uma outra aplicação móvel que 

premeie, com pontos, cidadãos que correspondam com boas 

práticas no seu quotidiano, da reciclagem ao uso de transportes 

públicos ou de bicicletas, do voluntariado à participação no 

orçamento participativo e que esta pontuação possa ser revertida 

em descontos em serviços públicos, como nas piscinas municipais, 

no acesso a bens e serviços culturais, em horas de 

estacionamento, etc., promovendo, com isto, a melhoria do 

ambiente de confiança entre eleitos e eleitores. Por último, para 

potenciar a inovação, e sabendo que este novo paradigma de 

economia assenta na partilha e na colaboração, propunham, 

ainda, que o Município promova a libertação de largos conjuntos 

de dados (o denominado “big data”), sobre diversos aspetos da 

vida do Município. Da utilização dos transportes públicos ao 

tráfego automóvel, dos dados de aparcamento na via pública e nos 

parques de estacionamento às ocorrências de segurança pública, 

de dados de saúde pública e educação à utilização de diversos 

serviços municipais e paramunicipais. Pois, a divulgação destes 

largos conjuntos de dados, em bruto e anonimizados, permite que 

sejam trabalhados por quem neles tiver interesse, potenciando o 

surgimento de soluções inovadoras para problemas comuns, 
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correspondendo às boas práticas sugeridas por diversas entidades, 

desde logo a Comissão Europeia, como de incentivo à adaptação 

para a economia digital. ----------------------------------------------- 

Paulo Rui Lopes Pereira da Silva pediu esclarecimentos, aos quais 

Tiago Vieira Laranjeiro respondeu. ----------------------------------- 

Mariana da Conceição Pereira da Silva, do Grupo Parlamentar 

Municipal da CDU, disse que por muitas vezes ouviram o 

Presidente da Câmara dizer “o caminho é o mais importante!”, 

umas vezes para justificar o que se ia fazendo, outras vezes para 

justificar o que não tinha feito e sempre para se justificar o ponto 

em que estamos hoje. Sabiam que mais uma vez iriam ouvir que o 

caminho é o mais importante, o título era apenas uma motivação 

extra e que em 2013, na ressaca de outros títulos, o executivo da 

altura resolveu caminhar atrás de um novo título para Guimarães. 

Disse, no entanto, que a CDU sempre alertou para o facto de ter 

que se fazer o caminho na direção de uma cidade ambientalmente 

sustentável, que fosse um exemplo de defesa da qualidade de vida 

das populações, exatamente por ser amiga da natureza e do meio 

ambiente. Por isso, bem antes de entrarmos no século XXI e antes 

da moda do "ambiente correto" (que esperavam que viesse para 

ficar) lembrou que a CDU já alertava outros executivos que era 

necessário estabelecer em Guimarães a mobilidade suave, que era 

urgente olhar para os transportes públicos e para a coesão do 

território, que a linha do comboio deveria ser mais eficiente e que 

a ligação a Braga deveria ser feita em transportes menos 

poluentes. Também que era necessário despoluir o Rio Ave e 

mapear as praias fluviais para, numa segunda fase, se saber de 

que forma poderiam ser devolvidas aos vimaranenses. Mas, 

segundo os avaliadores muito pouco foi feito. Referiu, 

continuando, que ainda que o relatório de avaliação da 
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candidatura de Guimarães a Capital Europeia Verde mereça uma 

mais aprofundada leitura, e que alguns vimaranenses hoje já 

possam conhecer a avaliação, a realidade é que a obra continua 

no segredo dos deuses. Na verdade os avaliadores não viram uma 

real perspetiva de futuro, e designadamente quanto ao 

planeamento de capacidade sistemática em termos de 

financiamento, conhecimento, pessoal, etc., para garantir 

implementação de tudo o que está planeado, assim como, não 

viram metas, no que se refere, ao respeito pelo recurso mais 

valioso para o Homem como a água. Quem dos presentes sabia 

que Guimarães se tinha proposto a plantar um número específico 

de árvores na zona urbana? Quem sabia que Guimarães afinal não 

monitoriza bem a qualidade do ar que respiramos? Ao contrário do 

que sempre lhes respondeu a Câmara Municipal, os avaliadores 

acompanham a CDU no alerta para o facto de a população não 

estar devidamente envolvida. E disseram, neste órgão e noutros 

locais de discussão pública, que levar a mensagem apenas às 

escolas não era suficiente. Tem que se envolver as crianças numa 

perspetiva de formação de cidadãos ambientalmente mais 

conscientes. Mas a maioria da população estaria ganha para a 

causa? Teria sido suficientemente envolvida? Sabia quais os 

indicadores a que Guimarães respondeu e quais os objetivos que 

se propôs cumprir? A CDU continuava a afirmar que é necessário 

uma evolução e reais mudanças de comportamentos. Mas as 

opções políticas que se tomaram nestes cinco anos foram 

demasiado superficiais que só poderiam acabar numa desilusão 

coletiva. No meio de chamadas de atenção para o básico, como o 

preenchimento em condições dos formulários ou a atenção a 

candidaturas anteriores, para aprender com as boas experiências, 

(que deviam fazer corar de vergonha quem a preencheu) é 
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afirmado que "a candidatura desta cidade usa frases quase 

poéticas para ilustrar a situação em Guimarães”. Infelizmente, 

entre essas “fotos” que quase se encaixam em uma brochura de 

turismo, muitas informações são não fornecidas ou são apenas 

insinuadas. E os avaliadores não sabiam ainda, como eles já 

sabiam, que foi nesta cidade, no seu coração verde - a Penha, que 

se cortaram, na voragem da limpeza desenfreada e sem plano das 

florestas, pelo menos três sobreiros e se queimaram outros 

tantos. Se o senhor Presidente não o sabia poderia mostrar-lhe as 

fotos que não ficariam nada bem na candidatura. ------------------- 

José Manuel Nogueira Teixeira Bastos, do Grupo Parlamentar 

Municipal do PS, começou a sua intervenção anunciando que na 

passada terça-feira foram comunicados os resultados definitivos 

do programa de apoio sustentado da Direção Geral das Artes para 

as áreas da música e dos cruzamentos disciplinares. Este 

parágrafo, dito assim, pouco acrescentaria de interesse para a 

Assembleia se não contextualizasse a razão pela qual iniciou a 

intervenção exatamente com este parágrafo. E eram três os 

pontos que gostaria de destacar como contextualização: O 

primeiro pelo resultado obtido pela Oficina. Neste concurso a 

Oficina obteve a quarta melhor classificação a nível nacional, a 

melhor da região norte e foi a estrutura com terceiro maior apoio 

em termos nacionais para o quadriénio 2018/2021, indo receber 

um milhão e duzentos e dezanove mil e novecentos e noventa e 

nove euros e noventa e sete cêntimos. Para além dos números, 

disse que era importante reter que a Oficina apresenta um Plano 

de Atividades coerente que reflete o papel determinante que a 

entidade tem desenvolvido na vida cultural da cidade de 

Guimarães. Os festivais que se propõe realizar, dedicados a áreas 

artísticas diversas, a extensa programação regular de artes 
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performativas e plásticas, assim como as diversas ações de 

mediação cultural e de sensibilização de públicos implementadas 

são relevantes e coerentes no contexto em que se propõe intervir. 

Tendo tido um papel ativo na elaboração da candidatura, disse que 

estas palavras poderiam parecer elogio em causa própria. Mas 

não. Estas palavras não eram suas, mas sim uma citação da ata 

do Júri responsável pela análise das candidaturas apresentadas a 

concurso. Com isto, não pretendia mais do que realçar a 

excelência. Sim, essa palavra que tanto desconforto causava a 

alguns, do trabalho desenvolvido em Guimarães e que tem 

autores. Desde logo, o principal autor, o Executivo Municipal que, 

ao longo dos anos, soube pensar para lá do óbvio e soube assumir 

uma estratégia para a cultura em Guimarães, criando as condições 

físicas necessárias à sua implementação, criando as condições 

financeiras através de um investimento alicerçado na escala e na 

estabilidade e perseguindo uma política cultural assumidamente 

contemporânea, sem descorar nenhuma das manifestações 

culturais que compõem o todo cultural vimaranense. Referiu, 

continuando, que também era importante destacar o papel 

importante do conjunto de profissionais, competentes e 

apaixonados, que ao longo dos anos foram dando consistência ao 

projeto desenhado. E importava, igualmente, falar do público, 

razão primordial e última de todo o trabalho realizado. Voltando à 

contextualização, referiu que o segundo ponto dizia respeito ao 

associativismo. E falava do associativismo por duas ordens de 

razão: primeiro, é que as boas notícias neste concurso não foram 

apenas para a Oficina, a Associação Cultural sendo para os 

assuntos de arte e arquitetura de Guimarães, constituída no raiar 

de Guimarães 2012 Capital Europeia da Cultura, também obteve 

um apoio neste mesmo concurso, conseguindo um financiamento 
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de cento e dois mil, quinhentos e setenta e cinco euros e nove 

cêntimos, para dois anos. A segunda razão pela qual falava do 

associativismo tem a ver com o reconhecimento de que o 

movimento associativo constitui um dos pilares da sociedade civil 

portuguesa. De facto, a experiência demonstra que o 

associativismo é um elo indispensável nas sociedades 

contemporâneas. As associações, independentemente da sua 

natureza, fomentam uma maior coesão social, uma maior 

pluralidade de posições e opções e um reforço da intervenção na 

discussão dos assuntos da comunidade, seja ela local, regional ou 

nacional. Na viragem do milénio, as sociedades contemporâneas 

viram-se confrontadas com novos desafios, a defesa da sociedade 

de informação e da sociedade do conhecimento, obrigaram a 

repensar os caminhos trilhados e a apostar mais nos 

entendimentos múltiplos no seio da sociedade e desta com 

instituições públicas, a reforçar a qualificação dos recursos 

humanos, a diversificar os canais de informação e o aceso a estes, 

a disseminar a informação e o conhecimento de um modo mais 

eficiente, racional e democrático. O associativismo foi também 

confrontado com estes novos desafios, mas simultaneamente com 

novas oportunidades. Hoje, há exemplos de sucesso, onde uma 

maior partilha de responsabilidades, uma maior divisão de 

comprometimento, uma efetiva distribuição de competências e 

uma maior participação individual, levam a melhores resultados e 

a um melhor associativismo. Estas novas práticas tendem a uma 

maior adesão, transparência e eficiência suportam-se numa ação 

orientada por um programa detalhado, proposto, refletido e 

votado pelos associados na altura devida, e não pelo que o 

presidente ou dirigentes vão decidindo no decorrer do tempo de 

forma arbitrária e pouco planeada. Esse programa deve repartir-se 
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por setores da atividade, planificada e calendarizar atividades, 

projetos e parcerias. É fundamental o estabelecimento de 

parcerias, seja com instituições públicas, seja com instituições 

privadas ou associativas, no pressuposto de que o valor de 

orientação das parcerias é a reciprocidade. As parcerias são 

estruturas de relação que se alimentam e enriquecem da 

densidade e diversidade das relações entre os parceiros. É na 

senda desta realidade que a atividade do executivo municipal 

consubstancia a valorização do associativismo, apoiando e 

incentivando atividade através do Regulamento Municipal de Apoio 

às Entidades Culturais, Artísticas, Recreativas e Humanitárias de 

Guimarães. É na senda desta realidade que o Portal do 

Associativismo ganha importância, organizando, sistematizando e 

potenciando o nível de exigência. Para finalizar, disse que o 

terceiro ponto da contextualização assenta na política, enquanto 

conjunto de princípios e de objetivos que servem de guia a 

tomadas de decisão e que fornecem a base da planificação de 

atividades em determinado domínio e enquanto gestão da “coisa” 

pública. Referiu, também, ser comum dizer-se que a cultura é 

importante para o desenvolvimento económico de um determinado 

território, sendo esta afirmação redutora, pois a cultura é a pedra 

basilar do desenvolvimento e não apenas do desenvolvimento 

económico. Afirmar a cultura como fator distintivo da construção 

da cidadania e como um meio eficaz para o desenvolvimento 

social, para a evolução das mentalidades e para a consolidação da 

consciência cívica dos cidadãos, não é um conceito vão, é uma 

prática fundamental e que não pode, nunca, sair das prioridades 

políticas. Numa cidade que é Património Cultural da Humanidade, 

a preservação da memória histórica e patrimonial em articulação 

com a criação, a criatividade e o conhecimento, contribui para o 
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respeito pelos valores éticos, para aquisição e transmissão de 

saberes, para o conhecimento e a capacidade criativa. Concluiu, 

dizendo que neste novo mandato o executivo continua a assegurar 

a dinâmica cultural da cidade, dando continuidade ao trabalho 

realizado na última década, ao mesmo tempo que convoca a 

sociedade civil a uma participação mais ativa na vida cultural da 

cidade, iniciando um período de transição para uma cidade mais 

autónoma e participada, em que a força da cidadania se fará 

sentir, com mais e melhor iniciativas, promotora de uma cultura 

urbana, contemporânea e cosmopolita. ------------------------------  

Tiago Vieira Laranjeiro pediu esclarecimentos, aos quais José 

Manuel Nogueira Teixeira Bastos respondeu. ------------------------ 

Sónia Cristina Patrocínio Gonçalo Ribeiro, do Grupo 

Parlamentar Municipal do BE, começou por referir que nos últimos 

tempos o município de Guimarães tem sido pródigo na forma 

como dá razão à oposição, quando colocamos em dúvida 

procedimentos, anúncios de obras, eventos dados como 

garantidos ou falta de transparência. E por onde começar! Se 

calhar, pela candidatura de Guimarães a Capital Verde Europeia. 

Que dizer sobre o anúncio do Presidente da Câmara que nos 

colocava já no rol dos finalistas, no caminho quase certo de que 

Guimarães iria ser a cidade escolhida. Mas, olhando para o 

relatório enviado ontem pelo Senhor Presidente, já tarde da noite, 

não será difícil perceber-se porque é que ficamos longe, muito 

longe de sermos escolhidos, sequer para finalistas. Guimarães não 

tem implementados os procedimentos nem conseguiu ainda fazer 

com que a população aderisse em pleno aos preceitos ecológicos 

que nos colocariam em posição de disputa pela eleição. Não temos 

uma rede de transportes públicos viável, no sentido de podermos 

deixar o veículo particular em casa, os espaços verdes são cada 
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vez mais reduzidos e, contra todos os pareceres e vontade da 

população, substituídos por cimento, se não vejamos pelo 

malfadado parque da Camões/Caldeiroa. O que terá a dizer o 

Senhor Presidente sobre a compra de duas casas, com os números 

84 e 86, com vista à sua demolição para obter espaço para a saída 

do parque? Ser capital verde europeia tem requisitos sérios e de 

real comprometimento das candidaturas com a redução da pegada 

ecológica. E que dizer dos nossos rios? Guimarães tem um arco-

íris em terra. E da queda estrondosa no ranking de transparência, 

onde caímos 86 lugares, estando agora na posição nº147. Diz o 

estudo que, desde a sua primeira edição em 2013, onde nos 

encontrávamos na 9ª posição, temos vindo sempre a cair. Se 

calhar, o Bloco de Esquerda tem razão quando pede mais 

transparência. Outro dos temas que o Bloco de Esquerda tem 

abordado, já por mais do que uma vez, refere-se às cantinas 

escolares. Foi divulgada a adjudicação à Eurest o fornecimento das 

refeições nas escolas até 2020, que dá um valor de mais de dois 

milhões por ano e onde os critérios de qualidade não foi, com 

certeza, o mais importante, mas sim o baixo preço. Outra notícia 

que muito os entristece tem que ver com o cálculo das rendas e as 

multas aplicadas aos moradores dos bairros do IHRU. Havendo 

moradores com dívidas superiores a dezoito mil euros, incluindo a 

cobrança abusiva de multas. Ou seja, a lei do arrendamento fez 

aumentar, exponencialmente, o valor das rendas e as pessoas não 

têm rendimentos que lhes permita pagar, acumulando a dívida e 

deparando-se com multas de cinquenta por cento do capital em 

dívida, que já por si é difícil de liquidar. O IHRU exige a liquidação 

em trinta dias, ameaçando o seu despejo, estando em risco 

dezenas de famílias de ficar sem casa. Por todo o exposto, o Bloco 

de Esquerda pede resposta do executivo a todas estas suas 
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preocupações. ---------------------------------------------------------

Ana Rita Abreu Fernandes, do Grupo Parlamentar Municipal do 

PSD, referiu uma notícia, muito recente, que mostra o pouco 

envolvimento entre o poder local e os seus cidadãos, a posição 

que Guimarães ocupa no índice de transparência municipal, índice 

que é apurado através de setenta e seis indicadores, agrupados 

em sete dimensões, sendo estas, informação sobre organização, 

composição social e funcionamento do município, planos e 

relatórios, impostos, taxas, tarifas, preços e regulamentos, relação 

com a sociedade, contratação pública, transparência económica 

financeira e transparência na área do urbanismo. Após análise de 

todos estas dimensões, anunciaram um lugar nada honroso para o 

nosso concelho. Guimarães ocupa a posição nº147 na classificação 

do I.T.M., sendo que o pior registo vai para o indicador de 

impostos, taxas, tarifas, preços e regulamentos, com um mísero 

score de vinte e nove. Todavia, disse que não era neste indicador 

que observaram uma degradação, o índice plano e relatório tinha 

um score de setenta e um em dois mil e dezasseis, mas em dois 

mil e dezassete apresenta apenas um score de quarenta e três. O 

índice de relação com a sociedade em dois mil e treze apresentava 

uma pontuação de noventa e três, baixando em dois mil e quinze 

para cinquenta, assim se mantendo até dois mil e dezassete. Nas 

sete dimensões o Município de Guimarães baixou em cinco delas e 

nas outras duas tem mantido o seu valor desde dois mil e quinze. 

Não há melhoria em nada para quem se bajula do Município de 

excelência. Não se consegue perceber estes valores e o porquê 

desta constante degradação. Infelizmente, de ano para ano, vai 

piorando. Em dois mil e treze, com António Magalhães ainda 

Presidente, o nosso município ocupava o nono lugar. Desde então 

caiu sempre, tendo em conta que a pior queda na classificação 
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deu-se de dois mil e dezasseis para dois mil e dezassete. Quanto 

ao ranking nacional de negócios, Guimarães também caiu. 

Finalizou questionando: Saberá o Município onde está a falhar e 

onde poderá melhorar? O que pretende a Câmara Municipal fazer 

para inverter estas tendências? --------------------------------------- 

Hugo Francisco Monteiro Teixeira, do Grupo Parlamentar 

Municipal do PS, usou da palavra começando por agradecer ao 

Grupo Parlamentar do Partido Socialista, em particular à 

Juventude Socialista, a oportunidade que hoje lhe era dada. É uma 

enorme honra poder, com vinte e um anos de idade, fazer a sua 

primeira intervenção na Assembleia Municipal. Dito isto, passaria a 

dar a conhecer a máxima que tem marcado a ação e o 

pensamento da Juventude Socialista de Guimarães ao longo dos 

últimos anos, que é “é bom viver em Guimarães”. Passando a 

explicar, disse que esta era a máxima de um jovem que nasceu, 

cresceu e viveu toda a sua vida na cidade do nosso concelho, algo 

que só o tem orgulhado e alegrado. E isto só foi possível dada a 

atividade realizada pelos vários executivos do Partido Socialista, 

aqui em particular o último executivo liderado pelo Doutor 

Domingos Bragança. Desde os inúmeros passos dedicados à 

atividade desportiva e de lazer que o concelho agora nos 

proporciona. Com a atração de artistas e espetáculos que tanto 

enriquecem o nosso conhecimento cultural e humano. Com a 

preservação e conservação de um património histórico tão imenso 

que se torna invejável e marca o nosso ser enquanto orgulhosos 

vimaranenses. Com a aposta no conhecimento e na inovação e a 

interligação com várias entidades, como por exemplo a 

Universidade do Minho, que tem conseguido atrair e fixar 

investimento, de valor acrescentado, para Guimarães. E, este 

investimento resulta, posteriormente, na melhoria das condições 
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de vida dos cidadãos, tendo, como exemplo máximo, a redução do 

desemprego, cuja taxa no início do ano de dois mil e dezassete se 

encontrava em 9,7% e no final desse mesmo ano se situou nos 

8,4%. Quanto ao desemprego jovem, que considerou de extrema 

relevância, referiu que em dezembro de dois mil e dezassete era 

de 12,4% em Guimarães, bem a baixo da média nacional que 

ficou em 23,9%. Estes valores para si eram marcantes por ser, 

também, um jovem que em breve esperava iniciar a sua vida 

laboral, vendo uma forte possibilidade de o poder fazer em 

Guimarães. Referiu, de seguida, a aposta mais que ganha em 

políticas de desenvolvimento sustentável que este executivo 

desenvolveu ao longo do último ano. Por fim, e não menos 

importante, falou sobre as políticas de juventude que o Município 

tem executado, salientando, aqui, que no passado dia dezasseis 

de abril, do presente ano, receberam em Guimarães o 2º Encontro 

Nacional de Vereadores da Juventude, evento promovido e 

realizado pela Casa da Juventude de Guimarães, a quem desde já 

deixava os seus parabéns por esta realização, mas realizado em 

colaboração com a Câmara Municipal de Guimarães. Atividades 

deste tipo mostravam, desde logo, a relevância atribuída pelo 

atual executivo municipal ao tema da juventude, algo que tem 

resultado num trabalho de esforço e continuidade por parte, em 

particular, do Presidente Domingos Bragança. Porém, tudo isto 

não seria possível sem uma consolidação das contas camarárias e 

um forte equilíbrio da gestão do erário público, como acontece no 

município de Guimarães ao longo dos últimos anos de governação 

socialista. -------------------------------------------------------------- 

Eduardo Fernandes solicitou esclarecimentos, aos quais Hugo 

Teixeira respondeu. --------------------------------------------------- 
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Ângela Ivone Rodrigues Oliveira, do Grupo Parlamentar 

Municipal do CDS-PP, anunciou que a Junta de Freguesia e a 

Brigada Verde de Caldelas apresentaram uma candidatura ao 

Fundo Ambiental do Ministério do Ambiente. Estavam de 

parabéns! Explicou, então, que uma das principais ações incluídas 

na candidatura é a reabilitação dos rios e das ribeiras que 

atravessam a freguesia, assim como das respetivas margens. E, a 

ser aprovado, o fundo deverá financiar uma intervenção no Rio 

Ave, na Ribeira da Canhota e Ribeira da Agrela e nas respetivas 

margens, assim como a sua monitorização. Que a dotação máxima 

do Fundo Ambiental afeta ao aviso é de 500 mil euros, podendo as 

ações serem financiadas até 70% do orçamento da candidatura. E 

que o Fundo Ambiental a que Caldelas se candidatou é 

enquadrado pela Estratégia Nacional de Educação Ambiental 2020, 

fundo criado pelo Ministério do Ambiente em 2017 e que tem 

como finalidade a prossecução dos objetivos de sustentabilidade 

ambiental e o apoio de políticas ambientais ao nível local, no que 

respeita a mitigação das alterações climáticas, Adaptação às 

alterações climáticas, cooperação na área das alterações 

climáticas, sequestro de carbono, recurso ao mercado de carbono 

para cumprimento de metas internacionais, fomento da 

participação de entidades no mercado de carbono, uso eficiente da 

água e proteção dos recursos hídricos, sustentabilidade dos 

serviços de águas, prevenção e reparação de danos ambientais, 

cumprimento dos objetivos e metas nacionais e comunitárias de 

gestão de resíduos urbanos, transição para uma economia circular, 

proteção e conservação da natureza e da biodiversidade, 

capacitação e sensibilização em matéria ambiental e investigação 

e desenvolvimento em matéria ambiental. Disse, depois, que 

perceberam, não porque o CDS de Guimarães tenha contactos 
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com o SIS mas pela falta de cartazes na saída da autoestrada, que 

a Camara Municipal de Guimarães não se candidatou a este fundo.   

Disse, ainda, que o Executivo Socialista entende que não tem 

jurisdição sobre os cursos fluviais, que já elaborou um plano eficaz 

dentro das suas atribuições. Pois bem, a eficácia deste plano é 

pública e publicitada amiúde nas redes sociais. A comissão política 

socialista, neste caso com capa de presidência da junta, entende 

não só que sim pode fazer alguma coisa pelos rios e ribeiras que 

atravessam a freguesia e que tem jurisdição como ainda arranjou 

um fundo do GOVERNO que lhe dá dinheiro para colocar esta ação 

em prática. Ora, era lamentável que num concelho que se quer 

verde o presidente da concelhia socialista tenha guardado esta 

informação só para si, pois seria um projeto interessante para 

todas as freguesias do concelho com problemas semelhantes. Não 

acreditam que a Camara Municipal de Guimarães não tenha tido 

conhecimento deste fundo ou que não esteja a par dos problemas 

que afetam os nossos rios e ribeiras. Sabem, sim, que este fundo 

não vem com um carimbo de capitalidade, a tal capitalidade que 

não interessa pelo título da candidatura, mas pelo caminho, mas 

que afinal é pelo ex-futuro título que continuamos a lutar. 

Finalizou, referindo que a luta do CDS não é a luta da candidatura. 

Os cartazes e as revistas da propaganda poluem, por isso, devem 

parar e pensar no caminho. ------------------------------------------- 

Luís Miguel Freitas Marques Carvalho Soares, Presidente da 

Junta de Freguesia de Caldelas, começou por referir que quando 

estão na vida política muitas vezes a forma como olham para um 

objetivo ou para um resultado é condicionado pelo local por onde 

olham e que parecia que se habituaram a chamar a essa forma de 

olhar, uma perspetiva. Em seguimento, agradeceu o destaque que 

Ângela Oliveira deu ao trabalho que foi desenvolvido pela Brigada 
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Verde de Caldelas, referindo, contudo, que a informação sobre a 

candidatura ao Fundo Ambiental é pública e que caiu na caixa de 

correio de todas as Juntas de Freguesia do concelho de 

Guimarães, incluindo as Juntas de Freguesia do CDS-PP, não 

sabendo se esta fez ou não a candidatura ao Fundo Ambiental. 

Disse, depois, que os partidos que suportam o Governo, como é o 

caso em Guimarães, dirão que os resultados obtidos são os 

melhores e que esse trabalho é mérito do Governo. Já os partidos 

que fazem parte da oposição, dirão que os resultados são 

péssimos e a responsabilidade é do Governo. E esta era uma 

perspetiva que comportava duas verdades indesmentíveis: A 

primeira é que os resultados são sempre responsabilidade de 

quem governa, sejam eles positivos ou negativos; A segunda é 

que os Governos vivem de resultados. Por isso, disse 

compreender, a propósito do anúncio da Comissão Europeia da 

pequena lista das cidades que aspiram ostentar o galardão de 

Capital Verde Europeia em 2020, algumas declarações de alguns 

partidos que se apressaram em responsabilizar o Município de 

Guimarães pela não escolha da nossa cidade e do nosso concelho. 

Disse ter acreditado com uma fé inabalável no compromisso 

relativamente a este desígnio de Guimarães e estava certo que 

uns firmaram o compromisso por convicção ideológica, como é o 

caso dos partidos mais à esquerda, destacando o pioneirismo do 

partido “Os Verdes”, mas também não deixava de registar que 

mais à direita, por contrição relativamente a decisões que 

tomaram no passado em que colocaram, ao contrário do que 

anunciam hoje, Guimarães em segundo lugar, hoje vêm dar o dito 

por não dito. Acrescentou que à medida que o tempo foi passando, 

e já depois de Guimarães ter sido sinalizada como uma das treze 

cidades finalistas e em vésperas do anúncio da decisão, disse ter 



 

 

 
 

ATA Nº 2 Fls. __13V__ 
REUNIÃO ORDINÁRIA DE 27 DE ABRIL DE 2018 

 

 

 

 

Mod. 228/SQ 0 

percebido que afinal houve quem não torcesse por Guimarães 

Capital Verde Europeia em 2020, houve quem com 

responsabilidades corroborasse essa tese, como se podia constatar 

com as declarações proferidas na passada semana e ainda hoje na 

Assembleia, por parte de alguns partidos, sendo que essas 

declarações políticas têm tanto de certas como têm de 

sintomáticas da postura dos partidos à direita em Guimarães. Uma 

postura na esteira de que o que é mau para Guimarães, é mau 

para quem governa o concelho mas é bom para a oposição. Assim 

o desafio que lhe restava nesta intervenção era, na qualidade de 

representante do partido que suporta o Governo, o de fugir à 

tentação laudatória de exortar o trabalho da Câmara Municipal de 

Guimarães, do seu Presidente e da sua Estrutura de Missão da 

Capital Verde Europeia. E, assim, apenas tentaria sustentar e 

suscitar perguntas e responder com factos para que cada um dos 

membros pudesse concluir aquilo que entendesse. Indo aos factos, 

perguntou/respondeu: 1 - Porque é que Guimarães ficou nas treze 

cidades finalistas? Porque houve alguém, neste caso o Município, 

que decidiu candidatar Guimarães a este galardão, porque 

concorreram mais do que treze cidades e destas treze cidades 

apenas três poderiam ficar nesta shortlisted. 2 – Porque é que 

candidatou o Município Guimarães a este galardão? Porque queria 

ganhar o galardão, porque os dirigentes políticos municipais estão 

comprometidos com os objetivos da candidatura e porque estes 

objetivos são importantes para o desenvolvimento de Guimarães. 

3 – Estes objetivos são então positivos? Acreditam que sim. 4 – 

Todos concordamos com eles? Aparentemente todos concordavam 

com eles, a União Europeia, o Governo português, o governo local 

e até todos os partidos políticos, ficando apenas de fora uns 

quantas poucas “aves de rapina”. 5 – A candidatura e as ações 



 
ATA Nº 2 Fls. __14__ 
REUNIÃO ORDINÁRIA DE 27 DE ABRIL DE 2018                                                                  
 

 

 

Mod. 228/SQ 0 

 
                  ___________________ 

 
                  ___________________ 

que dela decorreram trouxeram resultados positivos para o 

concelho? É evidente que sim. 6 – Por que razão não ficou então 

Guimarães na pequena lista das três cidades? Não porque a 

Comissão Europeia decidiu mal, nem porque a candidatura era 

má. Provavelmente porque o contexto da candidatura das outras 

cidades era melhor. 7 – Fazia ou não fazia sentido apresentar esta 

candidatura? Sim, fez todo o sentido apresentar, porque 

Guimarães está hoje mais verde, está melhor e os vimaranenses 

estão hoje mais conscientes da importância da sustentabilidade 

ambiental. Finalizou, considerando ser este o caminho a percorrer, 

realçando que não desistirão do concelho e que contavam com 

todos a seu lado. ------------------------------------------------------  

Ângela Ivone Rodrigues Oliveira, do Grupo Parlamentar do 

CDS-PP, apresentou na Mesa, por escrito, o PROTESTO que a 

seguir se transcreve: “Ângela Ivone, membro do Grupo 

Parlamentar do CDS-PP, tendo requerido à Mesa a defesa da 

honra, no seguimento da intervenção do Sr. Deputado Luís 

Soares, e tendo sido o mesmo indeferido, vem lavrar o presente 

protesto. Protesta a Deputada pelo facto do Sr. Deputado ter 

aproveitado a sua intervenção para lhe responder sabendo que a 

mesma já não tinha tempo de contraditório para lhe responder, 

afirmando que a Deputada tinha referido que o mesmo tinha 

escondido informação aos Presidentes de Junta quando a mesma 

fez questão de dizer que o mesmo não tinha partilhado 

informação. Além disso, e não desconhecendo que a sua 

candidatura ao Fundo Ambiental só foi possível nesta data porque 

só agora abriu o aviso e porque o mesmo fundo só foi criado em 

dois mil e dezassete, afirmou perentoriamente que a junta anterior 

da Coligação Juntos Por Guimarães só não concorreu porque não 

quis. Por entender que o Sr. Deputado Luís Soares colocou e 
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deturpou a intervenção da signatária, e não tendo sido permitido 

repor a verdade da sua intervenção, vem apresentar o presente 

protesto.” -------------------------------------------------------------- 

Tiago Vieira Laranjeiro pediu esclarecimentos, aos quais Luís 

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

Tiago Vieira Laranjeiro protestou. ------------------------------------ 

Luís Miguel de Freitas Marques Carvalho Soares contraprotestou. - 

Ricardo Jorge Castro Ribeiro Costa, Vereador da Câmara 

Municipal, usou da palavra para referir que a questão do índice de 

transparência divide muitos autarcas e que, obviamente, no índice 

de transparência Guimarães não ficou satisfeito. Porém, informou 

que havia solicitado um relatório pormenorizado por itens onde 

constatou que existiam dois itens onde Guimarães teve nota 

negativa, sendo estes a dívidas a fornecedores e publicação de 

lista por trabalhos a mais. Explicou, então, que estes itens não se 

encontram disponíveis no portal porque não existem, ou seja, o 

Município não tem trabalhos a mais nem dívidas a fornecedores. 

Logo, a ser importante este índice e que o mesmo seja divulgado, 

disse ser importante, também, que respondam quando o Município 

questiona a empresa que elabora este trabalho, que é meritório, 

mas têm de ser mais rigorosos nesses critérios. Para concluir, 

realçando que das noventa e duas cidades que concorreram ao 

prémio “Digital Cities”, apenas quinze delas foram consideradas e 

Guimarães estava incluído, passando a integrar uma rede 

internacional para a transformação digital. -------------------------- 

Domingos Bragança, Presidente da Câmara Municipal, no uso da 

palavra começou por transmitir que estava inteiramente de acordo 

com as palavras proferidas pelo membro José Bastos. 

Efetivamente a cultura era a pedra basilar do desenvolvimento e 

Guimarães há muitos anos a esta parte, assente exatamente nesta 
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estratégia de desenvolvimento. Relativamente ao índice de 

transparência, e em complemento à palavra do Vereador Ricardo 

Costa, lembrou que apenas dizia respeito ao índice de informação 

que é disponibilizada no site do município. Prosseguindo, anunciou 

que apresentaram candidaturas ao Fundo Ambiental para 

implementar diversos projetos na área da educação ambiental 

mais sustentabilidade, primeira eficiência da água, preparando rios 

e ribeiras, por apresentação de uma candidatura em que o 

promotor era a Associação Laboratório da Paisagem, em parceria 

com a Câmara Municipal de Guimarães. Continuou, dizendo que a 

avaliação feita pela União Europeia, que coloca Guimarães no 

quinto lugar do ranking das cidades candidatas a Capital Verde 

Europeia 2020, significava que Guimarães tem todas as condições 

para conseguir o objetivo, pelo que trabalhará pelo consenso 

político em torno deste processo. Realçou, depois, que era 

importante garantir o desenvolvimento sustentável como um 

processo que inclui o Plano de Desenvolvimento Sustentável 2030, 

que tem em conta um plano de curto, médio e longo prazo, 

sublinhando que quando o momento for oportuno, Guimarães faria 

nova candidatura. Por último, referiu as duas fragilidades 

apontadas no relatório da candidatura, acrescentando que 

trabalhará para que estas operadoras façam parte integrante do 

desenvolvimento sustentável e da próxima candidatura a Capital 

Verde Europeia. -------------------------------------------------------- 

Foram solicitados esclarecimentos pelos membros Tiago Vieira 

Laranjeiro, Ana Rita Fernandes, mariana da Conceição Pereira da 

Silva e Sónia Cristina Patrocínio Gonçalo Ribeiro, aos quais 

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

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

---------------------------DELIBERAÇÕES------------------------- 
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APROVADO o levantamento da suspensão do mandato de Ângela 

Ivone Rodrigues Oliveira, do Grupo Parlamentar do CDS-PP, com o 

seu início no dia 22 de março de 2018. ------------------------------ 

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

2 - APROVAÇÃO DA ATA Nº1 DA SESSÃO ORDINÁRIA 

REALIZADA A 23 DE FEVEREIRO DE 2018. Foi dispensada a 

sua leitura por terem sido entregues aos membros da Assembleia, 

juntamente com a agenda desta sessão. ---------------------------- 

Submetida à votação a Assembleia DELIBEROU APROVAR, por 

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

Não participaram na votação da Ata, por não terem estado 

presentes na sessão, os seguintes membros: Luís Miguel Morgado 

Laranjeiro, Sandra da Luz da Cunha Martins, Alexandra Santos 

Gonçalves Ferreira, Emídio Guerreiro, Tiago Vieira Laranjeiro, 

Isabel Filipa de Lemos Moreira Leite, Ana Rita Abreu Fernandes, 

Ângela Ivone Rodrigues Oliveira, José Castro Antunes, Sérgio 

Manuel Antunes Freitas da Silva, Maria Odete de Abreu Lemos, 

António Martins Gonçalves, Guilherme Paulo Ribeiro Abreu e 

Manuel Fernando Alves Cardoso. ------------------------------------- 

RELATÓRIO E CONTAS ------------------------------------------------ 

2 – RELATÓRIO E CONTAS 2017. Submete-se à apreciação e 

votação da Assembleia Municipal o Relatório e Contas do ano de 

2017, aprovada pelo Executivo Municipal em reunião realizada a 

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

e fica arquivada em pasta anexa ao livro de atas. 3 – 

CERTIFICAÇÃO LEGAL DAS CONTAS – ANO DE 2017. 

Submete-se para conhecimento da Assembleia Municipal a 

Certificação Legal das Contas do ano de 2017, o qual foi para 

conhecimento do Executivo Municipal em reunião realizada a doze 

de abril de dois mil e dezoito, que aqui se dá por reproduzida e 
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fica arquivada em pasta anexa ao livro de atas. 4 – RELATÓRIO 

E PARECER DO AUDITOR EXTERNO SOBRE AS CONTAS DO 

EXERCÍCIO DE 2017. Submete-se para apreciação da 

Assembleia Municipal o relatório e parecer do Auditor Externo 

sobre as Contas do exercício do ano de 2017, o qual foi para 

conhecimento do Executivo Municipal em reunião realizada a doze 

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

fica arquivada em pasta anexa ao livro de atas. 5 – 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, que aqui se dá por reproduzido e fica arquivado em 

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

Declarado aberto o período de inscrições, usaram da palavra os 

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

Sónia Cristina Patrocínio Gonçalo Ribeiro, do Grupo 

Parlamentar do BE, disse entender que as verbas disponíveis 

poderiam ter tido outra aplicação e que já o tinham demonstrado 

aquando da apresentação do Orçamento Municipal para o ano de 

2017, onde apresentaram propostas e ideias que, em seu 

entender, seriam da maior importância para o concelho. Disse, 

então, que não obstante concordarem com os princípios 

subjacentes à governação deste executivo, discordavam 

profundamente do caminho que tem vindo a ser seguido. O Bloco 

de Esquerda também quer Guimarães como exemplo de 

sustentabilidade ambiental, mas entendia não ser possível garantir 

a sustentabilidade ambiental do concelho mantendo os rios Ave e 

Selho com elevados níveis de poluição. Pese embora ser 

importante o envolvimento da população nestas temáticas, disse 
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que as brigadas verdes não eram a solução para o problema crítico 

de descargas ilegais, era preciso ir mais longe. Era necessário que 

a Vimágua assegurasse que todas os edifícios industriais e 

particulares estivessem ligados à rede pública de água e 

saneamento. Era necessário que as margens do rio estivessem 

devidamente limpas. Era necessário mais controlo e fiscalização. 

Disse, prosseguindo, que o Bloco de Esquerda também quer 

Guimarães como exemplo de coesão territorial, mas considera que 

este desiderato apenas era conseguido se houvesse políticas claras 

que promovessem a equidade entre freguesias. Era preciso mais e 

melhores transportes públicos urbanos, que ligassem as várias 

freguesias do concelho. Era preciso descentralizar competências 

da Câmara Municipal em freguesias-âncora, isto é, oferecer 

serviços em freguesias que, pela sua localização, podiam funcionar 

como polos agregadores, criando novos centros urbanos, por 

exemplo, em Pevidém, Taipas, Moreira de Cónegos e S. Torcato. 

Também quer Guimarães como exemplo de desenvolvimento 

económico, mas considera que a criação de emprego deve 

privilegiar o trabalho com direitos e deve ter em atenção uma 

análise mais abrangente sobre esta matéria. Era preciso políticas 

públicas agregadas de emprego, transportes e habitação, que 

fossem capazes de trazer pessoas para o concelho. Não adiantava 

pensar no alargamento do Ave Park, se os TUG não chegam lá ou 

se não existe casas para arrendar naquelas freguesias. O Bloco de 

Esquerda também quer Guimarães como exemplo de urbanidade 

patrimonial e cultural, mas considera que a valorização do 

património deve ser efetiva e pensada de forma alargada. Era 

preciso apoio efetivo às associações e agentes culturais, de forma 

a contribuírem para a criação e divulgação da arte e da cultura no 

concelho. Era preciso o apoio direto à recuperação do património 
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existente, não devendo ser necessário que associações, como a 

Sociedade Martins Sarmento, tivessem de se candidatar ao 

orçamento participativo para a recuperação do Castro Sabroso, em 

Sande S. Lourenço, por exemplo. Igualmente quer Guimarães 

como exemplo de modelo social, mas considera que, para isso, é 

preciso políticas que promovam o bem estar social e garantam, 

por exemplo, a habitação condigna para todos os munícipes. Era 

preciso, portanto, um programa que previsse a recuperação do 

edificado existente e a dinamização do mercado de arrendamento, 

com aumento da oferta a preços controlados, principalmente para 

jovens e famílias de baixos recursos. Relativamente aos números 

apresentados, disse saudarem a taxa de execução próxima dos 

90%, reconhecendo a importância do executivo cumprir o 

Orçamento aprovado por esta Assembleia, mas que poderia ter ido 

um pouco mais longe. Saudavam também a diminuição do 

endividamento em 5 milhões e 600 mil euros, opção que contribui 

para a redução da dependência do município em relação à banca. 

Porém, o Bloco de Esquerda não concordava com algumas opções 

tomadas, como os 4 milhões transferidos para empresas privadas 

para a prestação de serviços públicos que deveriam ser 

municipais, como o transporte escolar e cantinas. Igualmente não 

concordavam com o investimento de mais de 200 mil euros em 

software, quando existem opções livres e gratuitas. Prosseguindo, 

disse que gostaria de obter resposta às seguintes questões: Para 

Prestações Familiares, estando previsto quase 29 mil euros e 

sendo gastos apenas 16 mil euros (pág.9). Por que razão a 

câmara não executara a verba orçamentada? Para Parques 

Infantis, estando previsto o investimento de mais 250 mil e gastos 

apenas 190 mil (pág.12). Haviam espaços que estavam previstos 

e não foram concretizados? A verba sobrante nestas rubricas não 



 

 

 
 

ATA Nº 2 Fls. __17V__ 
REUNIÃO ORDINÁRIA DE 27 DE ABRIL DE 2018 

 

 

 

 

Mod. 228/SQ 0 

poderia ter sido investida na adaptação dos parques infantis 

existentes a crianças com deficiência? Para Escolas, estando 

previsto cerca de 5 milhões e gastos apenas 3 milhões (pág.12). 

Qual a razão da não utilização da totalidade da verba? As 

despesas com sociedades não financeiras públicas, apesar de ter 

previsto gastar apenas 10 mil euros, gastaram mais de 1 milhão e 

600 mil euros (Pág.63). A que dizia respeito esta verba? Na 

rubrica Taxas, Multas e Outras Penalidades verificava-se a 

duplicação da verba arrecadada de 2017 para 2018, fixando-se no 

montante de quase 2 milhões e 900 mil euros (pág.158). A que se 

devia este aumento tão significativo? Os vimaranenses eram hoje 

mais infratores ou os serviços municipais adotaram uma postura 

de caça à multa? A dívida a fornecedores aumentara cerca de 900 

mil euros (pág.167). Este aumento devia-se a mais serviços 

externos contratados ou a um aumento dos prazos de pagamento 

a fornecedores? Era importante assegurar que as dívidas do 

município não pusessem em causa a sustentabilidade de pequenas 

e médias empresas. --------------------------------------------------- 

Rui Alexandre Pereira Barros da Cunha Pereira, do Grupo 

Parlamentar Municipal do PSD, iniciou proclamando que se 

rejubilasse a Assembleia! Pois esperava-se para Guimarães o 

maior investimento de sempre desde que D. Mumadona Dias 

construiu o Castelo! E, a ser verdade, “Set.up Guimarães” será o 

nome da superíncubadora apresentada no início de Março. Reunirá 

três projetos de incubação virados para a criatividade, tecnologia e 

indústria, sendo uma das apostas a aproximação ao Guimarães 

Marca, para o qual o Vereador do Desenvolvimento Económico, 

Ricardo Costa, quer duzentos milhões de euros. Disse conhecerem 

a propensão para a megalomania do Vereador com jantares de 

dezenas de milhares de euros, mas não esperavam tamanho 
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arrojo, que deve merecer gratidão eterna, quiçá estátuas à 

bravura deste arauto da prosperidade, um heroico domador de 

regras: “Se não vier no quadro de apoio de 2020, podemos 

projetar para 2030. Se não encaixar as regras, mudam-se as 

regras”. Disse, depois, que rezavam as crónicas que teria sido com 

esta abordagem que o Vereador Ricardo Costa apresentara a 

intenção de financiar com duzentos milhões de euros o projeto 

Guimarães Marca. E, dissera o Imperador do desenvolvimento 

económico local “o valor a que chegámos para manter o projeto 

durante os próximos anos é de duzentos milhões de euros e tem a 

ver com o que achamos que é a escala do Guimarães Marca”. Não 

se sabia para quantos anos, nem se percebia a escala, mas que se 

percebe bem o que são duzentos milhões. O maior investimento 

de sempre em Guimarães que equivale a duas Capitais Europeias 

da Cultura. Por isso se exigiam explicações à Câmara Municipal de 

Guimarães. Por isso se exigia uma discussão coletiva. Por isso se 

devia fazer exposição pública da estratégia. Estranhamente, o 

maior investimento de sempre em Guimarães foi apresentado sem 

grande pompa ou circunstância. Contudo, disse que 

estranhamento não foi apresentado pelo Presidente da Câmara, 

nem pela Vice-Presidente da Câmara. Também que estranhamente 

não suscitara o habitual foguetório mediático. Quem sabia se hoje 

poderiam conhecer detalhes do maior investimento de sempre em 

Guimarães, ou pudessem tecer as merecidas loas ao regime 

socialista por tamanha façanha em benefício de Guimarães, ou 

poderem fazer parte. -------------------------------------------------- 

Pedro Manuel Pastor Torcato Ribeiro, do Grupo Parlamentar 

Municipal da CDU, disse que as contas de gestão da Câmara de 

2017 mereciam as reservas que mereceram o plano e o orçamento 

que lhe estava na origem. Acrescentou que era sabido que há um 
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grave problema de habitação em Guimarães, porque as raras 

habitações destinadas a arrendamento disponíveis no concelho, 

apresentam rendas elevadas, exageradas e incomportáveis para a 

maior parte das famílias, a braços com rendimentos do trabalho 

próximos do salário mínimo nacional. Igualmente, que os jovens, 

trabalhadores ou estudantes, desesperam porque, querendo viver 

em Guimarães, sentem que Guimarães lhes é adversa, 

empurrando-os para concelhos vizinhos. Quando ouviram e leram 

certas declarações de quem se diz preocupado com o facto de 

Guimarães estar a perder dinamismo, de perder na competição 

com concelhos vizinhos, veio-lhes à memória o défice habitacional, 

as rendas caras, proibitivas e também a falta de investimento, 

público e privado que está na origem do problema habitacional 

que atormenta Guimarães. Continuou, referindo que o plano e 

orçamento de 2017, da responsabilidade do Partido Socialista, 

passava ao lado desse magno problema e as contas de 2017 

espelhavam esse falhanço. Referiu, de seguida, que outro 

problema gritante de Guimarães era a mobilidade, os transportes 

públicos de passageiros que o concelho devia ter, mas não tem. 

Considerou, também, que na perspetiva da CDU, era tempo e 

mais do que tempo de romper o marasmo e da Câmara de 

Guimarães dizer basta, dar um murro na mesa e enfrentar a 

questão da mobilidade. E, que não dissesse mais que estava em 

curso um estudo do tráfego, porque já o tinham dito outras vezes 

e tudo estava na mesma. Que não falassem em estratégias para o 

estacionamento, porque só se ouvia falar de estratégia para o 

estacionamento quando quiseram construir mais um parque de 

estacionamento desamparado de uma lógica integradora dos 

transportes e mobilidade conhecida e aprovada por esta 

Assembleia! A política casuística não tinha o apoio da CDU. 
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Finalmente, sobre questão Ambiental, considerou que não se 

atacou de uma forma séria o problema da poluição dos rios e que 

só se limparam as margens num ato teatral que só iludiu aquele 

que o promoveu, junto ao laboratório da paisagem, e contratos 

adjudicados a um dos maiores poluentes e embargo de uma obra 

depois de ter desfigurado totalmente uma zona verde em Penselo. 

Não se atacou de uma forma séria o problema da mobilidade, mas 

comprou-se um autocarro elétrico com um investimento de 500 

mil euros, sem sequer se discutir o aumento das rotas e da 

cobertura da rede de transportes públicos. Também que se 

colocaram vários pontos de carregamento elétrico de veículos, 

mas esta era mais uma medida pontual que apenas iria servir uma 

dúzia de pessoas. Transmitiu continuarem à espera de medidas de 

fundo, mesmo depois de tanta revindicação da CDU e a promessa 

que a camara iria fazer melhor e chamar a si a responsabilidade 

da gestão dos transportes públicos em Guimarães. Prosseguindo, 

considerou que o caminho para a Capital Verde não podia 

continuar a ser preparado em cima do joelho, realizado em 

gabinetes e em situações pontuais como quem efetuava uma 

“checklist”. Os três exemplos que listara eram apenas isso, três 

exemplos de áreas de que a Câmara não cuida ou cuida menos 

bem, quando devia cuidar e bem. O argumento da falta de 

recursos financeiros não colhia, porque a Câmara tinha margem 

disponível para assegurar os financiamentos necessários. A carga 

fiscal em vigor permitia a contratação de empréstimos bancários, 

se as finanças próprias não fossem insuficientes. O tempo em que 

viviam, tempo de juros muito baixos, deveria levar o PS a admitir 

a hipótese de não adiar mais a resolução de alguns problemas 

centrais, como a habitação e os transportes, obrigando as 

populações a esperar por um outro tempo, sofrendo com a espera. 
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Em Portugal, há cinquenta anos, vigorava uma política de ouro nos 

cofres e fome nas ruas. Foram tempos que lhes mereceram 

rejeição e luta. Não queriam que se repetisse. ---------------------- 

Armindo José Ferreira da Costa e Silva pediu esclarecimentos, aos 

quais Pedro Manuel Pastor Torcato Ribeiro respondeu. ------------- 

João Manuel Gonçalves Miranda, Presidente da Junta de 

Freguesia de Pencelo, começou por realçar que o Relatório e 

Contas do ano de dois mil e dezassete demonstrava, de forma 

clara e muito objetiva, a estratégia e as políticas de investimento 

do nosso município nas diferentes freguesias do concelho, 

promovendo, desta forma, a coesão territorial e satisfazendo as 

necessidades das populações, nomeadamente na construção de 

novas infraestruturas, construção de novos equipamentos e 

promovendo e incentivando o investimento na área cultural, 

social, ambiental e desportiva. Realçou, de seguida, que o valor 

das transferências para as freguesias em dois mil e dezassete, 

para investimentos a serem efetuados diretamente por estas, 

ultrapassou os seis milhões de euros. A este montante, dever-se-

ia somar cerca de sete milhões em outros investimentos realizados 

pelo município, diretamente nas freguesias, não estando aqui 

incluído investimentos em infraestruturas escolares ou 

desportivas. Deste modo, disse constatar-se que o valor total dos 

investimentos nas freguesias do concelho em dois mil e dezassete 

foi de cerca de treze milhões de euros, ou seja, 19% do total do 

valor pago para investimentos, o que comprova e demonstra a 

preocupação do município num investimento diversificado no 

território e, claramente, em alinhamento dos objetivos de coesão 

territorial e com as orientações do programa político definidas pela 

governação do executivo. Investir treze milhões de euros nas 

freguesias do concelho em apenas um ano, disse ser evidente, 
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para além da relevância do valor como já tinha referido, que foi 

possível resolver problemas e ultrapassar dificuldades 

estruturantes para melhorar a qualidade e as condições de vida 

das respetivas populações. Quando falou em problemas e 

dificuldades estruturantes, disse querer referir-se à construção de 

novas infraestruturas viárias, com impacto na melhoria da 

mobilidade e segurança dos cidadãos, à construção de novos 

equipamentos (centros de convívio, cemitérios, casas mortuárias, 

zonas de lazer, equipamentos desportivos e outros) que resolvem 

e satisfazem as necessidades dos cidadãos e contribuindo, assim, 

para um concelho e um território cada vez mais equilibrado e 

equitativo na promoção da qualidade de vida e segurança dos 

vimaranenses, como um todo. Prosseguindo, deu como exemplo a 

recente inauguração da Casa Mortuária e a obra de ampliação do 

cemitério, ambas na freguesia de Pencelo, e obras há muitos anos 

ambicionadas pela sua população. No modelo e na estratégia do 

município para o investimento nas freguesias nos últimos anos, 

em particular no ano de dois mil e dezassete, disse ser evidente 

ter como um dos critérios mais relevantes para a respetiva 

atribuição a satisfação das necessidades dos vimaranenses, nas 

diferentes áreas que atrás referiu. Necessidades essas que 

considerou transversais e semelhantes, não dependendo do 

número de habitantes, área da freguesia, densidade populacional 

ou qualquer outro valor estatístico ou demográfico. Disse estarem 

certos que esta forma de governar e esta estratégia para o 

investimento nas freguesias continuará a contribuir para um 

concelho mais coeso, uniforme, solidário e para que os 

vimaranenses se sintam mais seguros e com melhor qualidade de 

vida. -------------------------------------------------------------------- 
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Ana Margarida da Costa Teixeira, do Grupo Parlamentar 

Municipal do PSD, no rescaldo do afastamento da candidatura de 

Guimarães a Capital Verde Europeia 2020, disse ser importante 

fazer-se uma análise profunda, chamando à coação questões mais 

estruturantes do ambiente do concelho. Começando pela adesão 

de Guimarães, em novembro de dois mil e treze, ao Pacto de 

Autarcas, disse que no plano de ação para a energia sustentável 

de Guimarães, apresentado e aprovado em dois mil e quinze, foi 

traçado como objetivo a redução de emissão de CO2 do município 

de pelo menos 20% e para o efeito foram propostas uma série de 

medidas de sustentabilidade energética, tais como a iluminação 

eficiente, certificação de edifícios, energia solar, veículos eficientes 

e renovação de frotas, melhoria da oferta da rede de transportes, 

reabilitação urbana, melhoria das acessibilidades, aumento da 

pedonalidade e uso da bicicleta, gestão das águas dos resíduos, 

entre outras medidas. Ora, como se estava em dois mil e dezoito, 

e tomando em conta que o plano servira de camara para posterior 

candidatura de Guimarães a Capital verde Europeia, questionou o 

seguinte: quais as medidas que efetivamente foram 

implementadas até agora? Qual a redução de CO2 até ao 

momento? Consideram ser suficiente aceitar como ações chave a 

renovação da frota automóvel e a aquisição de apenas um 

autocarro totalmente elétrico? Quais os objetivos a cumprir para o 

ano de 2030? ---------------------------------------------------------- 

Manuel Martins Salgado, do Grupo Parlamentar Municipal do PS, 

referiu que sempre que apreciam as contas de mais um exercício 

económico do Município de Guimarães, certificavam a subida de 

mais um patamar do desenvolvimento transversal do território e 

comunidade vimaranense nas suas diversas vertentes; seja a 

cultura, o património, o social, o desporto, o desenvolvimento 
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económico, a sustentabilidade ambiental, levado a cabo pelo poder 

autárquico socialista em Guimarães, que ao longo dos anos, teve a 

capacidade e o mérito de reinventar o modo de viver e fruir a 

nossa cidade e o nosso concelho, com respeito pela sua cultura e 

pela sua história. A requalificação do seu património é 

internacionalmente referenciada como se comprova pela onda de 

procura turística que em crescendo, nos últimos anos, procura a 

nossa cidade. Disse, de seguida, que as contas são o reflexo de 

uma gestão autárquica competente, confiável e de boas contas, 

apresentadas de forma rigorosa, transparente e com a 

sustentação por todos reconhecida, pelo que seriam contas de 

ninguém colocar defeito. Todavia, não era bem assim. Guimarães 

ainda continua à espera que nesta, como noutras matérias, a 

atitude da oposição na Câmara seja contagiada pelos novos ventos 

de oposição construtiva, que sopram de Lisboa sempre que esteja 

em causa o superior interesse público, ou seja o dos 

vimaranenses. Pela obra feita e pelo pendor humanista que a 

gestão socialista sempre colocou na solução dos problemas que 

afligem principalmente um grupo de famílias mais desfavorecidas 

a Câmara cumpre a sua missão de repartir o bem público, para 

que haja menor desigualdade entre os cidadãos e, pelo menos, 

não falte o essencial à salvaguarda da dignidade humana. Disse, 

ainda, que a política financeira do município, protagonizada há 

vários mandatos por Domingos Bragança, assenta essencialmente 

no equilíbrio da receita e da despesa, e só depois, se necessário, 

porque tem boa capacidade de crédito, o recurso ao 

endividamento, fazendo questão de que os grandes investimentos 

sejam sempre sustentados pelas candidaturas, bem-sucedidas, ao 

QREN, com um investimento elegível aprovado na ordem dos 67 

milhões de euros, comparticipado em média a 85%, dos quais 
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foram recebidos 40 milhões, o que obriga a uma almofada 

financeira permanente, que o Município, responsavelmente, faz 

questão de ter para suportar, quer o diferencial da parte do 

investimento não apoiado quer o adiantamento que é necessário 

fazer para pagar aos fornecedores dos bens e serviços, dado o 

desfasamento temporal do recebimento do respetivo apoio, quer 

central quer comunitário. E, que é este conceito de gestão que 

uma parte da oposição, faz de conta que não percebe, e critica o 

superavit que a Câmara, boa pagadora, muito bem, faz questão de 

honrar. Referiu, também, que se não fosse a candidatura aos 

fundos comunitários, não seria possível o excecional investimento 

que tem sido efetuado; em equipamentos sociais e desportivos, na 

reabilitação urbana e fundamentalmente nas nossas freguesias, 

para as quais foram transferidos mais de 6 milhões entre despesas 

correntes e de capital, fora as obras realizadas de grande vulto em 

inúmeras freguesias. Considerou, depois, que baixar impostos, e 

ao mesmo tempo transferir mais verbas, e realizar mais obras nas 

freguesias, seria bom, mas não é realista, é política. Pois, desses 

investimentos de mais de 70 milhões realizados no último 

mandato, destaca-se; para centros escolares 24 milhões, 

regularização da Ribeira de Couros 3 milhões, Plataforma das artes 

16 milhões, instituto do design 3.9 milhões, ciclovia 2.1 milhões, 

edifício Jordão 3.4 milhões, Academia de ginástica, iluminárias 

Leds e a avançar o parque de camões/caldeiroa. Mas, não seria 

possível a candidatura a obras de tal envergadura, como o 

desnivelamento do nó de silvares ou a via de ligação da A7 ao Ave 

parque, sem um orçamento com folga bastante para as sustentar. 

Sem os saldos de tesouraria positivos que transitam do ano 

anterior para dar cabimento à parte da Câmara nos projetos 

aprovados. Seria legítimo que o município perdesse a possibilidade 
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de criar investimento e riqueza em Guimarães por não ter 

capacidade para concorrer aos fundos, como acontece nalguns 

concelhos endividados que não são, por isso, referência para o 

Partido Socialista. Passando à análise de algumas das rúbricas, 

referiu que para poder abrigar as candidaturas ao 20/20 a taxa de 

execução global da despesa fixou-se nos 88%, enquanto que a 

taxa de execução da despesa corrente, portanto mais previsível, 

atingiu os 94%. Por isso, entendem que a Câmara continue a sua 

politica de assentar os investimentos estruturantes do concelho no 

âmbito dos apoios supramunicipais existentes, criando para o 

efeito a folga financeira necessária a esse objetivo, de modo a que 

estas possam comportar a parcela que vier a caber ao município 

nas candidaturas aprovadas. Ainda sobre a análise das contas, 

registaram um ativo líquido de 507 milhões, ou seja mais 4 

milhões que em 2016, contra um passivo de apenas 130 milhões, 

menos 6 milhões que em 2016, do que resultam fundos próprios 

de 376 milhões, ou seja um acréscimo de mais 10 milhões do que 

em 2016. Da análise destes indicadores, concluíam que o 

Município tem uma situação económico-financeira equilibrada e 

estável. O seu grau de autonomia financeira é de 74.2%, ou seja 

três quartos do seu ativo financiado com capitais próprios. A 

estrutura de custos é de 85.5 milhões e a de proveitos é de 93 

milhões, correspondendo a um resultado positivo de 7.5 milhões, 

menos 3.5 milhões do que o resultado obtido em 2016. Referiu 

que o endividamento de médio e longo prazo, baixou de 44.2 

milhões em 2016 para 38.5 milhões em 2017, menos 5.7 milhões 

de dívida e o serviço da dívida, ou seja, os encargos com os 

financiamentos reduziu de 344.000 em 2016 para 281.000 em 

2017. A arrecadação das receitas de impostos e taxas rondaram 

os 39 milhões, correspondendo a receita do IMI a 18.6 milhões, o 
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IMT a 6.1 milhões, a Derrama em 4 milhões, o IUC de 3.6 

milhões. Importava também atentar no equilíbrio efetivo das 

receitas correntes no valor de 81.4 milhões e das despesas 

correntes de 56.8 milhões. Continuou, referindo que Guimarães é 

hoje uma cidade moderna, com equipamentos de referência, com 

um turismo florescente, muito visível nas nossas ruas e praças, 

principalmente na zona histórica, com uma atividade cultural 

diversificada e descentralizada, com um património histórico 

continuadamente requalificado, com espaços de viver e lazer 

cuidados, com uma atitude ambiental no topo da agenda e com 

uma constante sensibilidade social para os problemas das pessoas. 

Por último, e não menos importante, mencionou a dinamização do 

tecido económico, que exemplificou com os programas e 

incentivos; Guimarães marca, projetos económicos de interesse 

municipal, parceria com a inteligência da nossa Universidade, 

como sejam; o Instituto Cidade de Guimarães, o centro de 

excelência de medicina regenerativa, as novas escolas de artes e a 

universidade das nações unidas. Considerou que esta era a 

redistribuição social da riqueza através dos impostos, pelas 

necessidades básicas essenciais, como é o caso dos transportes e 

alimentação escolar, onde foi despendida uma verba superior a 

4.3 milhões, mantendo a qualidade e eficiência dos serviços e o 

apoio aos cidadãos, num conceito solidário e humanista, elementar 

direito das pessoas. Por fim, disse que seria simpático sugerir o 

alívio da carga fiscal, aliás idêntica nos municípios do quadrilátero, 

mas tinha dúvidas que rendesse votos, até porque o impacto 

dessa poupança nas pessoas e empresas não teria grande 

expressão e que a soma desses recursos faria muita falta para 

uma Câmara de boas contas. Que ninguém se iludisse. Era 

verdade que cada um, particular ou empresa era, por regra, o 
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melhor gestor da sua carteira, mas a Câmara era de certeza o 

melhor gestor do bem comum. --------------------------------------- 

Carlos Henrique Ribeiro de Barros pediu esclarecimentos, aos 

quais Manuel Martins Salgado respondeu. --------------------------- 

Paulo Miguel Lima Peixoto, do Grupo Parlamentar Municipal do 

CDS-PP, disse que não seria fácil, em tão pouco tempo que 

dispunha para intervir, fazer a análise do relatório e contas de dois 

mil e dezassete. Por isso, iria circunscrever-se a alguns pontos-

chave que refletiam a atual gestão do executivo. Assim, referiu 

que nos custos e perdas, teve um valor de cerca de 73,7 milhões 

de euros, correspondente a um aumento de cerca de um milhão 

de euros. Analisada detalhadamente esta rubrica, disse concluir 

que este agravamento deriva do aumento dos custos com pessoal 

que se cifrou precisamente na casa de um milhão de euros. 

Quanto aos proveitos e ganhos, disse encontrar-se uma receita de 

81 milhões de euros, contrastando com os 78,5 milhões de dois 

mil e dezasseis, o que conferia um aumento de cerca de 2,5 

milhões. Também aqui, constataram que este incremento é obtido, 

sobretudo, à boleia das taxas e impostos (IMI, Derrama e IMT). 

Em síntese, os custos totais aumentarem cerca de 9 milhões de 

euros, enquanto que as receitas aumentaram cerca de 5,5 milhões 

de euros. Da soma destas duas variáveis, disse chegar-se ao 

resultado líquido, que apresenta um valor de cerca de 7,4 milhões 

de euros, mas que representa um decréscimo de 31,7 

relativamente ao ano anterior. Não menos importante era o facto 

deste resultado líquido ser obtido em cima de amortizações de 

cerca de 17 milhões de euros. Fazendo, agora, uma breve análise 

do ponto de vista de tesouraria, disse constatar que as receitas 

orçamentais foram na ordem dos 85 milhões de euros, que são 

inferiores às despesas de 94,5 milhões de euros o que, desde 
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logo, demonstrava que as receitas orçamentais foram incapazes 

de cobrir as despesas orçamentais do exercício de dois mil e 

dezassete. Este diferencial de 9 milhões de euros teve impacto no 

saldo de gerência que, de cerca de 35 milhões de euros de dois 

mil e dezasseis, passou para cerca de 26 milhões de euros em 

final de dois mil e dezassete, o que se traduzia numa evolução 

negativa de 25,7%. Outra análise que partilhava com a 

Assembleia dizia respeito à execução orçamental, que permite 

avaliar o seu grau de execução, onde a receita ultrapassou os 

86%, enquanto a despesa ficou na casa dos 70%, significando 

uma execução quanto ao investimento aquém do previsto no 

orçamento. Finalizou, fazendo uma análise política, referindo ter 

sido um ano de “vacas gordas” ou não se tivesse verificado um 

aumento das transferências de capital, que passaram de 4 milhões 

em dois mil e dezasseis para 8,3 milhões em dois mil e dezassete, 

isto é, mais que duplicar. Também ao analisar a execução 

financeira/orçamento disse que facilmente se constatava que 

projetos estruturais, outrora apresentados como estratégicos, 

continuam na “gaveta”, referindo como exemplo o teatro Jordão e 

garagem avenida, da biblioteca João de Meira, da Escola Hotel de 

Cruz de Pedra, da requalificação da escola de S. Torcato, entre 

muitos outros. Ora, a gestão que muitos apregoam como 

exemplar chamar-lhe-ia de gestão de ocasião, gestão de ano de 

eleições autárquicas. -------------------------------------------------- 

Tiago Vieira Laranjeiro, do Grupo Parlamentar Municipal do 

PSD, referiu saberem há nove dias que Guimarães não está na 

lista das cidades finalistas ao prémio Capital Verde Europeia 2020 

e, neste momento, algumas considerações se exigiam: Em termos 

de política ambiental que “Demasiados assuntos eram ignorados” 

no caminho para a Capital Verde Europeia e “um maior equilíbrio 



 
ATA Nº 2 Fls. __24__ 
REUNIÃO ORDINÁRIA DE 27 DE ABRIL DE 2018                                                                  
 

 

 

Mod. 228/SQ 0 

 
                  ___________________ 

 
                  ___________________ 

entre imagens e ação ajudaria” ao desiderato assumido por todos. 

Muita era a ambição, mas “falta clarificar objetivos e a sua 

tradução em ações”. Assim, passaria aos detalhes: Em matéria de 

política de mobilidade “seria bom saber como os cidadãos estavam 

a ser envolvidos no desenvolvimento do plano” para o concelho. 

Também que existiam algumas medidas para facilitar e encorajar 

o uso de transportes públicos, de bicicletas e de caminhada. Eram 

anunciadas medidas, mas não era claro o que algumas destas 

medidas são, e se estão ou não em implementação ou são apenas 

planos. Seria bom ter-se uma melhor ideia do âmbito das medidas 

que já tinham sido implementadas e das medidas planeadas. A 

existirem algumas medidas direcionadas diretamente ao uso de 

carros, mais informação sobre o que está a ser feito seria útil. 

Guimarães fez algumas ações para encorajar a mobilidade 

partilhada e o uso de combustíveis alternativos, mas seria bom 

haver mais informação sobre as medidas planeadas para reduzir o 

impacto ambiental da frota automóvel. Guimarães tem um 

passado industrial, ligado às indústrias têxtil e de cortumes, que 

era um ponto negativo. Apesar disso, disse não haver projetos 

para resolver o problema de terrenos poluídos ou ao abandono. 

Quanto à água (sempre a água) disse que Guimarães sofre de um 

problema “fundamental que era o desperdício de água canalizada”. 

Guimarães não tem projetos para a qualidade da água que vão 

além do mero cumprimento das obrigações legais. Não há medida 

para promover o envolvimento dos cidadãos, quanto à 

consciencialização e envolvimento em políticas da água. Não há 

medidas para as águas pluviais e faltam medidas para aumentar a 

eficiência da água canalizada. Quanto à inovação e economia 

verde, Guimarães não considera suficientemente a economia 

circular e o ciclo de vida de materiais usados. Igualmente que o 
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Município prestava atenção insuficiente aos negócios já existentes 

na cidade e ao potencial da inovação e economia verde nestes. Em 

termos de qualidade do ar, disse faltar análise básica da sua 

qualidade. Em suma, disse faltar clarificar objetivos e a sua 

tradução em ações. Em suma, que o Município usa frases quase 

poéticas para ilustrar a situação de Guimarães. Infelizmente, entre 

essas ‘fotografias’, que se encaixam quase em brochuras 

turísticas, disse existir muita informação não era prestada ou nem 

sequer era abordada. E, que se desenganasse o Partido Socialista, 

que preparava no momento interpelações à sua intervenção a 

acusa-lo de ser contra a CVE! Essas palavras da Comissão 

Europeia eram retiradas diretamente do relatório de Avaliação 

Técnica à candidatura de Guimarães a CVE 2020. O desígnio do 

ambiente e da melhoria da qualidade de vida dos Vimaranenses 

era um desígnio que a todos une, independentemente do 

posicionamento político. Mas o desígnio tinha de ser esse: a 

melhoria da qualidade de vida dos Vimaranenses. O título de 

Capital Verde Europeia seria um bom corolário, uma espécie de 

“certificação” do caminho que todos percorremos neste sentido. E 

não o contrário, como se pretendeu. O PSD tinha razão quando 

pediu há muito um mapa de ruído ao Município, que foi feito 

recentemente. O PSD tinha razão ao exigir maior debate quanto 

ao projeto para a mobilidade para o concelho. A participação dos 

cidadãos neste debate, e o seu envolvimento profundo, são 

dimensões fundamentais para que o plano tenha efeito. O PSD 

tem razão quando refere que há uma política focada no 

espetáculo, na “capitalidade”, e não nos fundamentos de base. 

Que falta planeamento, que falta objetividade nas ações e nas 

metas e no caminho até elas. Tem razão quando alerta, há anos, 

para o excesso de tráfego em Guimarães e para a necessidade de 
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alterações de fundo para resolver este problema. Igualmente tinha 

razão quando alertou para o problema da poluição dos solos, 

problema que a Câmara negou primeiro e depois, exposto o erro, 

declinou responsabilidades. Que se veja o que é dito quanto ao 

critério de avaliação da água! O critério em que Guimarães está 

pior, a par com o uso sustentável dos solos. Que se vejam as 

críticas que são feitas a coisas que são da objetiva 

responsabilidade do Município, seja diretamente, seja pelas 

entidades participadas. No desperdício de água canalizada, na não 

consideração das águas pluviais. Mormente que o PSD tem razão 

quando diz que é preciso mudar-se o paradigma da economia, e 

que isso se faz com diversificação do tecido económico. Mas que 

não se pode esquecer as empresas que já cá estão, quando pede 

reuniões periódicas dos partidos políticos com o Presidente da 

Câmara para acompanhar e analisar o caminho que se percorre 

nestas matérias. Eram ações como esta, exemplos de 

aproximação e envolvimento dos cidadãos no planeamento e no 

projeto, ações que são relevantes e, em tantos critérios, é referido 

fazerem falta. Por tudo o que referiu, disse que lamentava que o 

Município não oiça verdadeiramente a oposição, que ignore e 

descarte as preocupações e que vire a cara às questões que 

levantam, pois o relatório que ontem enviaram aos partidos, após 

o terem pedido por requerimento e publicamente, vinha-lhes dar 

razão em muitas das preocupações enunciadas. Como diz no 

relatório e citou “falta clarificar objetivos e a sua tradução em 

ações” o Município “usava frases quase poéticas para ilustrar a 

situação de Guimarães”. Infelizmente, entre essas ‘fotografias’ que 

se encaixam quase em brochuras turísticas, disse haver muita 

informação que não era prestada ou nem sequer era abordada. 

Por fim, referiu que o Ambiente era um desígnio de todos e o 
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caminho a percorrer era para ser percorrido por todos, juntos, e 

acima de tudo e antes de tudo, para melhorar a qualidade de vida 

dos cidadãos. Tudo isso a bem de Guimarães! ---------------------- 

Armindo José Ferreira da Costa e Silva pediu esclarecimentos aos 

quais Tiago Vieira Laranjeiro respondeu. -----------------------------      

Terminados os esclarecimentos, solicitaram o uso da palavra os 

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

Armindo José Ferreira da Costa e Silva para um protesto; --------- 

Rui Alexandre Pereira Barros da Cunha Pereira para um ponto de 

ordem à Mesa; --------------------------------------------------------- 

Mariana da Conceição Pereira da Silva para um protesto; ---------- 

Paulo Rui Lopes Pereira da Silva para um protesto; ----------------- 

Tiago Vieira Laranjeiro para um contraprotesto. ---------------------   

Nelson José Guimarães Felgueiras, do Grupo Parlamentar 

Municipal do PS, começou por referir que o relatório e Contas a 

par do Plano de Atividades eram documentos estratégicos que 

permitia perceber, por um lado, aquilo que era a proposta do 

executivo para um determinado ano e, por outro, perceber aquilo 

que fora a capacidade de execução. Porém, disse que este 

relatório e contas permitia-lhes perceber mais algumas coisas, as 

opções de vulto, aquilo que era a matriz identitária do executivo, 

aquilo que eram as suas propostas e aquilo que era a sua 

capacidade de executar essa decisão e essas propostas. Permitia, 

ainda, sintetizar aquilo que vem sendo uma constante da gestão 

do Partido Socialista na Câmara Municipal, a estabilidade, a 

consistência, a coerência e a segurança de uma gestão conhecida 

pelos vimaranenses ao longo dos anos e que em dois mil e 

dezassete lhes permitia apresentar e analisar este relatório e 

contas com os resultados que eram conhecidos. Era, pois, um 

relatório que, por um lado, mostrava contas saudáveis, contas que 
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davam segurança e que davam uma perspetiva de estabilidade 

para o município e para o seu futuro. Mas um relatório e contas 

que permitia, igualmente, perceberem que essa estabilidade e 

essa segurança não era alcançada com o prejuízo do investimento 

e das opções que, naturalmente, o executivo tinga para o seu 

território. Disse, prosseguindo, que estas opções eram bem 

evidentes, na área social, do ponto de vista cultural, na área 

desportiva e na educação, nas freguesias e na área ambiental. 

Evidenciou, pelo exposto, que este relatório e contas rimava com 

estabilidade e com responsabilidade, e isso se devia destacar. 

Continuando, disse existir, mormente, uma ambição no relatório 

que demonstrava que o Partido Socialista tinha para Guimarães a 

capacidade de perceber que mais intervenção do Estado era 

positiva para a qualidade de vida das populações e para o 

desenvolvimento do território. Finalizou saudando o Executivo 

Socialista de, ao longo de todos estes anos, ter a capacidade de 

fazer esse caminho de ambição e de responsabilidade. ------------- 

Adrião Saraiva Gonçalves, do Grupo Parlamentar Municipal do 

PPM, usou da palavra para, inicialmente, dizer que apreciou 

muitas das intervenções que o antecederam, umas mais outras 

menos, mas não podia deixar de esclarecer que o primeiro partido 

que trouxera para a política nacional o conceito de ecologia foi o 

Partido Popular Monárquico e não o Partido “Os Verdes”. Por fim, 

para dizer que as propostas que entendiam como sendo boas para 

Guimarães, quer dos partidos de esquerda quer dos partidos de 

direita, teriam o apoio do seu Grupo parlamentar. ------------------ 

Domingos Bragança, Presidente da Câmara Municipal, no uso da 

palavra para responder às questões que lhe foram colocadas, 

começou por salientar que o investimento nas freguesias 

significava muito mais que 20% do orçamento, porque subtraindo 
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as despesas de funcionamento a câmara municipal ficava com 

uma verba de cerca de trinta milhões de euros para investimento 

em capital, o que significava que andavam na ordem dos 40% do 

orçamento disponível para despesas de capital e investimento em 

capital. Salientou, de seguida, que existia um esforço grande em 

todas as freguesias para promover a coesão territorial. Depois, 

sobre a sustentabilidade referida por Sónia Ribeiro, disse ser 

exatamente tudo de um modo integrado que tem a ver com 

mobilidade, espaços verdes, qualidade do ar, ruido, qualidade do 

ruído exterior, energia, energias renováveis, uso dos solos, 

recursos hídricos e governança. Quando falavam na 

sustentabilidade ambiental tinham de falar na sustentabilidade de 

uma comunidade ou de uma cidade. Disse, por isso, que 

sustentabilidade ambiental era uma cidade como Guimarães ter 

tido a ousadia e a coragem de querer ombrear com as melhores 

cidades europeias nesta dimensão ambiental e fazendo-o obter o 

5º lugar do ranking das cidades candidatas a Capital Verde 

Europeia 2020, sublinhando que nos seus doze indicadores ficou 

em segundo lugar em alterações climáticas, em natureza e 

biodiversidade segundo lugar, em qualidade do ar sexto lugar, em 

ruído terceiro lugar, em energia segundo lugar, em governança 

segundo lugar, em alterações climáticas e mitigação sétimo lugar, 

em qualidade do solo em décimo primeiro lugar, em resíduos 

sexto lugar e em água décimo primeiro lugar. Continuou dizendo 

que a avaliação feita pela União Europeia, colocando Guimarães 

em 5º lugar do ranking das cidades candidatas a Capital Verde 

Europeia 2020, significava que Guimarães tinha todas as 

condições, garantindo o desenvolvimento sustentável com um 

processo que inclui o Plano de Desenvolvimento Sustentável 2030, 

que tem em conta um plano de curto, médio e longo prazo que 
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permita melhorar aspetos mais frágeis, de fazer nova candidatura 

a Capital Verde Europeia. Sublinhou, por depois, que a visão e a 

ambição de ser Capital Verde Europeia era do Partido Socialista, 

do Governo do Partido Socialista, do Presidente da Câmara e da 

sua equipa, que iniciou em dois mil e treze. Relativamente à 

assinatura do Pacto de Autarcas, disse não se estar apenas a 

renovar a frota automóvel, estavam a substituir a iluminação 

pública para o sistema LED e a trabalhar a mobilidade integrada 

(vias rodoviárias, percursos pedonais, ecovias, passeios, 

mobilidade elétrica e transporte público). Disse, por último, que as 

Câmaras Municipais não eram fiscalizadoras, nem tão pouco, 

obviamente, aplicadores de qualquer contraordenação sobre a 

poluição dos rios. Todavia, anunciou que a Câmara Municipal de 

Guimarães elaborou um plano de ação, neste caso para o rio Ave e 

que está integrado noutro plano de ação para o rio Vizela, para 

que se possa reunir todas as entidades fiscalizadoras e envolver os 

cidadãos para a reprovação social de quem polui e contamina os 

rios. --------------------------------------------------------------------- 

Foram solicitados esclarecimentos pelos membros Pedro Manuel 

Pastor Torcato Ribeiro, Rui Alexandre Pereira Barros da Cunha 

Pereira, Paulo Miguel Lima Peixoto e Tiago Vieira Laranjeiro, aos 

quais Domingos Bragança, Presidente da Câmara, respondeu. ----- 

Como mais ninguém pretendeu usar da palavra, o Presidente da 

Mesa submeteu à votação a proposta respeitante ao Relatório e 

Contas 2017, tendo a Assembleia DELIBERADO APROVAR, por 

maioria, com 59 votos a favor (24 eleitos do PS e 35 Presidentes 

de Junta do PS), 29 votos contra (11 eleitos do PSD, 10 

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

CDU e 1 eleito do BE) e 2 abstenções (1 eleito do PPM e 1 eleito 

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



 

 

 
 

ATA Nº 2 Fls. __27V__ 
REUNIÃO ORDINÁRIA DE 27 DE ABRIL DE 2018 

 

 

 

 

Mod. 228/SQ 0 

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

Tiago Vieira Laranjeiro, em nome do Grupo parlamentar 

Municipal do PSD, proferiu o seguinte: “O PSD vota contra este 

relatório e Contas pois não nos revemos nas opções nele vertido. 

São as opções do Partido Socialista, são as realizações do Partido 

Socialista. Resultam de opções que nós consideramos eleitoralistas 

e circunstanciais. E mesmo dentro das espectativas do PS, este é 

um exercício de inconseguimento: após muita expetativa criada, 

na perspetiva do investimento, muito daquilo que foram as 

prioridades enunciadas e anunciadas, com data e verba para 

serem executadas, muito daquilo que iria ser feito em Guimarães 

ficou por fazer. Houve uma concentração no imediato, em ano de 

eleições, e não no futuro. Depois, há alguns sinais que nos 

levantam preocupação nestes números. Há alguns sinais de 

degradação da situação financeira do Município. Há alguns sinais 

de perda de eficácia na gestão financeira do Município. Fazendo 

votos que a situação efetivamente melhore no próximo ano, cá 

estaremos novamente para avaliar, fiscalizar e contribuir para o 

futuro de Guimarães.” ------------------------------------------------- 

Paulo Rui Lopes Pereira da Silva, em nome do Grupo 

parlamentar Municipal do PS, proferiu o seguinte: “O partido 

Socialista vota favoravelmente este ponto da ordem do dia por 

três ordens de razão: A primeira, porque este relatório e contas 

diz respeito a dois mil e dezassete, que outubro do ano passado 

teve a sua primeira aprovação popular, aprovação feita pelos 

vimaranenses, que já votaram aquilo que foi a apreciação do 

relatório de atividades da Câmara Municipal e que foi por uma 

larga e expressa de reforçada maioria; A segunda, porque de facto 

aquilo que passou na maior parte das intervenções é que a 

Câmara Municipal de Guimarães tem saúde financeira de que se 
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pode orgulhar e o Partido Socialista também consegue ver sso; A 

terceira, porque não embarcaremos na lógica de conseguir dizer 

que queremos mais investimento, estamos preocupados com a 

redução do investimento, queremos baixar os impostos e estamos 

preocupados com a saúde financeira da Câmara. A Câmara 

Municipal tem a responsabilidade de gerir este orçamento e fá-lo 

de forma responsável, revelando boa saúde financeira e, ao 

mesmo tempo, cumprindo com aquilo que são os objetivos do 

plano de atividades para este mandato, já que do anterior 

sabemos bem o que os vimaranenses disseram sobre ela.” -------- 

-------------------------VOTO DE PESAR-------------------------- 

Voto de Pesar apresentado pelo Grupo Parlamentar Municipal da 

CDU, do seguinte teor: ------------------------------------------------ 

“Francisco Afonso Rodrigues, o Afonso, foi um cidadão humilde, 

discreto, honesto e probo que recentemente nos deixou. Serviu 

Guimarães, direta e indiretamente, quer como eleito pela 

Coligação Democrática Unitária nesta Assembleia Municipal, quer 

como vereador na Câmara Municipal de Guimarães, onde fez ouvir 

a sua voz na defesa dos mais desfavorecidos e também da cidade 

e do concelho. Que esta Assembleia Municipal de Guimarães o 

recorde hoje, na sua primeira sessão pública após o acontecido é 

ato que faz todo o sentido e que se propõe, fazendo chegar à 

família, aos seus amigos e à CDU os pêsames sentidos dos Órgãos 

Autárquicos da sua cidade.” ------------------------------------------- 

A Assembleia DELIBEROU APROVAR, por unanimidade. ----------  

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

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

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

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

Nos termos e para os efeitos consignados nos números três e 
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quatro, do artigo quinquagésimo sétimo, do Regime Jurídico das 

Autarquias Locais, aprovado pela 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 uma hora e cinco minutos do dia seguinte, o Presidente da 

Mesa declarou SUSPENSA a sessão. --------------------------------- 

Para os efeitos consignados no número dois, do artigo 

quinquagésimo sétimo, da Lei número setenta e cinco barra dois 

mil e treze, de doze de setembro, foi lavrada a presente ata, que 

vai ser assinada pelo Presidente da Assembleia Municipal, José 

João Torrinha Martins Bastos e por mim, Maria Fernanda Azevedo 

Alves Fernandes, trabalhadora designada para o efeito. ------------ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


