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ATA 

Aos trinta 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, 

segundo dia da sessão, com a seguinte Ordem de Trabalhos. ------ 

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 -------------------------------------------------------

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

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



 
ATA Nº 3 Fls. __2__ 
REUNIÃO ORDINÁRIA DE 30 DE ABRIL DE 2018                                                               
 

 

 

Mod. 228/SQ 0 

 
                  ___________________ 

 
                  ___________________ 

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 

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



 

 

 
 

ATA Nº 3 Fls. __2V__ 
REUNIÃO ORDINÁRIA DE 30 DE ABRIL DE 2018 

 

 

 

 

Mod. 228/SQ 0 

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

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 ----------------------------------------------------------- 
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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, 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, Maria de Jesus Teixeira Carvalho, 

José da Silva Fernandes, Carlos Alexandre Lopes Rodrigues 

Ribeiro, Maria José Teixeira Martins, Elsa Cristina Silva Ribeiro, 

José de Castro Dias, Manuel Martins Salgado, Márcio Rafael da 
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Silva Ferreira, António Rogério Ferreira Paiva e Hugo Francisco 

Monteiro Teixeira; PSD – César Nuno da Costa Teixeira, Daniel 

André de Sousa Rodrigues, Margarida Pinheiro Pereira, Tiago 

Vieira Laranjeiro, Ana Margarida da Costa Teixeira, Rui Alexandre 

Pereira Barros da Cunha Pereira, Ana Rita Abreu Fernandes, Carlos 

Henrique Ribeiro de Barros e João Miguel Cardoso Barbosa; 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, Célia Maria Abreu 

Magalhães e João Victor Salgado Almeida; BE – Sónia Cristina 

Patrocínio Gonçalo Ribeiro; 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 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, 

Luís António Silva Costa Abreu (em representação do Presidente 
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da Junta de Freguesia de Urgezes) - 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, Daniel Filipe Macedo de Oliveira – PSD, Armindo Filipe da Silva 

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

Substituição por ausência inferior a trinta dias: Luís Miguel 

Morgado Laranjeiro, Pedro Miguel Vilhena Abreu Roque Figueiredo, 

Paulo Pinto de Carvalho Freitas do Amaral, Augusto Rafael Capela 

Duarte, José Pedro Aguiar Branco, Ana Paula Cardoso Lemos 

Damião, Emídio Guerreiro, Luís Cirilo Amorim de Campos 

Carvalho, Rui Armindo da Costa Freitas, Isabel Filipa de Lemos 

Moreira Leite, José Cardoso de Menezes Couceiro da Costa, 

Susana Manuela Marques Araújo, Mário Augusto Araújo Ribeiro, 

Fernando Miguel Machado Pereira da Silva Araújo, Elva Raquel 

Camarero Cancela Gusmão, Margarida Pinheiro Pereira, Rui 

Manuel Alves Martins, Paula Cristiana da Silva Ribeiro, Eduardo 

Miguel Teixeira Fernandes, Rita Alexandra Rodrigues Caldas, Sara 

Daniela Martins Marques Silva, Cândido Capela Dias, Pedro Manuel 

pastor Torcato Ribeiro, Miguel Ângelo Leite Vieira, Catarina de 

Freitas Marques, Carlos Alberto Alves Miranda Oliveira, João 

Miguel Castro Oliveira e Manuel Fernando da Cunha Fernandes. --- 

Faltaram os seguintes membros: César Manuel de Castro 

Machado, Hugo Maciel Tavares de Freitas, António Fernando 

Macedo Ribeiro, Sandra da Luz da Cunha Martins, Alexandra 

Santos Gonçalves Ferreira, André Filipe Castro e Sousa Casalta, 
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Paulo Jorge Sousa Castelar Guimarães, Francisco Correia de 

Azevedo, Isabel Sofia Freitas Cunha, Manuel Lourenço Lima 

Amaral, Marta Filipa da Silva Gonçalves, Angelino Miguel Ribeiro 

Salazar, José Augusto da Costa Araújo, Francisco Bruno da Silva 

Oliveira e Manuel Fernando Alves Cardoso. -------------------------- 

Presenças da Câmara Municipal – Adelina Paula Mendes Pinto, 

Vice- Presidente da Câmara Municipal e Vereadores Ricardo Jorge 

Castro Ribeiro Costa, Paula Cristina dos Santos Oliveira, Fernando 

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

Carvalho Soares, Hugo Miguel Alves Freitas e Ricardo José 

Machado Pereira da Silva Araújo. ------------------------------------- 

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

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

De seguida, nos termos do nº 3 do artigo 36º do Regimento da 

Assembleia Municipal de Guimarães, procedeu-se à votação, para 

admissibilidade, os seguintes documentos apresentados à Mesa da 

Assembleia Municipal: -------------------------------------------------  

REQUERIMENTO, apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD, 

do seguinte teor: “ A 28 de fevereiro foi apresentado pelo Sr. 

Vereador Ricardo Costa um plano de investimento de 200 milhões 

de euros para o projeto Guimarães Marca. Considerando a 

relevância da verba anunciada, que será o maior investimento 

alguma fez feito no concelho de Guimarães, e para um eficaz 

acompanhamento propositivo e de fiscalização da atividade do 

Município de Guimarães nesta matéria, vem o Grupo Parlamentar 

do partido Social Democrata na Assembleia Municipal de 

Guimarães requerer a ativação da Comissão Especializada de 

Desenvolvimento Económico e Social, ao abrigo dos artigos 43º e 

44º do Regimento da Assembleia Municipal de Guimarães.” -------- 
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A Assembleia DELIBEROU REPROVAR, a sua admissão, por 

maioria, com 55 votos contra (21 eleitos do PS, 34 Presidentes 

de Junta do PS) e 27 votos a favor (9 eleitos do PSD, 9 

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

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

MOÇÃO apresentada pelo Grupo Parlamentar Municipal do PSD, 

do seguinte teor: “A Assembleia Municipal de Guimarães, reunida 

a 30 de abril de 2018, saúda a Assembleia da República pela 

aprovação da Resolução n.º 1502/XIII/3.ª da iniciativa do Grupo 

Parlamentar do Partido Social Democrata (PSD) sobre o Portugal 

2020 e a sua reprogramação. Com a aprovação da referida 

Resolução parlamentar, a Assembleia da República veio 

recomendar ao Governo: 1 – Que no âmbito da reprogramação do 

Portugal 2020 não proceda à transferência de dotações dos 

Programas Operacionais das regiões menos desenvolvidas (regiões 

de convergência) para os Programas Operacionais das regiões 

desenvolvidas, assim como a não eliminação do Portugal 2020 a 

sua orientação para os resultados em benefício da mera execução, 

não se relevando o mérito dos Projetos; 2 – Que garanta que as 

dotações dos Programas Operacionais Regionais que sejam objeto 

de reprogramação sejam utilizadas para reforçar medidas 

constantes desses mesmos Programas, evitando deste modo que 

sirvam para substituírem rubricas (prioridades de investimento) 

oriundas dos Programas Operacionais Temáticos. 3 – Que garanta 

que as medidas constantes dos Programas Operacionais 

Temáticos, objeto de reprogramação, especialmente do Programa 

Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos (PO 

SEUR), conservem a sua abrangência territorial, de forma a 

manterem-se os mesmos critérios de repartição nacional 

presentemente estabelecidos, bem como a lógica concursal que 
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preside à sua aplicação. A presente moção, após aprovação, 

deverá ser enviada ao Senhor Ministro do Planeamento e das 

Infraestruturas, bem como a todos os Grupos Parlamentares.” ---- 

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

MOÇÃO apresentada pelo Grupo Parlamentar Municipal da CDU, 

do seguinte teor: “ Os resultados do concurso de Apoios 

sustentados às Artes 2018-2021, nas áreas das artes 

performativas, artes visuais e cruzamentos disciplinares, agravam 

ainda mais a já dramática situação de largas dezenas de 

estruturas de criação artística no País, fragilizam drasticamente o 

tecido cultural, condenam ao desemprego centenas de 

trabalhadores, aumentam as assimetrias regionais e a destruição 

do que ainda resiste em várias regiões fora dos grandes centros, 

empobrecem o País. É necessário um outro rumo, que assegure a 

liberdade e a diversidade da criação artística, a defesa e 

recuperação do património, a coesão e a diversificação territorial, 

os direitos dos trabalhadores da Cultura. O direito à livre criação e 

fruição artística, resultado concreto da luta do povo português e 

do seu envolvimento nas conquistas de Abril, não pode ser 

ameaçado através de uma política de asfixia financeira das 

estruturas de criação. A Assembleia Municipal de Guimarães, 

reunida em 27 de abril de 2018, delibera: - Saudar e expressar a 

sua solidariedade com todos os artistas, com todas as estruturas, 

com todos os trabalhadores da Cultura, reafirmando que se 

baterá, como sempre tem feito, para que a Cultura tenha a 

valorização necessária para um país que se quer de progresso, 

soberano e desenvolvido. - Apelar para uma efetiva 

descentralização da Cultura, nas suas múltiplas vertentes e 

disciplinas, valorizando a imensa produção cultural que se faz no 

nosso concelho e no distrito.” ----------------------------------------- 



 
ATA Nº 3 Fls. __6__ 
REUNIÃO ORDINÁRIA DE 30 DE ABRIL DE 2018                                                               
 

 

 

Mod. 228/SQ 0 

 
                  ___________________ 

 
                  ___________________ 

A Assembleia DELIBEROU REPROVAR, a sua admissão, por 

maioria, com 55 votos contra (21 eleitos do PS, 34 Presidentes 

de Junta do PS) e 27 votos a favor (9 eleitos do PSD, 9 

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

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

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

Tiago Vieira Laranjeiro, em nome do Grupo Parlamentar 

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

“De facto é surpreendente o sentido de voto que foi aqui 

apresentado, na medida em que, do decurso dos trabalhos 

engolidos no espirito de abertura que tem sido nesta sessão e 

pelos esclarecimentos prestados pela Câmara Municipal, 

apresentamos uma moção que pretendia, de facto, fazer um 

acompanhamento mais efetivo da atividade da Câmara Municipal, 

nomeadamente no âmbito do projeto de investimento anunciado 

no âmbito do programa Guimarães Marca. É surpreendente esta 

decisão que, de algum modo, não nos parece que beneficie, nem 

que honre, nem dignifique o trabalho desta Assembleia, mas 

voltaremos a apresentá-la na próxima reunião.” -------------------- 

Paulo Rui Lopes Pereira da Silva, em nome do Grupo 

Parlamentar do PS, proferiu o seguinte: “ Nós, como perceberam, 

votamos em sentido contrário as três propostas que foram 

apresentadas. Votamos favoravelmente a admissão da proposta 

relativa a Portugal 2020, porque do ponto de vista daquilo que foi 

o procedimento da apresentação, percebemos que se tratou de um 

lapso da não apresentação e foi, pelo menos na medida do 

possível com a bancada do Partido Socialista, não sei se terá 

acontecido com as outras bancadas, imagino que sim, 

consensualizada a sua admissibilidade, facto que registamos e 

sinalizamos com o voto favorável da admissibilidade. Por outro 
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lado, as duas outras propostas chumbamos a sua admissibilidade, 

em primeiro lugar por esta questão, porque de facto não houve 

nenhuma tentativa de consensualização e, por outro lado, por uma 

questão que tem a ver com aquilo que é o regular funcionamento 

da Assembleia Municipal. Há um motivo para este tipo de moção 

ter que aparecer antes da ordem de trabalhos, é que se na ordem 

do dia haver intervenções sobre aquelas matérias, elas podem, ou 

não, ficar prejudicadas por aquilo que é o debate e, de facto, tanto 

a proposta da CDU como a outra proposta do PSD resultam de 

intervenções que foram tidas na Assembleia Municipal, uma delas 

no período de antes da ordem do dia pelo deputado do Partido 

Socialista e, outra delas, como foi admitido agora aqui mesmo 

pelo PSD, resulta de um debate que também foi tido durante o 

período de antes da ordem do dia e, portanto, como não 

consideramos que esse seja o regular funcionamento desta 

Assembleia, chumbamos a sua admissibilidade.” --------------------       

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

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

6 - RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO 

ESTATUTO DO DIREITO DE OPOSIÇÃO NO ANO DE 2017. 

Submete-se à apreciação da Assembleia Municipal o relatório de 

avaliação do cumprimento do Estatuto do Direito de Oposição no 

ano de dois mil e dezassete, nos termos, e em cumprimento do 

artigo terceiro e do número dois do artigo décimo do Estatuto do 

Direito da Oposição, aprovada pelo Executivo Municipal em 

reunião realizada a vinte e dois de março de dois mil e dezoito, 

que aqui se transcreve: ----------------------------------------------- 

1. Introdução: O Estatuto do Direito de Oposição, aprovado pela 

Lei n.º 24/98, de 26 de maio, pretende assegurar o funcionamento 

democrático dos órgãos eleitos, garantindo às minorias o direito 
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de constituir e exercer uma oposição democrática ao Governo e 

aos órgãos executivos das regiões autónomas e das autarquias 

locais, com a licitude que lhes é provida pela constituição e pela 

lei. Por oposição entende-se o acompanhamento, a fiscalização e a 

crítica das orientações políticas do Governo ou dos órgãos 

executivos das regiões autónomas e das autarquias locais de 

natureza representativa, em moldes mais eficazes, dotando a 

oposição de direitos de participação em áreas fundamentais. De 

acordo com o n.º 1 do artigo 10.º da referida Lei nº 24/98, os 

órgãos executivos das autarquias locais devem elaborar, até ao 

final do mês de março do ano subsequente àquele a que se 

refiram, relatórios de avaliação do grau de observância do respeito 

pelos direitos e garantias, expondo as atividades que deram 

origem e que contribuíram para o pleno cumprimento dos direitos, 

poderes e prerrogativas dos titulares autárquicos do direito de 

oposição. Estes relatórios deverão ser remetidos aos titulares do 

direito de oposição para que sobre eles se pronunciem. De 

conformidade com a alínea yy), do n.º 1, do artigo 33º, do Anexo 

1 da Lei n.º 75/2013, de 18 de setembro, é competência da 

Câmara Municipal dar cumprimento ao Estatuto do Direito de 

Oposição. No Município de Guimarães esta competência foi 

delegada no Presidente da Câmara, por deliberação do Órgão 

Executivo de 17 de outubro de 2013, no que respeita ao Mandato 

2013-2017, e por deliberação de 19 de outubro de 2017, no que 

respeita ao Mandato 2017-2021, de acordo com o previsto no 

artigo 34º do mesmo diploma legal. 2. Titulares do direito de 

oposição: No caso das autarquias locais e nos termos do artigo 

3º do Estatuto do Direito de Oposição, são titulares do direito de 

oposição os partidos políticos representados nos órgãos 

deliberativos das autarquias locais e que não estejam 
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representados no correspondente órgão executivo e ainda aqueles 

que, estando representados nos órgãos executivos, nenhum dos 

seus representantes assuma pelouros, poderes delegados ou 

outras formas de responsabilidade direta e imediata pelo exercício 

de funções executivas, bem como os grupos de cidadãos eleitores 

que, como tal, estejam representados em qualquer órgão 

autárquico. 3. Cumprimento do direito de oposição no 

Município de Guimarães: No Município de Guimarães o PS é o 

único partido político que detém pelouros e poderes delegados, 

quer no Mandato 2013-2017, que terminou em 13 de outubro de 

2017, quer no Mandato 2017-2021, que iniciou em 14 de outubro 

de 2017. Assim, nos termos do n.º 2 do artigo 3.º da aludida Lei 

n.º 24/98, são titulares do direito de oposição: − A Coligação 

Juntos por Guimarães, no Mandato 2013-2017 que terminou em 

13 de outubro de 2017, composta pelos partidos políticos 

PPD/PSD, CDS/PP e MPT, esteve representada na Câmara 

Municipal por quatro vereadores (três vereadores do PPD/PSD e 

um do CDS-PP) e na Assembleia Municipal por dezanove eleitos 

(catorze do PPD/PSD, quatro do CDS-PP e um do MPT) e por 

catorze Presidentes de Junta, tendo constituído, neste órgão 

deliberativo, três grupos parlamentares municipais, um grupo por 

cada partido político que compõe a Coligação. No Mandato 2017-

2021, que iniciou em 14 de outubro de 2017, a Coligação Juntos 

por Guimarães, composta pelos partidos políticos PPD/PSD, CDS-

PP, MPT, PPM e PPV/CDC, está representada na Câmara Municipal 

por cinco vereadores (três vereadores do PPD/PSD, um do CDS-PP 

e um independente) e na Assembleia Municipal por dezanove 

eleitos (treze do PPD/PSD, quatro do CDS-PP, um do MPT e um do 

PPM) e por doze Presidentes de Junta, tendo constituído, neste 

órgão deliberativo, quatro grupos parlamentares municipais (PSD, 
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CDS-PP, MPT e PPM). − A Coligação Democrática Unitária, no 

Mandato 2013-2017 que terminou em 13 de outubro de 2017, 

composta pelos partidos políticos PCP e PEV, esteve representada 

na Câmara Municipal por um vereador e na Assembleia Municipal 

por cinco eleitos e um Presidente de Junta, tendo constituído, 

neste órgão deliberativo, um grupo parlamentar municipal. No 

Mandato 2017-2021, que iniciou em 14 de outubro de 2017, a 

Coligação Democrática Unitária, composta pelos partidos políticos 

PCP e PEV, está representada na Assembleia Municipal por três 

eleitos, tendo constituído, neste órgão deliberativo, um grupo 

parlamentar municipal; - O Bloco de Esquerda, no Mandato 2013-

2017 que terminou em 13 de outubro de 2017, esteve 

representado na Assembleia Municipal por um eleito. No Mandato 

2017, que iniciou em 14 de outubro de 2017, o Bloco de Esquerda 

está representado na Assembleia Municipal por um eleito. De 

acordo com o Estatuto do Direito de Oposição e para cumprimento 

do disposto na alínea yy) do n.º 1 do artigo 33.º e na alínea u) do 

art.º 35º, ambos do Anexo I da Lei nº 75/2013, de 12 de 

setembro, de seguida relatam-se, genericamente, as atividades 

que deram origem e contribuíram para o pleno cumprimento dos 

direitos, poderes e prerrogativas dos titulares autárquicos do 

direito de oposição: 3.1. Direito à informação: No decorrer do 

ano de 2017, os titulares do direito de oposição do Município de 

Guimarães foram regularmente informados pelo Órgão Executivo e 

pelo Presidente da Câmara, tanto de forma expressa como verbal, 

da atividade municipal, da tramitação dos principais assuntos de 

interesse público e da informação financeira do Município. Assim, 

aos titulares do direito de oposição foram comunicadas 

informações no âmbito das alíneas s), t), u), x), e y) do n.º 1 do 

artigo 35.º e do n.º 4 do mesmo artigo da referida Lei n.º 
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75/2013, a saber: − Informação sobre o andamento dos assuntos 

de interesse público relacionados com a atividade da Câmara, a 

qual foi enviada a todos os membros da Assembleia Municipal 

antes de cada sessão ordinária daquele órgão; − Resposta a todos 

os pedidos de informação apresentados pelos vereadores; − 

Resposta a todos os pedidos de informação comunicados pela 

mesa da Assembleia Municipal; − Resposta, em geral, às questões 

colocadas, formal ou informalmente, sobre o andamento dos 

principais assuntos do Município; − Promoção da publicação das 

decisões e deliberações dos órgãos autárquicos e dos respetivos 

titulares destinadas a ter eficácia externa; − Remessa à 

Assembleia Municipal das minutas das atas das reuniões do 

Executivo Municipal após a sua realização e das atas das reuniões 

deste mesmo Órgão, após aprovação; A Câmara Municipal de 

Guimarães mantém atualizados os mecanismos de informação 

permanente sobre a gestão municipal, onde se inclui a página da 

internet, facilitando o acompanhamento e a fiscalização da 

atividade dos órgãos municipais. 3.2. Direito de consulta 

prévia: De acordo com o disposto no n.º 3 do artigo 5.º do 

Estatuto do Direito de Oposição, foram facultados aos vereadores 

e aos representantes dos partidos políticos e grupos de cidadãos 

na Assembleia Municipal, propostas dos Planos e Orçamentos 

Municipais, resultando a sua aprovação dentro dos prazos legais. 

Foram facultadas, com a antecedência prevista na lei, por 

Plataforma Eletrónica (Portal do Executivo e Portal da Assembleia), 

as ordens de trabalho das reuniões do Órgão Executivo e das 

sessões do Órgão Deliberativo e disponibilizados, para consulta, 

todos os documentos necessários à tomada de decisão. Foi 

fornecida cópia desses documentos, sempre que solicitada, com 

meios humanos e materiais da Autarquia. 3.3. Direito de 
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participação: No ano de 2017 o Executivo Municipal procedeu, 

atempadamente, ao envio de informações pertinentes aos 

vereadores da oposição. Foram igualmente dirigidos os convites 

aos membros eleitos da Câmara e da Assembleia Municipal, a fim 

de assegurar que estes pudessem estar presentes e/ou participar 

em atos e eventos oficiais relevantes para o engrandecimento e 

desenvolvimento do Concelho de Guimarães, organizados ou 

apoiados pela Câmara Municipal. Foi, ainda, garantida a 

distribuição de toda a correspondência remetida à Autarquia e 

destinada aos vereadores ou aos membros da Assembleia 

Municipal. Aos titulares do direito de oposição foi assegurado o 

direito de se pronunciar e intervir, pelos meios constitucionais e 

legais, tendo as propostas, pedidos de informação, requerimentos, 

declarações políticas e esclarecimentos sido tramitados nos termos 

legais. Foram tornadas públicas integralmente, por transcrição nas 

respetivas atas ou inclusão como anexo, todas as declarações de 

voto apresentadas. Foram disponibilizados aos membros do Órgão 

Executivo sem competências atribuídas espaços de trabalho no 

edifício dos Paços do Concelho, equipados com o material 

necessário ao desempenho das suas funções, designadamente 

material informático, de comunicações e mobiliário diverso, onde 

aqueles Vereadores podem reunir e receber cidadãos e entidades. 

3.4 Direito de pronúncia sobre o relatório de avaliação: De 

acordo com o disposto no n.º 3 do artigo 10.º do Estatuto do 

Direito de Oposição, os titulares do direito de oposição dispõem do 

direito de se pronunciarem sobre o relatório de avaliação do grau 

de observância do respeito pelos direitos e garantias constantes 

no referido estatuto e, a pedido de qualquer desses titulares, pode 

o respetivo relatório ser objeto de discussão pública na Assembleia 

Municipal. 4. Conclusão: Em face do exposto, foram asseguradas, 
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pela Câmara Municipal de Guimarães, as condições adequadas ao 

cumprimento do estatuto do direito de oposição durante o ano de 

2017, considerando como relevante o papel desempenhado pelo 

Executivo Municipal como garante dos direitos dos eleitos locais da 

oposição. Nestes termos, e em cumprimento do art.º 3º e do n.º 2 

do artigo 10.º do Estatuto do Direito da Oposição, deve este 

relatório ser submetido ao Órgão Executivo e, posteriormente, 

enviado ao Presidente da Assembleia Municipal de Guimarães e 

aos representantes dos partidos políticos titulares do direito de 

oposição na Assembleia Municipal. Deve, ainda, este relatório ser 

publicado na página oficial da internet do Município.” --------------- 

Rui Alexandre Pereira Barros da Cunha Pereira, do Grupo 

Parlamentar Municipal do PSD, começou por dizer que a 

intervenção que iria fazer acerca do Estatuto do Direito de 

Oposição não era uma novidade para ninguém, era crítica da 

forma como o Município permite o direito de oposição. E, era 

crítica porque existiam duas faces na mesma moeda. Se numa das 

faces o direito de oposição consagrado na lei era formalmente 

cumprido, e mal seria se não o fosse, numa outra face era a forma 

como na prática, de facto, se cumpria o direito de oposição. Existia 

uma noção que se deveria ter e que era importante que o 

executivo e o Partido Socialista atentasse, que tinha a ver com a 

circunstância da democracia se exercer em Guimarães, com dois 

pesos e duas medidas - a circunstância do poder executivo ser 

profissional e aquele que o fiscaliza ser absolutamente amador. 

Todavia, no bom uso e no bom costume da vivência democrática, 

a documentação muitas vezes não chegava atempada, era uma 

documentação pesada e densa do ponto de vista técnico, que 

muitas vezes prejudicava o trabalho daqueles que tinham de 

fiscalizar, na oposição, o poder executivo. Referia-se, de seguida, 
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à prática habitual a que a democracia musculada da maioria os 

habituou ao longo dos tempos, nomeadamente nesta mesma 

assembleia, com apenas um partido para gerir esta assembleia 

contra tudo o que são as normas da praxis parlamentar pelo 

mundo fora, pelo aquilo que acabaram de verificar há um ou dois 

minutos atrás naquilo que dizia respeito ao estabelecimento e à 

constituição de comissões especializadas para acompanhar 

assuntos da maior relevância para aquilo que era a vivência do 

nosso município, com aquilo que vem sendo a atitude consecutiva 

do Presidente da Câmara no que diz respeito aos convites 

institucionais dirigidos à Câmara Municipal e aos Vereadores, em 

que a distinção não era feita no convite, a distinção entre os 

vereadores com e sem pelouro era feita de uma forma 

discricionária pelo Presidente da Câmara. Concluindo, disse que 

naturalmente que o cumprimento legal do estatuto do direito de 

oposição era feito em Guimarães, mas o cumprimento prático 

desse estatuto estava muito longe de ser aquilo que entendiam 

que devia ser a prática a seguir para o Município de Guimarães. --- 

Foram solicitados esclarecimentos pelo membro Paulo Rui Lopes 

Pereira da Silva, aos quais Rui Alexandre Pereira Barros da Cunha 

Pereira respondeu. ---------------------------------------------------- 

Mariana da Conceição Pereira da Silva, do Grupo Parlamentar 

Municipal da CDU, começou por salientar que o Estatuto do Direito 

de Oposição assegurava às minorias o direito de constituir e 

exercer uma oposição democrática aos órgãos executivos das 

Autarquias Locais, oposição esta que, nos termos legais, consistia 

na atividade de acompanhamento, fiscalização e crítica das 

orientações políticas dos citados órgãos. E que, para isso, eram 

estipulados direitos que à oposição eram atribuídos, tais como o 

direito à informação, o direito de consulta prévia ou o direito de 
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participação. No que respeitava ao cumprimento formal do 

Estatuto do Direito de Oposição, disse poderem dizer que o 

estritamente estipulado foi assegurado pela autarquia. Mas a 

qualidade de uma democracia estava na qualidade de quem 

governava e na de quem fazia oposição e a atividade de 

acompanhamento, fiscalização e crítica de quem governava era o 

sal da democracia. Considerou, de seguida, que talvez a febre da 

maioria absoluta tivesse feito esquecer no PS autárquico esta 

dimensão do exercício politico. Porque, de facto, assistiram com 

este executivo a uma renovação na continuidade daquilo que foi 

uma lamentável marca do passado, a política em linha reta, isto 

era: o exercício solitário do poder, da arrogância perante a 

proposta e de hostilização à divergência. Considerou que a 

autarquia tinha com a oposição uma relação meramente utilitária, 

usando a oposição quando precisa, seja para obter paz política 

aquando da sofrível capital da cultura ou agora recentemente com 

o acordo para a capital verde, sendo só para a fotografia, só para 

por na candidatura, num parágrafo amistoso para júri ver. 

Considerou, de seguida, que esta tendência da maioria levava-os a 

viverem numa bolha… em que só se ouviam a si próprios e o que 

ouviam eram maravilhas e palmadinhas nas costas. Igualmente, 

para que o estado de beatitude não se quebrasse, esta maioria 

impunha um regimento à assembleia em que obrigava o público 

(possíveis vozes criticas) a tomar a palavra só no fim dos 

trabalhos, ou seja tarde e a más horas. Disse, continuando, que a 

oposição trabalhava roubando ao dia tempo para se confrontar 

com as exigências que o acompanhamento, fiscalização e crítica 

impunham, e nesse trabalho, difícil mas imprescindível, havia 

também espaço para a proposta, para a alternativa e para a 

escolha das prioridades. Ouvisse a Câmara, sem pé atrás, a 
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oposição, e hoje a cidade e o concelho estariam seguramente 

melhor, mais coesa, sem elefantes brancos, com melhor ambiente 

e mobilidade, com melhor qualidade de vida. Seria realmente bom 

viver em Guimarães ao contrário do que dizem as estatísticas que 

apontam, isso sim, para a diminuição de população. ---------------- 

Ângela Ivone Rodrigues Oliveira, do Grupo Parlamentar 

Municipal do CDS-PP, disse ser importante relembrar que relatório 

de avaliação ora em análise definia o seguinte, e citou “Por 

oposição entende-se o acompanhamento, a fiscalização e a crítica 

das orientações políticas do Governo ou dos órgãos executivos das 

regiões autónomas e das autarquias locais de natureza 

representativa, em moldes mais eficazes, dotando a oposição de 

direitos de participação em áreas fundamentais”. Salientando, 

perante isso, que o Estatuto do Direito de Oposição pretendia 

assegurar o funcionamento democrático dos órgãos eleitos. Disse, 

prosseguindo, que se não descuidassem alguma evolução neste 

sentido, algumas das críticas que fizeram no passado 

permaneceriam ainda por corrigir. Considerou, de seguida, que 

não havia, na substancia, um verdadeiro respeito pela oposição, 

quando eram obrigados em sede de Assembleia Municipal a 

discutir uma ordem de trabalhos hercúlea e que fora assim no 

mandato transato, e a avaliar pelos 48 pontos trazidos pela 

Camara Municipal, tudo indicava que assim permaneceria. Disse, 

posteriormente, que apesar de estarem previstas na lei reuniões 

da Assembleia Municipal em sessão extraordinária, a verdade era 

que a Camara Municipal insistia na sobrecarga da ordem de 

trabalhos e as sessões em dois dias deveriam ser a exceção, não a 

regra, e nem se dissesse que o Partido Socialista também estava 

sujeito à mesma ordem de trabalhos, pois a fiscalização por parte 

da oposição exigia uma análise crítica à documentação que era 
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apresentada, sendo impossível efetuar uma análise rigorosa 

quando eram confrontados com tantos pontos e tantos temas. 

Também que não se culpasse o regimento. Os partidos mais 

pequenos, a acrescer à dificuldade de análise dos temas, tinham 

ainda tempos de intervenção de apenas três minutos, esperando 

que na discussão e aprovação do novo regimento o Partido 

Socialista, que tem a maioria nesta camara, levasse isso em 

consideração. Disse não haver respeito pela oposição quando se 

levava a reunião de líderes pontos da ordem de trabalhos que 

ainda não tinham sido aprovados em reunião de camara, o que 

considerava como sendo, até, de alguma arrogância política e 

desconsideração pelo voto dos vereadores e que não havia, na 

substancia, um verdadeiro respeito pela oposição quando em 

Assembleia Municipal, todos os partidos da oposição se 

manifestavam a favor da gravação e transmissão das sessões da 

assembleia Municipal, por entenderem ser um veículo fundamental 

de informação aos cidadãos das suas intervenções e posições 

políticas e o Partido Socialista se opunha reiteradamente a essa 

fiscalização. Terminou, dizendo ter iniciado um novo mandato e 

que tinha confiança que estes e outros direitos de participação 

fossem atendidos. ----------------------------------------------------- 

Foram solicitados esclarecimentos pelo membro Paulo Rui Lopes 

Pereira da Silva, aos quais Ângela Ivone Rodrigues Oliveira 

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

Susana Gabriela Meireles Campos Nunes, do Grupo 

Parlamentar Municipal do PS, realçou que pluralismo político era 

uma parte inseparável da democracia e que a aceitação da 

diferença e da pluralidade de ideias era o cerne do debate político 

e da representatividade nas instituições democráticas. Continuou, 

dizendo que as democracias modernas e pluralistas eram 
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conquistas recentes e estavam em permanente construção. Disse, 

ainda, que para os vimaranenses e portugueses, estas conquistas 

foram tardias, que chegaram na madrugada do dia 25 de abril de 

1974. Disse, depois, que a rivalidade pacífica e constitucional do 

exercício do poder existe, que pressupõe um delicado equilíbrio 

entre uma maioria que exerce a governação, detentora por via 

eleitoral, e uma minoria que se lhe opõe, realçando que os 

primeiros não podem monopolizar o poder que lhes foi conferido 

democraticamente, e que aos segundos exige-se uma participação 

efetiva e responsável no processo político. Assim, disse que a 

rivalidade para ser democrática e pluralista centra-se sine-qua-non 

num diálogo morigerado, participativo e inclusivo, norteado por 

programas políticos ricos e fieis depositários das aspirações de 

uma dada comunidade. Disse, então, que o nosso sistema 

democrático acautela, e bem, pelo dispositivo da lei os direitos da 

oposição na sua ação política. Desde logo, e de forma geral, pela 

nossa lei fundamental, a Constituição da República Portuguesa, e 

pela lei nº 24/98, de 26 de maio, Estatuto do Direito de Oposição, 

estendendo-se, ainda, por diferentes regimentos de órgãos 

deliberativos e executivos. A este propósito, disse não poder 

confundir-se pluralismo político e participação ativo com gincana 

política, pelo protagonismo fácil e egoísta, recorrendo a 

mensagens pseudopolíticas enganadoras numa procura dos 

favores da opinião pública. Complementou, referindo que o Partido 

Socialista era pelo debate livre e pluralista e não se deixava 

enredar em encenações que em nada abonavam a democracia. 

Considerou, após enunciar todos os direitos da oposição, 

consagrados na lei nº24/98, que o Partido Socialista e o Executivo 

Municipal promovia permanentemente o cumprimento e o acesso a 

esses direitos. Após um olhar atento ao relatório apresentado pela 
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Câmara Municipal disse ser possível aferir, sem sombra de dúvida, 

o cumprimento cabal do direito de oposição em Guimarães, 

saudando, a este propósito, o trabalho e o diálogo plural que está 

a ser desenvolvido pela Assembleia na revisão do seu Regimento. 

Por fim, aproveitando esta sua intervenção, falou sobre a 

dualidade de posturas dos partidos de direita em Guimarães, 

exemplificando com o que acontece na vila de S. Torcato, onde 

não são disponibilizadas atas do executivo desde dois mil e treze e 

se rejeita a possibilidade das Assembleias de Freguesia serem 

gravadas para efeitos de elaboração das respetivas atas e, isto sim 

eram dois pesos e duas medidas. ------------------------------------ 

Foram solicitados esclarecimentos pelos membros Tiago Vieira 

Laranjeiro, Mariana da Conceição Pereira da Silva e Paulo Miguel 

Lima Peixoto, aos quais Susana Gabriela Meireles Campos Nunes 

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

Adelina Paula Mendes Pinto, Vice-Presidente da Câmara 

Municipal, centrando a sua intervenção apenas no relatório em 

análise, considerou que a Câmara Municipal cumpre o direito de 

oposição, não só na forma, como todos o tinham acabado de 

referir, mas também na substância. Disse não existir dois pesos e 

duas medidas, sendo que em democracia há quem governa e 

quem faz oposição, e que se cada um cumprir e souber ocupar o 

seu devido lugar a democracia é perfeita. Disse, ainda, que 

enquanto poder tinham perfeita consciência de que existe uma 

oposição e que numa democracia a oposição construtiva é muito 

importante, e portanto a respeitavam. Informou, por último, que 

nos últimos anos têm vindo a melhorar, sempre que para isso 

eram chamados à atenção, nomeadamente pelos senhores 

vereadores da oposição, colocando os documentos mais 

simplificados, mais atempadamente e dizendo continuar 
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disponíveis a melhorar e a fazer com que este direito de oposição 

fosse cada vez mais substantivo. -------------------------------------                

Rui Alexandre Pereira Barros da Cunha Pereira solicitou 

esclarecimentos. ------------------------------------------------------- 

Por esta altura, Luís Miguel de Freitas Marques Carvalho Soares, 

Presidente da Junta de Freguesia de Caldelas, fez um ponto de 

ordem à Mesa, ao qual o Presidente da Mesa respondeu. -----------  

Adelina Paula Mendes Pinto, Vice-presidente da Câmara, 

respondeu aos esclarecimentos solicitados por Rui Alexandre 

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

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

7 - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ASSEMBLEIAS MUNICIPAIS 

- ADESÃO POR PARTE DO MUNICÍPIO DE GUIMARÃES. 

Submete-se à apreciação e votação da Assembleia Municipal a 

adesão por parte do Município de Guimarães à Associação Nacional 

das Assembleias Municipais, 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. 8 – CONTRATO PROGRAMA COM A TURIPENHA – 

ALTERAÇÃO DA DATA CONTRATUAL. Submete-se à apreciação 

e votação da Assembleia Municipal o Contrato Programa com a 

Turipenha – Alteração da data contratual, aprovada pelo Executivo 

Municipal em reunião realizada a vinte e dois de março de dois mil 

e dezoito, que aqui se dá por reproduzido e fica arquivada em 

pasta anexa ao livro de atas. 9 - CONTRATO PROGRAMA 

TEMPO LIVRE 2018 (MAIO A DEZEMBRO). Submete-se à 

apreciação e votação da Assembleia Municipal o Contrato 

Programa com a Tempo Livre 2018 (maio a dezembro), aprovada 

pelo Executivo Municipal em reunião realizada a doze de abril de 

dois mil e dezoito, que aqui se dá por reproduzido e fica arquivada 
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em pasta anexa ao livro de atas. 10 - VÍTRUS – DESIGNAÇÃO 

DO FISCAL ÚNICO. Submete-se à apreciação e votação da 

Assembleia Municipal a proposta de designação do Fiscal Único – 

Vítrus Ambiente, 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. ----- 

Tiago Vieira Laranjeiro, do Grupo Parlamentar Municipal do 

PSD, referiu querer apenas levantar três questões concretas sobre 

o contrato programa com a cooperativa Tempo Livre. A primeira, 

saber o porquê do contrato programa semestral, sendo este caso 

único das entidades participadas; A segunda, sobre a Academia de 

Ginástica, saber qual a sua taxa de ocupação, quantas entidades 

fazem ocupação daquele espaço e com que taxa de ocupação por 

cada uma delas; A terceira, saber como vâ a Câmara Municipal o 

posicionamento estratégico da Tempo Livre face a outras 

entidades, nomeadamente os privados e face a outras entidades 

que têm reforçado o seu foco nas mesmas áreas de atividade mas 

que, não visando o lucro, são entidades sem fins lucrativos. ------- 

Joaquim Jorge da Mota Pereira, Presidente da Junta de 

Freguesia de Nespereira, referindo-se ao contrato programa da 

Tempo Livre disse que era uma entidade do setor empresarial local 

criada e vocacionada para o fomento da prática desportiva local, 

mas também para garantir a gestão equilibrada e pró-ativa de um 

conjunto notável de infraestruturas desportivas, de acordo com 

premissas e objetivos definidos em conjunto com a autarquia. 

Disse, depois, que era importante avaliar a capacidade da Tempo 

Livre para implementar de forma eficaz e eficiente o que se 

pretende contratualizar. Referiu, então, que ao longo dos seus 

dezanove anos de existência a Tempo Livre tem sabido manter-se 

fiel aos seus pilares fundacionais enquanto agente privilegiado da 
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promoção do desporto local e entidade gestora de instalações 

desportivas e não a reconhecer como principal pivô do fomento da 

prática desportiva do concelho, mais do que ingratidão, é 

cegueira. Ora, tendo em conta a excelência da gestão e a 

evidência dos resultados obtidos e que qualificam a Tempo Livre 

para os fins pretendidos, disse serem para o Partido Socialista 

argumentos mais que suficientes para sustentar o voto favorável à 

celebração do pretendido contrato. -----------------------------------  

Ricardo Jorge Castro Ribeiro Costa, Vereador da Câmara 

Municipal, sobre a intervenção do membro Tiago Vieira Laranjeiro, 

esclareceu que o contrato é semestral porque apenas se devia ao 

ano civil, entre maio e dezembro. Depois, informou que a taxa de 

ocupação da Academia de Ginástica estava no seu máximo, o que 

já levara a ser ponderada a hipótese, quiçá, de ser construído um 

outro edifício que pudesse apoiar, não só a Academia de Ginástica, 

mas outras atividades desportivas que o concelho tinha 

necessidade de responder urgentemente. Continuou, realçando 

que o complexo de piscinas de Guimarães obteve, em média, mais 

de trezentos mil ingressos anuais, na pista de atletismo registaram 

mais de duzentos mil acessos nos últimos dezasseis anos, mais de 

setecentos eventos com um público visitante a ultrapassar os três 

milhões de pessoas, nos últimos cinco anos o Centro de Medicina 

Desportiva 3.557 exames médicos desportivos por ano. Todavia, 

mais importante que tudo isto era a visão estratégica, dizendo 

terem percebido que os tempos que se avizinham eram diferentes 

e, por isso, já tinham visitado o multiusos, que tem dezasseis anos 

de existência, e que é uma estrutura que necessitava rapidamente 

de um Upgrade, desde questões de sinalética, questões de 

posicionamento e questões de público-alvo. Finalizou, dizendo ter 
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sido com a Tempo Livre, com este Multiusos, que Guimarães foi 

Capital Europeia do Desporto. ---------------------------------------- 

Foram solicitados esclarecimentos pelo membro Tiago Vieira 

Laranjeiro, aos quais Ricardo Jorge Castro Ribeiro Costa 

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

Terminadas as intervenções as propostas foram submetidas à 

votação, tendo a Assembleia DELIBERADO da seguinte forma: --- 

Ponto 7 - APROVAR, por maioria, com 74 votos a favor (21 

eleitos do PS, 34 Presidentes de Junta do PS, 9 eleitos do PSD, 9 

Presidentes de Junta do PSD e 1 eleito do PPM), 3 votos contra 

(3 eleitos da CDU) e 5 abstenções (4 eleitos do CDS-PP e 1 eleito 

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

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

Sónia Cristina Patrocínio Gonçalo Ribeiro, em nome do Grupo 

Parlamentar Municipal do BE, proferiu o seguinte: ”O Bloco de 

Esquerda abstém-se por ter algumas dúvidas quanto á utilidade de 

pertencer a esta associação, até porque não especifica de que 

forma o Presidente da Assembleia Municipal de Guimarães, no 

âmbito da sua participação na mesma, irá ou não defender a 

posição das restantes bancadas parlamentares e se é que isso tem 

cabimento na devida associação. Quanto ao valor pago para fazer 

parte desta associação manifestamos dúvida quanto à sua 

aplicação prática, em que é que se poderá refletir ou se é apenas 

um valor pago para poder estar na referida associação, ou seja, se 

é apenas um valor de joia.” ------------------------------------------- 

Mariana da Conceição Pereira da Silva, em nome do Grupo 

Parlamentar Municipal da CDU, leu em voz alta a seguinte 

declaração de voto: “A CDU votou contra neste ponto, porque 

consideramos que as Assembleias Municipais contam no âmbito do 

Município e é neste âmbito que se devem afirmar, ter força, ter 
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importância. A Associação Nacional de Municípios Portugueses é a 

representante legal e oficial de todos os Municípios portugueses e 

dos seus Órgãos: Câmaras Municipais e Assembleias Municipais. 

Não há a Associação das Câmaras Municipais, por isso, em nosso 

entendimento, não deve haver Associação das Assembleias 

Municipais porque, em muitos casos, poderá até gerar alguns 

conflitos. É do nosso entendimento que as Assembleias Municipais 

se realizam e afirmam a sua força e importância, no âmbito de 

cada Município. Para além disso, em nosso entendimento, as 

Assembleias Municipais não tem personalidade jurídica que lhes 

permita constituírem-se como Associação.” ------------------------- 

Tiago Vieira Laranjeiro, em nome do Grupo Parlamentar 

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

favoravelmente esta proposta porque, como diz Zeca Afonso, seja 

benvindo quem vier por bem e entendemos que podendo ser útil 

para o funcionamento desta Assembleia não vamos a isso levantar 

obstáculo. Não obstante não ter sido claro o cumprimento daquilo 

que estava proposta no anexo II da proposta, referente aos 

procedimentos a seguir para a adesão a este Município, 

nomeadamente o dever de, em primeira linha, ser a Assembleia 

Municipal a recomendar à Câmara Municipal que esta delibere a 

participação do Município neste projeto para que, então, o 

Executivo proponha à Assembleia Municipal que esta delibere 

definitivamente a adesão à ANAM. Saltamos o primeiro ponto, mas 

isso para nós não fere o princípio. Seja benvindo quem vier por 

bem.” -------------------------------------------------------------------    

Ponto 8 - APROVAR, por maioria, com 75 votos a favor (19 

eleitos do PS, 34 Presidentes de Junta do PS, 9 eleitos do PSD, 9 

Presidentes de Junta do PSD, 3 eleitos da CDU e 1 eleito do PPM) 

e 5 abstenções (4 eleitos do CDS-PP e 1 eleito do BE) ------------ 
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Paulo Rui Lopes Pereira da Silva e José Silva Fernandes não 

participaram na discussão nem na votação do ponto oito, por se 

considerarem impedidos. ---------------------------------------------- 

Ponto 9 - APROVAR, por maioria, com 58 votos a favor (21 

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

1 voto contra (1 eleitos do BE) e 23 abstenções (9 eleitos do 

PSD, 9 Presidentes de Junta do PSD, 4 eleitos do CDS-PP e 1 

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

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

Sónia Cristina Patrocínio Gonçalo Ribeiro, em nome do Grupo 

Parlamentar Municipal do BE, proferiu o seguinte: ”O Bloco de 

Esquerda vota contra porque tem sempre vindo a defender, por 

princípio, a inexistência de entidades externas gerir os bens 

públicos, onde a injeção de capital é avultada e foge ao escrutínio 

democrático desta Assembleia, deixando em aberto sérias dúvidas 

quanto à forma de gestão dos dinheiros públicos.” ------------------   

Ponto 10 - APROVAR, por unanimidade. --------------------------- 

Sérgio Alberto Castro Rocha e Maria José Teixeira Martins 

não participaram na discussão nem na votação do ponto dez, por 

se considerarem impedidos. ---------------------------------------- 

11 – REGULAMENTO DE FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE GUIMARÃES. Submete-se à 

apreciação e votação da Assembleia Municipal o Regulamento que 

estabelece as normas gerais de funcionamento do Arquivo 

Municipal da Câmara Municipal de Guimarães, com atribuições nas 

áreas da gestão dos sistemas de arquivo da autarquia, bem como 

de outros acervos documentais de âmbito concelhio, aprovada 

pelo Executivo Municipal em reunião realizada a oito de março de 

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

em pasta anexa ao livro de atas. 12 – PROPOSTA DE 
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REGULAMENTO DA INCUBADORA MUNICIPAL DENOMINADA 

TECPARK. Submete-se à apreciação e votação da Assembleia 

Municipal a proposta de Regulamento da Incubadora Municipal 

denominada TECPARK, aprovada pelo Executivo Municipal em 

reunião realizada a doze de abril de dois mil e dezoito, que aqui se 

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

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

Ângela Ivone Rodrigues Oliveira, do Grupo Parlamentar 

Municipal do CDS-PP, disse que o sentido de voto do CDS-PP 

dependeria do esclarecimento a uma questão técnica quanto ao 

Regulamento do Arquivo Municipal. A questão tinha a ver com o 

facto de o regulamento poder estar sujeito ao Regulamento Geral 

de Proteção de Dados Pessoais, que entra em vigor em 25 de 

Maio, e a ser obrigatória a seu cumprimento, o regulamento a 

aprovar ficaria desatualizado, a partir dessa data, ou seja, um mês 

após a sua aprovação. ------------------------------------------------ 

Tiago Vieira Laranjeiro, do Grupo Parlamentar Municipal do 

PSD, disse que concordavam e subscreviam a proposta respeitante 

ao Regulamento da Incubadora Municipal Tecpark. Porém, sendo 

esta incubadora uma sucedânea do SpinPark, contendo fins 

coincidentes e sabendo que as falhas fazem parte do processo 

evolutivo, em particular do empreendedorismo, perguntavam à 

Câmara Municipal o que é que tinham aprendido com o SpinPark 

para que este exemplo não se repetisse com o Tecpark. -----------  

Adelina Paula Mendes Pinto, Vice-presidente da Câmara 

Municipal, relativamente ao Regime Geral de Proteção de Dados 

que entra em vigor a 25 de maio, disse estar a Câmara Municipal 

em fase de diagnóstico de todos os serviços e de todas as 

situações que podiam, obviamente, ferir o que já estava legislado 

e o que ainda não sabiam como era legislado. Todos estes 
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regulamentos que têm sido feitos, até por força legal, tinham já 

salvaguardado alguns princípios que consideravam já estar a 

proteger os dados na lógica do novo Regulamento. Todavia, 

informou que tudo iria depender do diagnóstico que viesse, e que 

estava a ser feito por uma empresa, sobre todos os serviços da 

Câmara Municipal. Disse, complementando, que o regulamento do 

Arquivo Municipal foi sujeito à análise dos serviços jurídicos da 

Câmara Municipal. ----------------------------------------------------- 

Ricardo Jorge Castro Ribeiro Costa, Vereador da Câmara 

Municipal, usou da palavra para dizer que o regulamento do 

Tecpark decorria da internalização do Avepark e de novas normas 

que tiveram de ser regulamentadas. Acrescentou, depois, que não 

ficava bem ao PSD comparar o Spinpark ao Tecpark, porque 

também diziam que o Avepark estava dotado ao fracasso e, o que 

era certo, é que hoje o Avepark vem sendo procurado pelas 

principais empresas. --------------------------------------------------- 

Foram solicitados esclarecimentos pelo membro Tiago Vieira 

Laranjeiro, aos quais Ricardo Jorge Castro Ribeiro Costa 

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

Concluídas as intervenções, procedeu-se à votação das propostas 

em separado, tendo a Assembleia DELIBERADO: ------------------ 

APROVAR, o ponto 11, por maioria, com 78 votos a favor (21 

eleitos do PS, 34 Presidentes de Junta do PS, 9 eleitos do PSD, 9 

Presidentes de Junta do PSD, 3 eleitos da CDU, 1 eleito do BE e 1 

eleito do PPM) e 4 abstenções (4 eleitos do CDS-PP) -------------- 

APROVAR, o ponto 12, por unanimidade. -------------------------- 

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

Tiago Vieira Laranjeiro, em nome do Grupo Parlamentar 

Municipal do PSD, proferiu as seguintes palavras: “Pese embora os 

parcos esclarecimentos prestados pela Câmara Municipal, 
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ignorando por completo aquilo que foram as nossas questões, 

devem de entender que nada se aprendeu com o Spinpark, na 

qual a Câmara Municipal que teve um buraco financeiro de sete 

milhões de euros, nós votamos a favor desta proposta porque de 

facto acreditamos que nos amanhãs que virão e que o futuro será 

melhor do que o passado.” -------------------------------------------- 

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

13 - PEDIDO DE RENEGOCIAÇÃO DO CONTRATO DE 

CONCESSÃO BENEFÍCIOS TRIBUTÁRIOS MUNICIPAIS-

ISMAEL E ABREU TÊXTEIS, LDA. Submete-se à apreciação e 

votação da Assembleia Municipal a renegociação do contrato PEIM 

apresentado pela empresa Ismael & Abreu Têxteis, Lda., nos 

termos da informação dos serviços da Divisão de Desenvolvimento 

Económico, em anexo (doc. 1), bem como a aprovação da minuta 

da adenda ao contrato de concessão de benefícios tributários 

municipais, que igualmente se junta em anexo (doc. 2), aprovada 

pelo Executivo Municipal em reunião realizada a doze de abril de 

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

em pasta anexa ao livro de atas, juntamente com os referidos 

anexos. 14 - PEDIDO DE RENEGOCIAÇÃO DO CONTRATO DE 

CONCESSÃO BENEFÍCIOS TRIBUTÁRIOS MUNICIPAIS - 

PARADIGMA FOOTWEAR, LDA. Submete-se à apreciação e 

votação da Assembleia Municipal a renegociação do contrato PEIM 

apresentado pela empresa PARADIGMA FOOTWEAR, LDA, nos 

termos da informação dos serviços da Divisão de Desenvolvimento 

Económico, em anexo (doc. 1), bem como a aprovação da minuta 

da adenda ao contrato de concessão de benefícios tributários 

municipais, que igualmente se junta em anexo (doc. 2), aprovada 

pelo Executivo Municipal em reunião realizada a vinte e dois de 

março de dois mil e dezoito, que aqui se dá por reproduzido e fica 
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arquivada em pasta anexa ao livro de atas, juntamente com os 

referidos anexos. 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. Submete-se à 

apreciação e votação da Assembleia Municipal a renegociação do 

contrato PEIM apresentado pela empresa António Leite Pereira, 

Filhos & Cª Lda., nos termos da informação dos serviços da 

Divisão de Desenvolvimento Económico, em anexo (doc. 1), bem 

como a aprovação da minuta da adenda ao contrato de concessão 

de benefícios tributários municipais, que igualmente se junta em 

anexo (doc. 2), aprovada pelo Executivo Municipal em reunião 

realizada a vinte e dois de fevereiro de dois mil e dezoito, que aqui 

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

atas, juntamente com os referidos anexos. --------------------------

Como ninguém pretendeu usar da palavra, o Presidente da 

Assembleia passou à votação das propostas, em conjunto, tendo a 

Assembleia DELIBERADO APROVAR, por maioria, com 81 votos 

a favor (21 eleitos do PS, 34 Presidentes de Junta do PS, 9 eleitos 

do PSD, 9 Presidentes de Junta do PSD, 4 eleitos do CDS-PP, 3 

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

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

16 – AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES 

ESCOLARES DE ALUNOS DO 1º CEB – ANO LETIVO 

2018/2019 – REPARTIÇÃO DE ENCARGOS. Submete-se à 

apreciação e votação da Assembleia Municipal a seguinte 

repartição de encargos relativa à aquisição de serviços de 

transportes escolares de alunos do 1.º CEB – Ano letivo 

2018/2019: ------------------------------------------------------------ 

Classificação Económica Plano Repartição de encargos 
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Ano 2018 Ano 2019 

(setembro a dezembro) (janeiro a julho) 

    

02.02.10 2.1.2.57 € 109.470,00 € 197.580,00 

Aos valores acima indicados acresce IVA à taxa legal em vigor (6%) 

Esta proposta foi aprovada pelo Executivo Municipal em reunião 

realizada a vinte e dois de março de dois mil e dezoito e aqui se 

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

atas. 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). Submete-se à apreciação e votação da Assembleia 

Municipal a contratação de serviços de transporte escolar em 

carreira pública, para o ano letivo 2018/2019 (contratação 

excluída nos termos do nº 1, do artigo 5º do Código dos Contratos 

Públicos, aprovada pelo Executivo Municipal em reunião realizada 

a vinte e dois de março de dois mil e dezoito, que aqui se dá por 

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

Ana Margarida da Costa Teixeira, do Grupo Parlamentar 

Municipal do PSD, disse que após análise dos cadernos de 

encargos para a aquisição de serviço de transportes escolares para 

o ano letivo de 2018/2019 constataram que não havia qualquer 

referência a uma melhoria e/ou adaptação das rotas e horários 

dos transportes escolares. Considerou que este modelo de 

transportes se encontrava desajustado daquilo que eram as 

necessidades de quem estuda no concelho de Guimarães, porque 

ter uma boa rede de transportes levava a pensar uma boa 

mobilidade sustentável. Explicou, também, que existiam alunos 

residentes nas freguesias mais distantes do centro e que todos os 

dias se levantavam de madrugada para chegarem atempadamente 

ao primeiro tempo letivo, referindo a exemplo o caso de Arosa e 
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Gonça. Neste sentido, disse ser importante que se pensasse, de 

futuro, em discutir um plano de transportes mais adequado aos 

interesses vigentes. --------------------------------------------------- 

Adelina Paula Mendes Pinto, Vice-presidente da Câmara 

Municipal, explicou que esta contratação dizia respeito ao serviço 

de transportes escolares em carreira pública excluída, isto era, 

aquelas que estavam nas rotas do IMT. Explicou, de seguida, que 

aquilo que poderiam fazer era contratar este transporte e, por 

isso, é que era excluído. Explicou, também, que o que era feito, 

sempre, era uma adaptação dos agrupamentos juntamente com 

as empresas de transportes que servem aquela escola de forma a 

que esse transporte servisse os alunos. Pois, como poderiam 

verificar, o transporte em tempo escolar era completamente 

diferente dos transportes públicos em tempo não escolar, ou seja, 

havia uma adaptação nos locais mais afastados como era o caso 

de Arosa, Castelões ou Briteiros. -------------------------------------  

Assembleia passou à votação das propostas, separadamente, 

tendo a Assembleia DELIBERADO: -------------------------------- 

APROVAR o ponto 16, por maioria, com 81 votos a favor (21 

eleitos do PS, 34 Presidentes de Junta do PS, 9 eleitos do PSD, 9 

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

CDU e 1 eleito do MPT) e 1 voto contra (1 eleito do BE). --------- 

APROVAR o ponto 17, por maioria, com 78 votos a favor (21 

eleitos do PS, 34 Presidentes de Junta do PS, 9 eleitos do PSD, 9 

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

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

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

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

Sónia Cristina Patrocínio Gonçalo Ribeiro, em nome do Grupo 

Parlamentar do BE, proferiu o seguinte: “O Bloco de Esquerda 
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sempre defendeu a municipalização dos transportes urbanos e a 

criação de uma rede de transportes escolares exclusivos e com 

acompanhamento de forma a não misturar o transporte de 

crianças com adultos e ajustar as carreiras aos horários letivos.” -- 

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

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

INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL NO ÂMBITO DO RERAE. 

Submete-se à apreciação e votação da Assembleia Municipal a 

emissão de certidão de interesse público municipal no âmbito do 

RERAE à empresa Serafim Fertuzinhos, S.A., aprovada pelo 

Executivo Municipal em reunião realizada a oito de março de dois 

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

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

Como ninguém pretendeu usar da palavra, o Presidente da 

Assembleia passou à votação da proposta, tendo a Assembleia 

DELIBERADO APROVAR, por maioria, com 81 votos a favor 

(21 eleitos do PS, 34 Presidentes de Junta do PS, 9 eleitos do PSD, 

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

CDU e 1 eleito do MPT) e 1 voto contra (1 eleito do BE). --------- 

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

Sónia Cristina Patrocínio Gonçalo Ribeiro, em nome do Grupo 

Parlamentar Municipal do BE, pronunciou o seguinte: “Eu vou ler 

um estrato do documento, que passo a citar (…) não obstante, 

considerasse que em fases posteriores do processo de 

regularização será necessária a implementação de um estudo de 

enquadramento paisagístico que vise a requalificação da área em 

questão e a minimização do impacto da construção na paisagem. 

A construção insere-se em solo plural, espaços agrícolas, reserva 

agrícola nacional e estrutura ecológica municipal nível um. Não 

obstante às questões urbanísticas referidas, carece a proposta de 
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uma reflexão no contexto mais amplo em compromisso com todas 

as componentes intrínsecas (…).” ------------------------------------   

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

19 - REVISÃO ORÇAMENTAL. Submete-se à apreciação e 

votação da Assembleia Municipal a revisão orçamental, nos termos 

da alínea a) do nº1 do art.º 25º da Lei nº 75/2013, de 12 de 

setembro, aprovada pelo Executivo Municipal em reunião realizada 

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

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

Carlos Henrique Ribeiro de Barros, do Grupo Parlamentar 

Municipal do PSD, disse, inicialmente, que o mês de Setembro de 

cada ano deveria, por norma, marcar o arranque dos trabalhos 

preparatórios da elaboração do orçamento municipal para o ano 

seguinte, onde cada Departamento, cada Divisão Municipal, 

respeitando as regras e diretrizes emanadas pelo Executivo, 

deveria apresentar o seu próprio projeto de orçamento para que, 

juntando todas as peças, se pudesse elaborar uma proposta de 

Orçamento global, com os ajustes que o Executivo entendia 

necessários. Ora, sendo o Orçamento o maior instrumento ao 

serviço da estratégia da Câmara Municipal (e não o Relatório e 

Contas, como alguém tinha referido na passada sessão), deveria 

ser preparado com a máxima responsabilidade e rigor. Pois bem, 

não queria ali estar a “ensinar o padre-nosso ao vigário”! Mas, 

pela enormidade de reforços e inscrições em rubricas de despesa 

no Orçamento agora apresentadas pelo Executivo nesta primeira 

revisão orçamental, algo lhe dizia que essa responsabilidade e 

rigor ficaram um tudo-nada aquém do que se exigia. Falava-se de 

um total de 207 rubricas que, 5 meses depois da proposta do 

Orçamento para 2018, já estavam aquém das necessidades 

previstas. E eram 207 rubricas, que representavam mais de 19 
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Milhões de euros, acrescentando que se todos gerissem assim o 

seu orçamento familiar estariam tramados! Todavia, disse ser esta 

a realidade financeira da Câmara Municipal, que fruto de anos a fio 

a registar superavits na execução orçamental, a Câmara foi 

criando uma almofada financeira que ultrapassou os 30 Milhões de 

euros. Referiu não ter nada contra boas execuções do orçamento, 

bem pelo contrário! Mas, entendia não fazer sentido adiar-se, ano 

após ano, orçamento após orçamento, investimentos que tanta 

falta faziam para melhorar a qualidade de vida dos vimaranenses, 

como era o caso de escolas e beneficiação de estradas. 

Considerou, depois, que a almofada financeira que agora se estava 

a “esgotar” só fora conseguida sacrificando a qualidade de vida 

dos vimaranenses e que esse dinheiro deveria ter sido aplicado há 

muito tempo ao serviço do Concelho. Enunciou, prosseguindo, as 

receitas e os gastos dos anos de 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017, 

para demostrar que a almofada financeira no último ano era de 33 

milhões de euros acumulados ao longo de todos esses anos. 

Referiu, ainda, que desses 33 Milhões disponibilizaram-se 30 

Milhões para pintar o Concelho de preto e ao invés de se 

preocuparem com as pessoas em cada um dos anos do mandato, 

apenas se lembram de despejar rios de dinheiro em período pré-

eleitoral. A baixa taxa de execução das despesas de capital em 

ano de eleições - 55% - fazia supor que muita da obra feita em 

2017 apenas seria paga em 2018, o que queria dizer que do 

orçamento recorde para 2018, no valor de 109 Milhões, orçamento 

que estavam agora a reforçar com mais 19 Milhões para um total 

de 128 Milhões, deste orçamento alguns milhões seriam para 

pagar obra já realizada ou, pelo menos, que já deveria estar 

realizada. Mas se já tinham um Orçamento inicial recorde de 109 

Milhões, para quê reforçá-lo para os 128 Milhões? Os Fundos 
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comunitários iriam falhar? Era por isso que tinham de se socorrer 

do saldo de gerência anterior? Dos 25 Milhões previstos receber 

este ano do FEDER para subsidiar projetos cofinanciados, quanto 

já tinha sido recebido nos primeiros 4 meses do ano? E quanto é 

que deveriam receber realmente? A totalidade dos 25 Milhões? 

Metade? 10%? Disse saber que a estratégia de se socorrer dos 

fundos comunitários era obrigatória e que o Sr. Presidente 

vangloriava-se disso a toda a hora e momento, mas seria 

incompetente se assim não o fizesse! Mas não era por se 

conseguir taxas de comparticipação de 85% que se corria a fazer 

investimentos de 11 ou 12 Milhões, quando esses mesmos 

projetos podiam ser feitos por 8 ou 9 Milhões! Disse não quererem 

défices orçamentais; Mas também eram contra o acumular de 

almofadas financeiras desmesuradas, à custa da qualidade de vida 

da população; Queriam um Executivo que apresentasse 

orçamentos rigorosos e que apresentasse depois taxas de 

execução elevadas; Queriam, igualmente, que desaparecessem do 

Plano Plurianual de Investimentos projetos que passam anos sem 

sair do papel, pois se esses projetos constavam do PPI era porque 

existem necessidades identificadas que era urgente satisfazer. 

Queriam que fosse ainda melhor viver em Guimarães! Votariam 

contra esta Revisão Orçamental por entenderem que era um 

despejar de fundos pelos vários Departamentos e Divisões 

municipais sem grande estratégia definida, pelo menos 

aparentemente, mas apenas para corrigir erros de palmatória na 

execução do Orçamento, provavelmente porque o Executivo em 

funções em Setembro/2017 estava mais aflito com campanhas 

eleitorais do que em prestar um bom serviço a Guimarães, 

acabando por apresentar o Orçamento para 2018 que estavam 

agora a corrigir em cerca de 18%, decorridos poucos meses após 
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a sua aprovação. Gostavam de ver esclarecidas as suas dúvidas e 

queriam, tal como todos, o melhor para Guimarães. Projetos que 

iam de encontro à visão que têm para Guimarães mereceriam o 

seu consenso, e a sustentabilidade ambiental era um deles. Mas 

não era por isso que não podiam apontar o dedo a algumas 

questões de pormenor! Nesta revisão orçamental não se 

vislumbrava a tão propalada preocupação ambiental! Se se quer 

estar na linha da frente e ser uma referência ambiental, era 

através dos instrumentos orçamentais que podiam dar esses 

sinais. E com 19 Milhões de euros poder-se-ia fazer tanta coisa no 

capítulo da preservação e educação ambiental! --------------------- 

Paulo Rui Lopes Pereira da Silva, do Grupo Parlamentar 

Municipal do PS, disse que este ponto da ordem de trabalhos, 

respeitante à revisão orçamental, não é o plano que define aquilo 

que são os investimentos do Município. Esse documento foi 

aprovado, chama-se Plano e Orçamento, e aí sim, se podia 

perceber quais as prioridades da Câmara Municipal de Guimarães 

e do executivo socialista. Explicou, então, que esta revisão 

orçamental resultava de uma única razão, o saldo positivo das 

contas de gestão, ou seja, aquilo que o executivo socialista era 

capaz de fazer através de uma boa execução do seu orçamento. 

Disse, ainda, ser uma possibilidade gerada pela boa saúde 

financeira da câmara e por aquilo que era a boa gestão da Câmara 

Municipal de Guimarães. Acrescentou que durante os últimos 

quatro anos, cada vez que este ponto foi à Assembleia, por 

superavits financeiro, que demonstrava bem o que era a gestão do 

executivo socialista, ouviram sempre a bancada do PSD levar o 

mesmo argumento, de que estavam a criar uma almofada 

financeira para gastar no ano de eleições. Para terminar, informou 

que o saldo de gerência tem obrigatoriamente de transitar de um 
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ano para o outro, sendo disperso pelas diversas rúbricas, já 

inscritas em orçamento. ----------------------------------------------- 

Foram solicitados esclarecimentos pelo membro Carlos Henrique 

Ribeiro de Barros, aos quais Paulo Rui Lopes Pereira da Silva 

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

Ricardo Jorge Castro Ribeiro Costa, Vereador da Câmara 

Municipal, disse, inicialmente, que não concordava com esta 

revisão orçamental. Para si, esta revisão orçamental não deveria 

ser necessária, porque o saldo de gerência e os mapas de fluxo de 

caixa, que são aprovados na primeira reunião do executivo do 

ano, deveria ser suficiente para dar poderes ao vereador das 

finanças para poder incluir esse saldo de gerência no orçamento, 

explicando existirem muitas pessoas que confunde revisão 

orçamental com orçamentos retificativos. Explicou, também, que 

um orçamento quando é preparado tem que cumprir uma regra 

basilar, que é o grau de execução da receita total ter de ser 

superior ou igual a 85%. Concluiu, anunciando que este ano 

teriam mais fundos comunitários, desde logo pela EB2,3 das 

Taipas e pela iluminação pública. ------------------------------------- 

Foram solicitados esclarecimentos pelos membros Carlos Henrique 

Ribeiro de Barros e Paulo Rui Lopes Pereira da Silva, aos quais 

Ricardo Jorge Castro Ribeiro Costa respondeu. ----------------------           

Ângela Ivone Rodrigues Oliveira, do Grupo Parlamentar do 

CDS-PP, protestou pelo facto do Vereador Ricardo Costa ter 

respondido ao Vereador António Monteiro de Castro, não estando 

este presente na sessão, e quando o poderia fazer na reunião do 

executivo. -------------------------------------------------------------- 

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

tendo a Assembleia DELIBERADO APROVAR, por maioria, com 

55 votos a favor (21 eleitos do PS, 34 Presidentes de Junta do 
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PS) e 27 votos contra (9 eleitos do PSD, 9 Presidentes de Junta 

do PSD, 4 eleitos do CDS-PP, 3 eleitos da CDU, 1 eleito do BE e 1 

eleito do PPM) ----------------------------------------------------------    

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

Mariana da Conceição Pereira da Silva, em nome do Grupo 

parlamentar da CDU, proferiu o seguinte: “O Plano de Atividades e 

Investimento do ano de 2017 é um documento contraditório que, 

na perspetiva da CDU, não responde com eficácia e eficiência aos 

diversos problemas que observamos na cidade e o concelho. 

Desde logo não evidencia nem concede primazia à questão da 

habitação para arrendamento, nem plano das chamadas rendas 

sociais, nem no quadro de casas para os estratos sociais que 

estando acima da renda social não gozam de capacidade financeira 

para pagar rendas acima dos seus rendimentos. E também não dá 

a devida e necessária relevância a outra questão central para o 

desenvolvimento harmonioso da cidade e do concelho – a questão 

da mobilidade e dos transportes. A CDU vota contra porque sendo 

o orçamento o espelho financeiro do “plano de atividades e 

investimento”, os defeitos, erros e omissões que encontramos nele 

estão presentes também na sua revisão.” --------------------------- 

FREGUESIAS -----------------------------------------------------------

20- CONCESSÃO DE APOIOS MUNICIPAIS ÀS FREGUESIAS - 

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

Municipal, nos termos da alínea j) do n.º 1 do artigo 25º da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, a celebração de Contratos de 

Atribuição de Subsídio com as Freguesias do Concelho, conforme 

minuta em anexo (Doc. 1), bem como a aprovação do mapa de 

repartição de apoios a conceder neste âmbito, com menção das 

obras a que se destinam e ainda a transferência das 

correspondentes verbas, no ano civil de 2018, cujo valor anual 
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consta do mapa em anexo (Doc. 2), aprovada pelo Executivo 

Municipal em reunião realizada a doze de abril de dois mil e 

dezoito, que aqui se dá por reproduzido e fica arquivada em pasta 

anexa ao livro de atas, juntamente com os referidos anexos. 21- 

DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NAS FREGUESIAS 

(CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS). Submete-se à 

apreciação e votação da Assembleia Municipal, nos termos da 

alínea k) do nº 1 do artigo 25º e da alínea m) do nº 1 do artigo 

33º, ambos da referida Lei n.º 75/2013, a celebração de Contratos 

Interadministrativos de Delegação de Competências com as 

Freguesias do Concelho, conforme minuta em anexo (Doc. 1), bem 

como a aprovação do mapa de repartição de apoios a conceder 

neste âmbito, com menção das obras a que se destinam e ainda a 

transferência das correspondentes verbas, no ano civil de 2018, 

por conta das competências a delegar, cujo valor anual consta do 

mapa em anexo (Doc. 2), aprovada pelo Executivo Municipal em 

reunião realizada a doze de abril de dois mil e dezoito, que aqui se 

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

atas, juntamente com os referidos anexos. 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. Submete-

se à apreciação e votação da Assembleia Municipal, o apoio à 

Freguesia de Caldelas, mediante a atribuição de um subsídio no 

valor de €13.782,97 (treze mil setecentos e oitenta e dois euros e 

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

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

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

em reunião realizada a doze de abril de dois mil e dezoito, que 
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aqui se dá por reproduzido e fica arquivada em pasta anexa ao 

livro de atas. 23 - FREGUESIA DE CALDELAS - CONTRATO 

INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS 

– ANO DE 2017 – PRIMEIRA REVISÃO. Submete-se à 

apreciação e votação da Assembleia Municipal, nos termos da 

cláusula 11ª do Contrato Interadministrativo de Delegação de 

Competências celebrado em 22 de agosto de 2017, a aprovação 

de uma revisão àquele contrato, passando a cláusula 7ª a ter a 

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

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

Executivo Municipal em reunião realizada a doze de abril de dois 

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

pasta anexa ao livro de atas. 24 - FREGUESIA DE CANDOSO S. 

MARTINHO - CONTINUIDADE DE PROJETOS SOCIAIS - 

PROJETO SOCIAL CANDOSO ATIVO. Submete-se à apreciação 

e votação da Assembleia Municipal, a proposta de continuidade do 

Projeto “Candoso Ativo”, através da transferência, a título de 

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

correspondente a um período de 12 meses (de 1 de maio de 2018 

a 30 de abril de 2019), à Junta de Freguesia de Candoso S. 

Martinho, ao abrigo do disposto na alínea ccc) do nº 1 do artigo 

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

de Setembro, de acordo com as condições e nos termos 

explanados na Minuta do Protocolo, aprovada pelo Executivo 

Municipal em reunião realizada a doze de abril de dois mil e 

dezoito, que aqui se dá por reproduzido e fica arquivada em pasta 

anexa ao livro de atas. 25 - FREGUESIA DE CANDOSO S. 

MARTINHO – AQUISIÇÃO DE TERRENO - ATRIBUIÇÃO DE 

SUBSÍDIO. Submete-se à apreciação e votação da Assembleia 

Municipal, o apoio à Freguesia de Candoso S. Martinho, mediante 



 

 

 
 

ATA Nº 3 Fls. __23V__ 
REUNIÃO ORDINÁRIA DE 30 DE ABRIL DE 2018 

 

 

 

 

Mod. 228/SQ 0 

a atribuição de um subsídio no valor de 10.000,00€, ao abrigo do 

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

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

pelo Executivo Municipal em reunião realizada a doze de abril de 

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

em pasta anexa ao livro de atas. 26 - FREGUESIA DE GONDAR - 

CONCLUSÃO DA PAVIMENTAÇÃO DA RUA E URBANIZAÇÃO 

DO CALVÁRIO - ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO. Submete-se à 

apreciação e votação da Assembleia Municipal, o apoio à Freguesia 

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

14.000,00€, ao abrigo do disposto na alínea ccc) do nº1 do artigo 

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

de Setembro, aprovada pelo Executivo Municipal em reunião 

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

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

FREGUESIA DE SILVARES - REQUALIFICAÇÃO DO 

CEMITÉRIO - ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO. Submete-se à 

apreciação e votação da Assembleia Municipal, o apoio à Freguesia 

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

11.572,55€, ao abrigo do disposto na alínea ccc) do nº1 do artigo 

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

de Setembro, aprovada pelo Executivo Municipal em reunião 

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

reproduzido e fica arquivada em pasta anexa ao livro de atas. 28 - 

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE BRITEIROS SANTO ESTÊVÃO E 

DONIM – PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO CEMITÉRIO - 

ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO. Submete-se à apreciação e votação 

da Assembleia Municipal, o apoio à Freguesia de Briteiros Sto 

Estêvão e Donim, mediante a atribuição de um subsídio no valor 

de 9.750,00€, destinado ao projeto acima identificado, ao abrigo 
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do disposto na alínea ccc) do nº1 do artigo 33º e da alínea j) do 

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

aprovada pelo Executivo Municipal em reunião realizada a doze de 

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

arquivada em pasta anexa ao livro de atas. 29 - FREGUESIA DE 

GONÇA – OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO DO LARGO DA 

CULTURA - ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO. Submete-se à 

apreciação e votação da Assembleia Municipal, o apoio à Freguesia 

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

€123.617,20 (cento e vinte e três mil, seiscentos e dezassete 

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

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

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

em reunião realizada a doze de abril de dois mil e dezoito, que 

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

livro de atas. 30 - FREGUESIA DE PENCELO - CONCLUSÃO DA 

AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO - ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO. 

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

apoio à Freguesia de Pencelo, mediante a atribuição de um 

subsídio no valor de 56.292,32€, ao abrigo do disposto na alínea 

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

Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro, aprovada pelo Executivo 

Municipal em reunião realizada a doze de abril de dois mil e 

dezoito, que aqui se dá por reproduzido e fica arquivada em pasta 

anexa ao livro de atas. 31 - FREGUESIA DE PENCELO - 

INAUGURAÇÃO DA CASA MORTUÁRIA E CEMITÉRIO EM 

PENCELO – PRESTAÇÃO DE APOIO LOGÍSTICO. Submete-se à 

apreciação e votação da Assembleia Municipal, Inauguração da 

Casa Mortuária e Cemitério em Pencelo – prestação de apoio 

logístico, aprovada pelo Executivo Municipal em reunião realizada 
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a doze de abril de dois mil e dezoito, que aqui se dá por 

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

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

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

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

de um Contrato Interadministrativo de Delegação de Competência 

com a Freguesia de Ponte, conforme minuta que igualmente se 

anexa (Doc. 2), para a conclusão dos trabalhos de requalificação 

do Largo Comendador Manuel Gonçalves, em Campelos, e 

alargamento da rua Reitor Joaquim Augusto Maciel Ribeiro Torres, 

desde o largo da Igreja até à rua da Pontizela, pelo valor de 

€46.034,58 (quarenta e seis mil e trinta e quatro euros e 

cinquenta e oito cêntimos), já com IVA incluído, aprovada pelo 

Executivo Municipal em reunião realizada a doze de abril de dois 

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

pasta anexa ao livro de atas. 33 - FREGUESIA DE SANDE S. 

MARTINHO – OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DO 

BURGÃO E BACELO - ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO. Submete-se 

à apreciação e votação da Assembleia Municipal, o apoio à 

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

subsídio no valor de € 41.118,03 (quarenta e um mil, cento e 

dezoito euros e três cêntimos), ao abrigo do disposto na alínea 

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

Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro, aprovada pelo Executivo 

Municipal em reunião realizada a doze de abril de dois mil e 
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dezoito, que aqui se dá por reproduzido e fica arquivada em pasta 

anexa ao livro de atas. 34 - FREGUESIA DE SELHO SÃO 

CRISTÓVÃO – OBRAS NA RUA DAS CASAS NOVAS E NA RUA 

DO ADRO - ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO. Submete-se à 

apreciação e votação da Assembleia Municipal, o apoio à Freguesia 

de Selho São Cristóvão, mediante a atribuição de um subsídio no 

valor de €32.126,84 (trinta e dois mil, cento e vinte e seis euros e 

oitenta e quatro cêntimos), ao abrigo do disposto na alínea ccc) do 

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

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

em reunião realizada a doze de abril de dois mil e dezoito, que 

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

livro de atas. 35 - FREGUESIA DE SÃO TORCATO – OBRAS DE 

ALARGAMENTO, PISO E CONSTRUÇÃO MURO DE SUPORTE 

NA RUA DAS BOUÇAS - ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO. 

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

apoio à Freguesia de São Torcato, mediante a atribuição de um 

subsídio no valor de € 27.156,72 (vinte e sete mil, cento e 

cinquenta e seis euros e setenta e dois cêntimos), ao abrigo do 

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

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

pelo Executivo Municipal em reunião realizada a doze de abril de 

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

em pasta anexa ao livro de atas. 36 - FREGUESIA DE SELHO S. 

JORGE - CONCLUSÃO DA PRIMEIRA FASE DA 

REQUALIFICAÇÃO DO CEMITÉRIO - ATRIBUIÇÃO DE 

SUBSÍDIO. Submete-se à apreciação e votação da Assembleia 

Municipal, o apoio à Freguesia de Selho S. Jorge, mediante a 

atribuição de um subsídio no valor de 75.606,83€, ao abrigo do 

disposto na alínea ccc) do nº1 do artigo 33º e da alínea j) do nº 1 
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do artigo 25º da Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro., aprovada 

pelo Executivo Municipal em reunião realizada a doze de abril de 

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

em pasta anexa ao livro de atas. 37 - FREGUESIA DE ALDÃO – 

CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS EM DIVERSAS RUAS - 

ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO. Submete-se à apreciação e votação 

da Assembleia Municipal, o apoio à Freguesia de ALDÃO, mediante 

a atribuição de um subsídio no valor de €70.975,44 (setenta mil, 

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

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

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

Setembro, aprovada pelo Executivo Municipal em reunião realizada 

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

reproduzido e fica arquivada em pasta anexa ao livro de atas. 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. Submete-se à 

apreciação e votação da Assembleia Municipal, a revogação das 

deliberações acima identificadas, bem como a aprovação do apoio 

à Freguesia de Barco, no valor de 137.406,93€, mediante a 

celebração de um Contrato de Atribuição de Subsídio, destinado às 

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

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

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

em reunião realizada a vinte e dois de março de dois mil e dezoito, 

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

ao livro de atas. 39 - FREGUESIA DE BARCO – PEDIDO DE 

CEDÊNCIA DE AUTOCARRO. Submete-se à apreciação e votação 

da Assembleia Municipal, nos termos da alínea j) do art.º 25º da 
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Lei 75/2013, de 12 de setembro, a cedência de autocarro à 

freguesia de Barco, aprovada pelo Executivo Municipal em reunião 

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

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

– UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SANDE VILA NOVA E SANDE 

S. CLEMENTE – PEDIDO DE CEDÊNCIA DE AUTOCARRO. 

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

termos da alínea j) do art.º 25º da Lei 75/2013, de 12 de 

setembro, a cedência de autocarro à União das Freguesias de 

Sande Vila Nova e Sande S. Clemente, aprovada pelo Executivo 

Municipal em reunião realizada a oito de março de dois mil e 

dezoito, que aqui se dá por reproduzido e fica arquivada em pasta 

anexa ao livro de atas. 41 – FREGUESIA DE INFANTAS – 

OFERTA DE BANDEIRA. Submete-se à apreciação e votação da 

Assembleia Municipal, a oferta de uma bandeira do Município à 

Junta de Freguesia de Infantas, aprovada pelo Executivo Municipal 

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

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

livro de atas. 42 - FESTAS DE INTERESSE CONCELHIO – 

APOIOS FINANCEIROS PARA O ANO DE 2018. Submete-se à 

apreciação e votação da Assembleia Municipal, a atribuição dos 

seguintes subsídios, totalizando €122.700,00: ---------------------- 

FESTA / ENTIDADE MONTANTE 

Marcha Gualteriana (Associação Recreativa da Marcha Gualteriana) € 85 000,00 

Festas das Taipas - S. Pedro (Freguesia de Caldelas) € 6 800,00 

Romaria Grande - S. Torcato (Irmandade S. Torcato) € 5 000,00 

Festas de Pevidém (S. Jorge) (Ass. de Festas de S. Jorge - Pevidém) € 3 000,00 
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Festas das Cruzes (Freguesia de Serzedelo) € 3 000,00 

Festas Nicolinas (Comissão de Festas Nicolinas) € 2 500,00 

Festas de S. João (Covas) (ARCOV - Ass. Rec. Cultural e Desportiva) € 2 000,00 

Festas de S. Tiago (Comissão Organizadora) (Freguesia de Ronfe) € 2 000,00 

Romaria da Senhora dos Remédios (Freguesia de S. Cláudio de Barco) € 1 000,00 

Festas de Stº António (Grupo Cultural e Recreativo da Cruz de Pedra)  € 1 000,00 

Carnaval das Caldas das Taipas (Organização Carnavalesca Taipense) € 1 000,00 

Festa de Carnaval Pevidém (Sol No Miral – Associação Cultural) € 1 000,00 

Festas de Nossa Senhora da Luz (Irmandade de Nossa Senhora da Luz - 
Creixomil) € 1 000,00 

Festa de Carnaval de Nespereira Associação Cultural Carnavalesca de Nespereira € 1 000,00 

Ronda da Lapinha (Irmandade de N. Sra. daLapinha) € 800,00 

Linhal da Corredoura (São Torcato) (Grupo Folclórico da Corredoura) € 600,00 

Festas de S. João de Calvos (Freguesia de Lordelo)  € 600,00 

Festas de S. Sebastião (União de Freguesias de Serzedo-Calvos) € 600,00 

Festas de S. Tiago (Freguesia de Lordelo) € 600,00 

Festas de Santo Amaro de Mascotelos (Fábrica da Igreja Paroquial de S. Vicente 
de Mascotelos) € 600,00 

Festas de S. Brás de Figueiredo (União de Freguesia Leitões, Oleiros e Figueiredo) € 600,00 

Feira dos 27 (Irmandade de São Torcato) € 600,00 

Festas de N. S. do Rosário (Associação Santa Maria Com Vida de Souto Santa 
Maria) 

€ 600,00 

Festas de N. S. do Rosário (Fábrica da Igreja Paroquial de Silvares) € 600,00 

Festa da Senhora do Ó (Fábrica da Igreja Paroquial de Santa Maria de Gémeos) € 600,00 
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Festas de S. Brás de Selho São Jorge (Fábrica da Igreja Paroquial de São Jorge 
de Selho € 600,00 

TOTAL € 122 700,00 

Aprovada pelo Executivo Municipal em reunião realizada a oito de 

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

arquivada em pasta anexa ao livro de atas. 43 - FESTAS DE 

INTERESSE CONCELHIO (II) – APOIOS FINANCEIROS PARA 

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

Assembleia Municipal, a atribuição dos seguintes subsídios, 

totalizando €6.100,00: ------------------------------------------------ 

Danças de S. Nicolau (Associação dos Antigos Estudantes do Liceu de 
Guimarães) 

€ 1 500,00 

Festa do Agricultor (Casa do Povo de Fermentões) € 1 000,00 

Festas de S. Cristóvão (Comissão Organizadora) (Associação dos Motoristas de 
S. Cristóvão da Penha) 

€ 600,00 

Festas de Nª Srª da Ajuda (Moreira de Cónegos) Comissão de Festas de Nossa 
Senhora D´Ajuda 

€ 600,00 

Festas de São João Batista (Comissão Organizadora) (Freguesia de Brito) € 600,00 

Festas Senhora do Rosário (Comissão Organizadora) (Freguesia de Brito) € 600,00 

Festas de N. S. do Rosário e da Vila de Ponte (Irmandade de N. S. do Rosário) € 600,00 

Festas S. Martinho de Candoso (Comissão de Festas) (Fábrica da Igreja 
Paroquial de S. Martinho de Candoso) 

€ 600,00 

TOTAL € 6 100,00 

Aprovada pelo Executivo Municipal em reunião realizada a vinte e 

dois de março de dois mil e dezoito, que aqui se dá por 

reproduzido e fica arquivada em pasta anexa ao livro de atas. 44 - 

FESTAS DE INTERESSE CONCELHIO (III) – APOIOS 

FINANCEIROS PARA O ANO DE 2018. Submete-se à apreciação 

e votação da Assembleia Municipal, o apoio do Município às 

seguintes entidades: - Festas de S. João Baptista 2018 de Gondar 

(Freguesia de Gondar) - €600,00; - Festa de Nossa Senhora da 

Assunção de Vila Nova de Sande (Paróquia de V. N. de Sande) - 

€600,00, aprovado pelo Executivo Municipal em reunião realizada 

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

reproduzido e fica arquivada em pasta anexa ao livro de atas. ----- 
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Tiago Vieira Laranjeiro, do Grupo Parlamentar Municipal do 

PSD, fez a sua intervenção sobre o tema freguesias, lendo, em voz 

alta, um documento cujo teor a seguir se transcreve: “Um milhão 

e cem mil euros. Um milhão e cem mil euros em 128 milhões de 

euros, valor final do orçamento da Câmara Municipal após a 

revisão que hoje fizemos. 0.86% do orçamento, portanto. Um 

milhão e cem mil euros em 19 milhões 394 mil euros do saldo de 

gerência anterior que transita para o deste ano (trocado por 

miúdos, dinheiro que estava no orçamento do ano passado e que 

não foi gasto). Um milhão e cem mil euros é o que a Câmara julga 

ser o valor justo que os Senhores Autarcas merecem para fazerem 

a Vossa gestão, na Vossa autonomia de competências. Um milhão 

e cem mil euros é o valor em que a Câmara avalia o papel das 

Juntas de Freguesia. O mesmo que custou apenas a compra do 

edifício para instalar a Escola de Hotelaria. Ou dois sistemas de 

AVAC para a própria Câmara Municipal. Tudo o mais que quiserem 

fazer, e que não caiba no dinheiro que vos foi, por caridade, 

atribuído, devem ir pedir à Câmara Municipal, que fará a devida 

gestão do dinheiro que houver, para gastar como entender que 

Vossas Excelências devem gastar. E há freguesias que nem sequer 

são contempladas, como é o caso da União de Freguesias de 

Oliveira, São Paio e São Sebastião. Minhas Senhoras e Meus 

Senhores, o número, redondinho e pequenino, fala por si. Como 

fala por si a não prossecução dos fins que estão prescritos na lei, 

da delegação de competências, e do princípio da subsidiariedade. 

A legislação, a Assembleia da República, a União Europeia, 

preconizam que se devem maximizar as competências atribuídas 

aos órgãos de decisão que estão mais próximos dos beneficiários 

finais. No caso da gestão do território, estes órgãos são as Juntas 

de Freguesia. Em Guimarães, não se aplica. Quem decide, quem 
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tem capacidade de intervir, a mão que dá e a mão que tira é a 

mão fechada do Partido Socialista. A seu bel-prazer. Caros 

Autarcas, Vocês sabem bem do trabalho que fazem todos os dias. 

Trabalho que vos sai do corpo a todos. Que exige uma dedicação 

sem igual, sem horário, sem fins-de-semana nem férias. Mas 

depois, são Vossas Excelências incapazes de gerirem um 

orçamento condigno. De cumprirem os preceitos que estão 

prescritos na lei. Seria da mais elementar justiça reconhecer o 

Vosso trabalho, reconhecer a Vossa capacidade de entrega, e 

fazer-se uma justa e efetiva delegação de competências, uma 

justa e efetiva concessão de apoios. Para que os Senhores 

pudessem gerir o Vosso dinheiro com propriedade, sem estarem 

dependentes das prioridades políticas da Câmara Municipal. 

Porque o voto que vos elegeu a cada um é igual ao voto que 

elegeu cada um dos membros da Câmara Municipal. Sendo igual, 

sendo igualmente bom, como se concebe aceitar tamanha 

discriminação e, na prática, inexistência de delegação de 

competências ou de apoios financeiros condignos para fazerem o 

Vosso trabalho? Minhas Senhoras e Meus Senhores votamos hoje 

uma concessão de apoios municipais e uma delegação de 

competências. O PSD vota contra. Como sabem, vota contra não 

por ser contra o financiamento das Juntas de Freguesia, mas 

precisamente por achar insuficiente o que aqui é apresentado. 

Temos apresentado por diversas vezes alternativas. Propusemos 

sucessivamente o reforço significativo destas verbas. Propusemos 

em 2015 que em que o Município atribuísse às juntas 200% da 

verba do Fundo de Financiamento das Freguesias, tal como 

acontece na mui socialista Câmara de Barcelos. Mas não. Em 

Guimarães, o Município não confia nos autarcas eleitos pelo povo. 

Prefere reter o dinheiro, e soltar consoante as prioridades do 
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momento – e vimos no passado como rendem… A mesma Câmara 

que reclama do Estado Central autonomia para o poder local, 

recusa-se a aplicar o mesmo princípio às suas Juntas de Freguesia. 

Cultivando a dependência. Cultivando a subserviência. Cultivando 

o centralismo. Bem prega Frei Tomás.” ------------------------------ 

Paulo Rui Lopes Pereira da Silva pediu esclarecimentos as quais 

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

Mariana da Conceição Pereira da Silva, do Grupo parlamentar 

Municipal da CDU, referiu que como já vem sendo hábito, a 

Assembleia Municipal era chamada a pronunciar-se sobre 

iniciativas que já tiveram lugar no mês de Março e em meados do 

mês de Abril. Pelo facto, pediu mais uma vez que se respeitasse o 

órgão Assembleia Municipal, porque não lhes parecia aceitável que 

fossem chamados a discutir algo que já teve lugar e não 

compreendiam o que aconteceria se estas iniciativas não tivessem 

o voto favorável neste órgão. Em casos excecionais, disse que a 

CDU aceitava que se votassem algumas iniciativas já 

concretizadas, mas o que vêm assistindo era que a exceção 

passara a ser a prática. Também que agendas extensas como as 

que lhes eram apresentadas lhe parecia que escondiam a intenção 

de não se querer uma real discussão sobre todos os assuntos. A 

ser assim, perguntava se não seria melhor criar uma comissão de 

acompanhamento da relação da Câmara Municipal com as 

Freguesias. ------------------------------------------------------------- 

Adelina Paula Mendes Pinto, Vice-presidente da Câmara 

Municipal, começou por dizer que sabiam que o PSD achava que 

deveria ser transferida mais verba para as freguesias. Porém, 

também era do conhecimento de todos que este executivo, que já 

por várias vezes o tinha sublinhado, procedia às transferências 

caso a caso, que essas eram avaliadas em parceria e de uma 
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forma atempada. Disse, depois, que foram transferidos treze 

milhões em dois mil e dezassete, o que correspondia a uma fatia 

grossa do investimento que tinham. Além de tudo isso, disse que 

tudo o que era feito nas escolas e quadros infantis, de forma 

direta, era investimento nas freguesias. Concluiu, dizendo que 

este era um trabalho de rigor e qualidade e que assim deveria 

continuar a ser feito, um trabalho de proximidade com todas as 

juntas de freguesia tentando ajudar a que o território fosse cada 

vez mais equitativo e não dependesse de a, b ou c. ----------------  

Foram solicitados esclarecimentos pelo membro Tiago Vieira 

Laranjeiro, aos quais Adelina Paula Mendes Pinto respondeu. ------ 

Concluídas as intervenções, o Presidente da Mesa passou à 

votação das propostas, individualmente, tendo a Assembleia 

DELIBERADO: -------------------------------------------------------- 

Ponto 20, APROVAR por maioria, com 59 votos a favor (21 

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

eleito do BE) e 23 votos contra (9 eleitos do PSD; 9 Presidentes 

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

Ponto 21, APROVAR por maioria, com 58 votos a favor (21 

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

24 votos contra (9 eleitos do PSD; 9 Presidentes de Junta do 

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

Ponto 22, APROVAR por unanimidade; ---------------------------- 

Ponto 23, APROVAR por unanimidade; ---------------------------- 

Ponto 24, APROVAR por unanimidade; ---------------------------- 

Ponto 25, APROVAR por unanimidade; ---------------------------- 

Ponto 26, APROVAR por unanimidade; ---------------------------- 

Ponto 27, APROVAR por unanimidade; ---------------------------- 

Ponto 28, APROVAR por unanimidade; ---------------------------- 

Ponto 29, APROVAR por unanimidade; ---------------------------- 
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Ponto 30, APROVAR por unanimidade; ---------------------------- 

Ponto 31, APROVAR por unanimidade; ---------------------------- 

Ponto 32, APROVAR por unanimidade; ---------------------------- 

Ponto 33, APROVAR por unanimidade; ---------------------------- 

Ponto 34, APROVAR por unanimidade; ---------------------------- 

Ponto 35, APROVAR por unanimidade; ---------------------------- 

Ponto 36, APROVAR por unanimidade; ----------------------------  

Ponto 37, APROVAR por unanimidade; ---------------------------- 

Ponto 38, APROVAR por unanimidade; ---------------------------- 

Ponto 39, APROVAR por unanimidade; ---------------------------- 

Ponto 40, APROVAR por unanimidade; ---------------------------- 

Ponto 41, APROVAR por unanimidade; ---------------------------- 

Ponto 42, APROVAR por unanimidade; ---------------------------- 

Ponto 43, APROVAR por unanimidade; ---------------------------- 

Ponto 44, APROVAR por unanimidade. ---------------------------- 

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

45 - DESAFETAÇÃO DO DOMÍNIO PÚBLICO DE PARCELA DE 

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

SEGADE, FREGUESIA DE S. TORCATO. Submete-se à 

apreciação e votação da Assembleia Municipal, a desafetação do 

domínio público de uma parcela de terreno com a área de 

99,00m², situada no lugar de Segade, da freguesia de S. Torcato, 

a confrontar do norte e do sul com terrenos de José Carlos 

Cardoso Marques, no nascente com Caminho Público 1565 e do 

poente com Caminho Público 1565-1, nos termos do previsto na 

alínea ccc), nº 1 do artigo 33º, conjugado com a alínea q), nº 1 do 

artigo 25º do Anexo I da Lei nº 72/2013, de 12 de setembro, 

aprovado pelo Executivo Municipal em reunião realizada a doze de 

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

arquivada em pasta anexa ao livro de atas. 46 - DESAFETAÇÃO 
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DO DOMÍNIO PÚBLICO DE PARCELA DE TERRENO COM A 

ÁREA DE 319,60M2, NO LUGAR DE CASAS VELHAS, 

FREGUESIA DA COSTA. Submete-se à apreciação e votação da 

Assembleia Municipal, a desafetação de uma parcela de terreno 

com a área de 319,60m² situada no Lugar das Casas Velhas, da 

freguesia da Costa, a confrontar do norte e do nascente com 

terrenos do domínio público, do sul com lote 4 do alvará de 

loteamento 17/04 e do poente com prédio da Imodale - 

Investimentos Imobiliários, Lda., nos termos do previsto na alínea 

ccc), nº 1 do artigo 33º, conjugado com a alínea q), nº 1 do artigo 

25º do Anexo I da Lei nº 72/2013, de 12 de setembro, aprovada 

pelo Executivo Municipal em reunião realizada a doze de abril de 

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

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

Como ninguém pretendeu usar da palavra, o Presidente da Mesa 

passou à votação das propostas, em conjunto, tendo a Assembleia 

DELIBERADO APROVAR, por maioria, com 81 votos a favor 

(21 eleitos do PS, 34 Presidentes de Junta do PS, 9 eleitos do PSD, 

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

CDU, 1 eleito do MPT) e 1 voto contra (1 eleito do BE). ----------- 

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

47 - ALTERAÇÃO DO MAPA DE PESSOAL – PROGRAMA DE 

REGULARIZAÇÃO EXTRAORDINÁRIA DOS VÍNCULOS 

PRECÁRIOS. Submete-se à apreciação e votação da Assembleia 

Municipal, ao abrigo do disposto no número dois do artigo sexto da 

referida Lei n.º 112/2017, de 29 de dezembro, a alteração do 

mapa de pessoal, nos seguintes termos, de acordo com o mapa 

anexo à presente proposta, que constitui o seu Anexo Um: Um - 

Para 1 Técnico superior com especialização em segurança contra 

incêndios em edifícios para o Departamento de Obras Municipais 
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propõe-se a alteração da designação da área de formação 

académica; Dois - Para 2 Assistentes técnicos para a Divisão de 

Turismo propõe-se a criação de novos postos de trabalho; Três - 

Para 11 Assistentes operacionais na área da limpeza urbana para a 

Divisão de Serviços Urbanos propõe-se a alteração da natureza da 

necessidade, passando de temporária a permanente, aprovada 

pelo Executivo Municipal em reunião realizada a doze de abril de 

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

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

Sónia Cristina Patrocínio Gonçalo Ribeiro, do Grupo 

Parlamentar Municipal do BE, disse estar o BE surpreendido com a 

abertura destes concursos, depois do Presidente da Câmara de 

Guimarães ter afirmado a não existência de vínculos precários no 

município e a maioria PS ter rejeitado, na última Assembleia 

Municipal, a moção do BE para a criação de um programa 

municipal de regularização extraordinária de vínculos precários na 

Administração Pública. Disse, depois, que o PREVPAP, ao abrigo da 

Lei n.º 112/2017, de 27 de Dezembro, era o instrumento mais 

adequado para resolver estas situações, porque previa um período 

aberto de apresentação de candidaturas para quem entendesse 

não ter o vinculo adequado, bem como a criação de uma comissão 

de avaliação das candidaturas, composta por representantes do 

município e dos trabalhadores, sendo que esta comissão bipartida 

asseguraria os mais elementares requisitos de boa governação 

autárquica, ao contrário desta postura da Câmara Municipal, que 

revela a total falta de transparência do executivo em todo este 

processo. Lembrou, de seguida, que na última reunião da 

Assembleia Municipal, o Presidente da Câmara, em resposta à 

questão levantada pelo BE, afirmara o seguinte: “Quanto à política 

de contratação da Câmara Municipal, sempre que as pessoas a 
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contratar é para preencher situações definitivas, os concursos são 

sempre abertos para a contratação sem termo”. Pois bem, 

considerando essa declaração, os concursos já abertos e os 

concursos que se pretendia agora dar inicio, lhe parecia que o 

Presidente faltara à verdade perante a Assembleia e estava a 

adotar uma atitude duvidosa, uma vez que continuava a não ser 

possível conhecer a real situação dos restantes trabalhadores 

municipais. Reconhecendo a importância da regularização da 

situação laboral destas pessoas, achava que a Câmara Municipal 

deveria esclarecer as seguintes questões: Quantos vínculos 

precários foram identificados e comunicados à DGAL - Direção 

Geral das Autarquias Locais, em outubro do ano passado? Porque 

não permitia que as pessoas possam pedir a avaliação da sua 

situação a uma comissão independente se entenderem que o 

vínculo não era adequado? Daí que não compreendia o receio da 

Câmara Municipal em desencadear um processo transparente e 

claro sobre esta matéria. Sendo o PREVPAP essencial para resolver 

a precariedade a nível nacional, era importante assegurar que 

efetivamente não houvesse pessoas excluídas desta oportunidade 

por decisão do executivo. Da parte do BE, continuariam 

empenhados em resolver o problema da precariedade na 

Administração Pública. ------------------------------------------------ 

José Silva Fernandes, do Grupo Parlamentar Municipal do PS, 

disse que no âmbito do programa de regularização extraordinária 

de vínculos precários, a que se refere o artigo 25º da Lei nº 

42/2016, de 28 de dezembro e a resolução do Conselho de 

Ministros nº 32/2017, de 9 de fevereiro, o Executivo Municipal 

estava a propor a alteração do Mapa de Pessoal, sendo que o 

referido diploma na sua parte introdutória referia nomeadamente 

“o Governo estabeleceu no seu programa como prioridade a 
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promoção do emprego e o combate à precariedade laboral. A 

valorização do trabalho em funções públicas começou por ser 

concretizado pela reposição dos direitos e vencimentos na área do 

trabalho começando-se agora com o combate à precariedade”. 

Quanto às autarquias locais o referido diploma consagrava, 

igualmente, “em complemento ao relatório previsto a Direção 

Geral das Autarquias Locais procede até 31 de outubro a um 

levantamento junto das autarquias locais sobre os casos relativos 

a postos de trabalho nos termos referidos no nº2 para que os 

mesmos possam beneficiar de acordo com as suas especificidades 

dos instrumentos que criados no âmbito deste plano”. Ora, mas só 

com a Lei nº112/2017, de 29 de dezembro, é que ficara 

estabelecido o Programa de Regularização Extraordinária dos 

Vínculos Precários na Administração Pública, ao abrigo do qual foi 

reconhecida, por deliberação da Câmara Municipal de Guimarães, 

dezanove situações que correspondiam a atividades de natureza 

permanente e que os respetivos vínculos jurídicos eram 

inadequados. Esclareceu, concluindo, que cinco desses postos de 

trabalho deram origem a abertura de procedimento concursal e 

catorze requeriam alteração do Mapa de Pessoal. ------------------- 

Adelina Paula Mendes Pinto, Vice-Presidente da Câmara, disse 

que pouco mais havia a acrescentar após a intervenção proferida 

pelo membro José Silva Fernandes. Porém, quis lembrar que 

quando o PREVPAP apareceu em dois mil e dezasseis era para a 

Administração Pública Central. Nessa altura, e por associação, 

informou que foram construindo mapas de verificação de 

existência, ou não, de situações de precários. Após a Lei 

nº112/2017, de 29 de dezembro, os recursos humanos da 

autarquia, perante isso, olhou novamente para o mapa das 

identificações que já tinham sido feitas, mas que não estavam 
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avaliadas nem validadas, e dissera, com idoneidade e rigor, se 

eram ou não precárias. Foi reconhecida a existência de 19 destas 

situações, onde cinco já deram origem à abertura de procedimento 

concursal e os 14 restantes requerem alteração do Mapa de 

Pessoal. Disse, por fim, que a Câmara por regra, salvo situações 

muito excecionais e devidamente fundamentadas, não abre 

concursos a termo. ---------------------------------------------------- 

Como mais ninguém pretendeu usar da palavra, o Presidente da 

Mesa submeteu a proposta à votação, tendo a Assembleia 

DELIBERADO APROVAR, por maioria, por maioria, com 81 

votos a favor (21 eleitos do PS, 34 Presidentes de Junta do PS, 9 

eleitos do PSD, 9 Presidentes de Junta do PSD, 4 eleitos do CDS-

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

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

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

Mariana da Conceição Pereira da Silva, em nome do Grupo 

Parlamentar Municipal da CDU, proferiu o seguinte: “ A CDU vota 

favoravelmente este ponto porque estivemos sempre na linha da 

frente no combate à precariedade. Consideramos desde sempre 

que a precariedade é a ante-câmara do desemprego, um atentado 

aos direitos dos trabalhadores e recurso hipócrita dos 

empregadores que, a menor custo, suprimem necessidades 

permanentes nas empresas e locais de trabalho. Nos últimos anos, 

PCP/PEV têm insistido na necessidade de se pôr fim à 

precariedade, e de se começar por dar o exemplo no sector 

público, tanto na administração central como local, que ao longo 

dos anos de política de direita foi vendo as suas dificuldades 

financeiras e a capacidade de contratar recursos humanos cada 

vez mais afuniladas. O Programa de Regularização Extraordinária 

de Vínculos Precários na Administração Pública vem dar 
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oportunidade de se abrir caminho na regularização de milhares de 

vínculos precários na administração pública, nas autarquias locais 

e nas entidades do sector empresarial do Estado ou do sector 

empresarial local. Importando agora desenvolver e acompanhar os 

procedimentos que, na vida, deverão garantir justiça e segurança 

no emprego a muitos trabalhadores, permitindo, a partir daqui, 

intensificar a luta contra a precariedade e pelo seu fim em todos 

os sectores.” ----------------------------------------------------------- 

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

48 – ALTERAÇÃO DE TRÂNSITO NA TRAVESSA DO PENEDO – 

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ATÃES E RENDUFE. Submete-se 

à apreciação e votação da Assembleia Municipal, a alteração ao 

trânsito na União de Freguesias de Atães e Rendufe, aprovada 

pelo Executivo Municipal em reunião realizada a oito de março de 

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

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

Como ninguém pretendeu usar da palavra, o Presidente da Mesa 

passou à votação da proposta, tendo a Assembleia DELIBERADO 

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

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

49 – ATIVAÇÃO DA COMISSÃO ESPECIALIZADA DE 

ACOMPANHAMENTO DA CANDIDATURA DE GUIMARÃES A 

CAPITAL VERDE EUROPEIA 2020. Submete-se à apreciação e 

votação da Assembleia Municipal, a proposta apresentada pelo 

Grupo Parlamentar do Partido Socialista para ativação da 

Comissão Especializada de acompanhamento da candidatura de 

Guimarães a Capital Verde Europeia 2020. -------------------------- 

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

-------------------- DECLARAÇÕES DE VOTO --------------------- 
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Mariana da Conceição Pereira da Silva, em nome do Grupo 

Parlamentar da CDU, proferiu o seguinte: “A CDU votou 

favoravelmente a ativação, porque a CDU sempre foi a favor que 

todas as questões tivessem um acompanhamento da oposição e, 

neste processo particular, achamos que era necessária alguma 

humildade, é necessário aceitarem as falhas, os erros para que se 

faça o caminho com todos os passos bem seguros. Se Guimarães 

se vai propor de novo ao título é necessário que o executivo se 

comprometa com um trabalho mais concreto para o ambiente e 

para os vimaranenses. Chamar a oposição para as reuniões da 

Comissão Consultiva da candidatura de Guimarães a Capital Verde 

Europeia, onde a CDU perguntou pela referencia aos animais 

errantes, onde a CDU perguntou sobre a classificação da 

montanha da Penha que não tinha a concordância com a 

Irmandade da Penha, onde questionou a referência tão curta às 

linhas de água e à sua despoluição, onde a CDU apontou a falta de 

relação da realidade com o que estava exposto na candidatura 

relativamente aos transportes públicos, é importante que esta 

comissão se efetue. Na reunião o passado dia 27 voltamos a 

questionar e tal como em Fevereiro, o senhor presidente refere 

que o seu compromisso é o lançamento de um livro com a 

candidatura. No domingo às 20h qual não é o nosso espanto 

recebemos a candidatura na caixa de correio eletrónica e 

verificamos que a candidatura se encontrava no sitio da Câmara e 

é de sublinha a frase que acompanha um e outro. Com uma 

Estrutura de Missão tão grande com o envolvimento de instituições 

tão importantes, com os gastos avultados que todo este processo 

exigiu passados 8 meses ainda não se conseguiu fazer a tradução 

para Português, a nossa língua? Por tudo isto e muito mais, a CDU 
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é favorável à constituição desta comissão de acompanhamento da 

candidatura de Guimarães a Capital Verde Europeia”. -------------- 

Tiago Vieira Laranjeiro, em nome do Grupo Parlamentar do 

PSD, proferiu o seguinte: “O PSD vota favoravelmente a ativação 

desta Comissão. No entanto continuamos a considerar que esta 

comissão estará limitada no seu âmbito porque, de facto, é sobre 

a candidatura que já passou e por isso a análise do que está 

passado. Melhor teria sido se tivesse sido aprovada, ou seguida, a 

proposta apresentada pelo CDS-PP e subscrita também pelo PSD, 

no final do mandato anterior, de ativação da Comissão 

Especializada de Ambiente que permitiria ter em vista o fim maior 

que é a qualidade de vida dos vimaranenses e a melhoria dos 

índices de sustentabilidade ambiental e não, meramente, uma 

candidatura com uma data específica, tanto mais que esta 

candidatura já passou e, portanto, nesta comissão só nos 

poderemos debruçar sobre o que já lá vai”. -------------------------  

Paulo Rui Lopes Pereira da Silva, em nome do Grupo 

parlamentar Municipal do PS, proferiu o seguinte: O Partido 

Socialista votou favoravelmente esta proposta, para dar 

continuidade àquilo que tem sido os vários passos em que o 

Partido Socialista tem estado na dianteira nesta matéria. Em 

primeiro lugar na definição da prioridade da sustentabilidade 

ambiental com a definição da candidatura a Capital Verde Europeia 

em 2013, durante a campanha eleitoral o atual Presidente da 

Câmara, Dr. Domingos Bragança, depois a persecução do objetivo 

desta candidatura durante o mandato 2013/2017 pelo executivo 

socialista na definição desta prioridade, também pelo Presidente 

Domingos Bragança e pelo seu corpo de executivo, pela 

apresentação e votação, ainda no mandato anterior, ao contrário 

do que foi dito aqui, desta mesma comissão, que foi ativada no 
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final do mandato anterior, que nunca chegou a reunir porque o 

mandato terminou e não houve tempo dela reunir, pela forma 

como o Partido Socialista apresentou também esta proposta que 

aqui está, porque isso, apesar de termos ouvido várias outras 

intervenções a dizer que o PS não quer comissões, ninguém agora 

veio aqui dizer que esta comissão aparece aqui porque o Partido 

Socialista, em sede própria, em comissão de líderes, apresentou 

proposta para que ela fosse incluída na ordem de trabalhos e hoje 

estamos aqui a votá-la. Portanto, o Partido Socialista fará aquilo 

que fez sempre no que diz respeito à Capital Verde Europeia, 

estará na frente e vota favoravelmente a esta ativação da 

comissão.” ------------------------------------------------------------- 

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

Moção apresentada pelo Grupo Parlamentar da CDU, do seguinte 

teor: -------------------------------------------------------------------- 

“A Revolução de Abril constitui uma realização histórica do povo 

português, um ato de emancipação social e nacional. O 25 de Abril 

de 1974, desencadeado pelo levantamento militar do Movimento 

das Forças Armadas (MFA), logo seguido de um levantamento 

popular, transformou profundamente toda a realidade nacional. 

Culminando uma longa e heroica luta, pôs fim a 48 anos de 

ditadura fascista e realizou profundas transformações 

democráticas, restituiu a liberdade aos portugueses, consagrou 

direitos, impulsionou transformações económicas e sociais. 

Portugal, apesar dos avanços registados na reposição e conquista 

de direitos, necessita de uma mais lesta resposta a problemas 

estruturais ligados com o desenvolvimento das capacidades 

produtivas nacionais e de fortalecimento dos serviços públicos 

para garantir a resposta às necessidades dos trabalhadores e das 

populações. O Poder Local é parte integrante do regime 
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democrático e do seu sistema de poder. É uma conquista que viu 

consagrada na Constituição da República os seus princípios 

democráticos. Um Poder Local amplamente participado, plural, 

colegial e democrático, dotado de uma efetiva autonomia 

administrativa e financeira. A ampla participação popular e o 

intenso trabalho realizado em prol das populações, com as 

comissões administrativas após o 25 de Abril, teve consagração 

com as primeiras eleições livres e democráticas para os órgãos das 

autarquias locais, em Dezembro de 1976, onde o Poder Local 

Democrático se afirmou, operando profundas transformações 

sociais com importante intervenção na melhoria das condições de 

vida das populações e na superação de enormes carências, 

substituindo e sobrepondo-se, até em alguns casos, na resolução 

de problemas que excedem em larga medida as suas 

competências. As comemorações da Revolução de Abril devem ser 

um momento para afirmar a necessidade de uma política que 

dignifique o trabalho e os trabalhadores, dê resposta aos 

problemas do povo e do País, uma política que respeite o Poder 

Local Democrático e o que ele representa de espaço de afirmação 

e realização de direitos e aspirações populares. Um momento de 

resistência e luta contra os que querem ajustar contas com Abril, 

agredindo a democracia, a liberdade, a paz e o desenvolvimento 

de Portugal. Devem ser um momento para a convergência e 

unidade dos patriotas, dos trabalhadores e do povo português, em 

defesa dos valores de Abril e da Constituição da República. Face 

ao exposto, a Assembleia Municipal de Guimarães reunida a 27 de 

Abril de 2018, delibera: 1. Promover e estimular a luta em defesa 

dos valores e conquistas de Abril, da Constituição da República 

Portuguesa e pela exigência duma rutura que abra caminho a uma 

política que sirva Portugal e o povo português. 2. Apelar aos 
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autarcas, aos trabalhadores, ao movimento associativo e a toda a 

população, para se associarem às comemorações do 25 de Abril, 

na afirmação do Poder Local Democrático como conquista de Abril 

e na defesa dos interesses e direitos das populações.” ------------- 

Submetida à votação, a Assembleia DELIBEROU APROVAR, por 

maioria, com 60 votos a favor (21 eleitos do PS, 34 Presidentes 

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

e 22 abstenções (9 eleitos do PSD, 9 Presidentes de Junta do 

PSD, 4 eleitos do CDS-PP). ------------------------------------------- 

Moção apresentada pelo Grupo Parlamentar da CDU, do seguinte 

teor: -------------------------------------------------------------------- 

“Vivemos à escala global, em estado de guerra. Vivemos anos 

negros de guerra em que, sob qualquer pretexto e sem 

necessidade de nenhuma justificação perante a opinião pública 

nem o direito internacionais, os Estados Unidos da América e os 

seus aliados, se arrogam o direito de intervir, unilateralmente, em 

qualquer parte do globo, onde possam estar em causa os seus 

interesses económicos ou geoestratégicos. Em nome da guerra 

contra o terrorismo, assistimos à perpetração do terror contra os 

povos do Afeganistão, do Iraque, da Libia, da Palestina, da Sirtia e 

do Líbano. Quem se seguirá? Haverá expressão mais viva do 

terror do que os bombardeamentos de zonas residenciais, 

ocupadas por populações civis? Haverá expressão mais horrível do 

terror do que o bombardeamento e a destruição de escolas, de 

hospitais, estradas, pontes ou mesmo de barragens para 

abastecimento de água a populações que dela dependem para 

sobreviver? Não serão estes crimes de guerra, eles próprios, a 

expressão mais abjeta do terrorismo? Pensamos que sim. O que 

está em causa e que a cada dia que passa se torna mais evidente 

para qualquer ser humano que observe, atenta e criticamente, 



 

 

 
 

ATA Nº 3 Fls. __35V__ 
REUNIÃO ORDINÁRIA DE 30 DE ABRIL DE 2018 

 

 

 

 

Mod. 228/SQ 0 

tudo o que tem acontecido e se prepara para acontecer, é uma 

obstinada tentativa para controlar e garantir o acesso à riqueza 

dos recursos naturais existentes em toda a região do Médio 

Oriente, com particular destaque para as reservas petrolíferas e de 

gás natural. Atento o exposto, a Assembleia Municipal de 

Guimarães: - Manifesta-se pela paz e contra a guerra, rejeitando 

todas as formas de resolução de conflitos que não se baseiem no 

respeito pelos povos, na via negocial e politica e no direito 

internacional; - Manifesta a sua solidariedade para com todas as 

vítimas da guerra e para com os povos vítimas de agressão, 

independentemente da sua localização geográfica, da sua língua 

ou do seu credo religioso; - Manifesta ainda que, no respeito pela 

Constituição da República, Portugal se deve demarcar de atos de 

agressão, perpetrados à margem da Carta das Nações unidas e do 

Direito Internacional.” ------------------------------------------------- 

Submetida à votação, a Assembleia DELIBEROU REPROVAR, por 

maioria, com 78 votos contra (21 eleitos do PS, 34 Presidentes 

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

4 eleitos do CDS-PP e 1 eleito do MPT) e 4 votos a favor (3 

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

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

Tiago Vieira Laranjeiro, em nome do Grupo Parlamentar do 

PSD, proferiu o seguinte: “O PSD votou contra esta moção, não 

por sermos contra o princípio da paz e contra a guerra, mas sim 

porque de facto, como diz o ditado - o diabo está nos detalhes - e 

nós consideramos fundamental para a defesa e para a segurança 

de Portugal a participação de Portugal em organizações, como a 

organização do Tratado Atlântico Norte que, de alguma forma, são 

postas em causa por esta moção nos seus considerandos e na 

parte resolutiva. O PSD mantém-se fiel aos princípios das 
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democracias liberais ocidentais na defesa de um modelo de 

civilização e bem cientes da importância de organizações como a 

NATO para a nossa segurança coletiva.” ----------------------------- 

Armindo José Ferreira da Costa e Silva, em nome do Grupo 

Parlamentar do PS, proferiu o seguinte: “O Partido Socialista votou 

contra esta moção porque, estando de acordo com a componente 

propositiva, o apelo à paz, não estamos de acordo com os seus 

pressupostos, nomeadamente a critica que é feita por um lado aos 

Estados Unidos da América e, sobretudo, aos seus aliados onde 

nos incluímos enquanto país na NATO.” ------------------------------ 

Moção apresentada pelo Grupo Parlamentar da CDU, do seguinte 

teor: --------------------------------------------------------------------

“Sob a capa da «municipalização» dos serviços públicos e com 

recurso ao abastardamento da ideia de descentralização, o 

governo preparou um extenso pacote de transferências de 

competências da Administração Central para as autarquias locais - 

definir a natureza, o âmbito e os níveis de atendimento de cada 

um dos serviços a que essas transferências respeitam, planear os 

equipamentos e infraestruturas necessárias e, nalguns casos até, 

determinar os recursos humanos especializados necessários são 

áreas em que as competências se mantêm centralizadas. O 

processo de transferência de competências em curso, longe de 

satisfazer os objetivos constitucionalmente consagrados para a 

descentralização, configura, em geral, a mera desconcentração de 

competências para a execução de atos materiais com autonomia 

administrativa e financeira. Aliás, a inexistência de autarquias de 

nível intermédio – as regiões administrativas –, que não são 

substituíveis por soluções intermunicipais, constitui um obstáculo 

a uma efetiva descentralização que é urgente resolver. Escondida 

sob o canto da sereia do alargamento de poderes e competências 
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das autarquias, a mesma afirmação permanece, em todas as 

situações: do processo não pode resultar aumento da despesa 

pública. O que significa que a transferência de competências não 

vai ser acompanhada dos meios humanos, recursos financeiros e 

do património adequado ao desempenho das funções transferidas: 

longe de visar uma melhor e mais eficaz resposta aos direitos, 

aspirações e necessidades das populações, consistirá, como a 

prática tem demonstrado, num processo de redução do 

investimento público e alijamento do ónus de insatisfação e 

incumprimento para o poder local. A solução a encontrar deverá 

passar por uma verdadeira descentralização de competências, em 

que o Poder Local democrático se assuma como titular de 

atribuições e competências próprias, com os inerentes poderes de 

direção e conformação que faça sentido à luz do principio da 

subsidiariedade e complementaridade como forma de melhor 

responder aos direitos e anseios das populações e que não ponha 

em causa a universalidade das funções sociais do Estado. Novas 

competências para as autarquias exigem o preenchimento de 

condições (financeiras, de autonomia e de organização) para o seu 

pleno exercício, reclamam a reposição de condições para 

responder às responsabilidades que já hoje detêm, exigem a 

devolução às autarquias das competências em relação às águas 

que lhe foram retiradas com a criação dos sistemas 

multimunicipais. Exigem ainda a reposição das freguesias. A 

experiência de décadas em que, mais que transferência de 

competências, se transferiram encargos, obriga à avaliação 

rigorosa dos meios necessários ao exercício das competências 

consideradas, a definição do ponto de partida para a fixação do 

volume de recursos necessário e a verificação de garantias futuras 

quanto ao regime financeiro. Face aos projetos de diplomas do 
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governo que visam transferir competências para as autarquias 

locais, a Assembleia Municipal de Guimarães, reunida a 27 de Abril 

de 2018 delibera: 1. Reclamar uma descentralização efetiva, 

condição essencial para o desenvolvimento local e regional, que 

assegure o reforço da coesão nacional e de solidariedade inter-

regional e promova a eficiência e eficácia da gestão pública, 

garantindo e aprofundando os direitos das populações. 2. Reiterar 

a exigência de criação das regiões administrativas enquanto factor 

indispensável a um processo coerente de delimitação de 

responsabilidades entre os vários níveis de administração, a uma 

reforma democrática de administração e à defesa da autonomia 

dos municípios e das freguesias. 3. Rejeitar a transferência de 

competências que, subordinando a satisfação de legítimos direitos 

e justas expectativas das populações às contingências e 

desigualdades inerentes aos diversos graus e características do 

desenvolvimento local, prejudique a universalidade dos direitos 

sociais constitucionalmente protegidos. 4. Expressar as maiores 

reservas quanto a transferências de competências de mera 

execução (física e financeira) mantendo o poder de decisão, em 

última instância, no Governo e na Administração Central e 

generalizando formas de tutela efetiva com a corrosão e 

progressiva destruição da autonomia do Poder Local. 5. Rejeitar 

qualquer nova transferência de atribuições e competências sem a 

garantia comprovada da dotação das autarquias com os meios 

indispensáveis ao seu pleno exercício, presente e futuro.” --------- 

Submetida à votação, a Assembleia DELIBEROU REPROVAR, por 

maioria, com 77 votos contra (21 eleitos do PS, 34 Presidentes 

de Junta do PS, 9 eleitos do PSD, 9 Presidentes de Junta do PSD e 

4 eleitos do CDS-PP) e 5 votos a favor (3 eleitos da CDU, 1 eleito 

do MPT e 1 eleito do BE). --------------------------------------------- 
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Moção apresentada pelo Grupo Parlamentar do BE, do seguinte 

teor: -------------------------------------------------------------------- 

“O Dia Internacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras 

comemora-se, anualmente, no mundo inteiro, desde 1889, no dia 

1 de Maio, em homenagem às lutas dos trabalhadores de Chicago 

que, em 1886, em manifestação pacífica pela redução da jornada 

laboral para 8 horas diárias, foram brutalmente agredidos pela 

polícia. Em Portugal, só a partir da Revolução dos Cravos de 1974 

é que foi instituído o feriado nacional, sendo comemorado por todo 

o país com manifestações promovidas pelas centrais sindicais 

CGTPIN e UGT. Hoje, atendendo que as opções políticas ainda são 

insuficientes no que diz respeito a mudanças que dignifiquem a 

vida das pessoas, é necessário continuar a travar as lutas de modo 

a conseguir a aplicação e implementação das conquistas 

constitucionais. O 1º de Maio representa para os trabalhadores e 

trabalhadoras um dia de afirmação da luta pelo emprego de 

qualidade, pela erradicação da precariedade, pelos aumentos de 

salários e de defesa do sistema público de saúde, educação e por 

mais justiça social. Assim, a Assembleia Municipal de Guimarães, 

reunida a 27 de Abril de 2017, delibera: 1. Saudar o 1º de Maio; 

2. Apelar à participação dos trabalhadores e trabalhadoras na 

concentração no Largo do Toural; 3. Remeter esta Moção à 

CGPT/IN e UGT e Órgãos de Comunicação Social Local.” ----------- 

Submetida à votação, a Assembleia DELIBEROU APROVAR, por 

maioria, com 79 votos a favor (21 eleitos do PS, 34 Presidentes 

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

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

BE), 1 voto contra (Rui Miguel Ribeiro Correia do CDS-PP) e 2 

abstenções (dois eleitos do CDS-PP). ------------------------------- 
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Moção apresentada pelo Grupo Parlamentar do PSD, do seguinte 

teor: -------------------------------------------------------------------- 

“Considerando que: 1. Guimarães é um dos municípios que se 

apresenta ao Desafio das Cidades Digitais, programada Comissão 

Europeia para o desenvolvimento e implementação de políticas 

digitais para a transformação do quotidiano dos residentes, 

empresas, trabalhadores e empreendedores; 2. A economia digital 

representa um paradigma de desenvolvimento diferente dos 

paradigmas do passado, assente na colaboração, partilha, fontes 

abertas; 3. A implementação de políticas digitais faz-se, hoje, 

principalmente em ambiente de inovação aberta, significando isto 

que as fontes de dados devem estar abertas e disponíveis a 

utilização por terceiros, para sobre elas construir soluções 

potencialmente inovadoras; 4. A partilha de largos conjuntos de 

dados (denominados “big data”) é considerada pela própria 

Comissão Europeia, nas Recomendações do Fórum Estratégico de 

Políticas de Empreendedorismo Digital de 2016, como uma boa 

prática de governação pública a ser incentivada e incrementada; 

5. O papel do Município é então de incentivador desse ambiente de 

inovação, essencial para o surgimento de novas soluções para 

problemas comuns, gerando uma maior abertura e uma estratégia 

partilhada para a criação de “smart cities”, A Assembleia Municipal 

de Guimarães, reunida a 27 de abril de 2018, recomenda ao 

Município de Guimarães: a. O lançamento de uma aplicação móvel 

que incentive as boas práticas e a participação cidadão, premiando 

munícipes que façam escolhas sustentáveis para a cidade; b. O 

lançamento de uma aplicação móvel permitindo reportar 

problemas no espaço público, com geolocalização, que interligue 

imediatamente com o departamento respetivo do Município e a 

Junta de Freguesia onde é a ocorrência, permitindo uma mais 
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célere resolução das ocorrências; A publicação de largos conjuntos 

de dados da denominada “big data”, relativos a dados do Município 

e do concelho, permitindo a sua utilização aberta por terceiros, 

para incentivar a inovação, por exemplo nas áreas da recolha de 

resíduos sólidos, utilização de água, saneamento, estacionamento 

público, tráfego automóvel, utilização de transportes públicos, 

utilização de serviços públicos, educação, saúde pública, 

ocorrências de segurança pública, entre outros.” -------------------- 

Submetida à votação, a Assembleia DELIBEROU REPROVAR, por 

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

de Junta do PS e 1 eleito do BE), 26 votos a favor (9 eleitos do 

PSD, 9 Presidentes de Junta do PSD, 4 eleitos do CDS-PP, 3 eleitos 

da CDU, 1 eleito do MPT). --------------------------------------------- 

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

Sónia Cristina Patrocínio Gonçalo Ribeiro, em nome do Grupo 

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

votou contra esta moção apresentada pelo PSD por dois motivos: 

Primeiro, pela questão que se prende com a proteção de dados e 

tudo o que daí pode vir inerente; Segundo, porque já existe uma 

aplicação que é a My City, embora seja reconhecido que possa ter 

algumas falhas e que terá de ser ajustada para combater essas 

falhas. Criar uma outra plataforma não me parece bem.” ---------- 

Tiago Vieira Laranjeiro, em nome do Grupo Parlamentar do PS, 

proferiu o seguinte: “Vimos aqui hoje um exemplo de uma 

oposição construtiva e de uma maioria destrutiva. O Partido 

Socialista decidiu rejeitar a nossa proposta, pese embora a 

proposta fosse inócua politicamente e seguisse precisamente 

objetivos que o PS assume também como seus, pese embora a 

moção fosse construída com a indicação das boas práticas que 

constam dos documentos oficiais seguidos pelo Município, como o 
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Pacto de Autarcas ou documentos da Comissão Europeia para a 

estratégia digital e não sem violar qualquer legislação relativa à 

violação de dados porque os dados são anonimizados. O ônus da 

rejeição fica com quem a fez. Certamente dirão que já estão a 

fazer e como se viu na sexta-feira, não está a ser bem feito, mas 

se estão e disso temos dúvidas quanto à sua eficácia. Que mal 

havia em ter acolhido o nosso singelo contributo para o trabalho 

em curso! Hoje é dia trinta de abril, passam cindo dias da 

revolução que devolveu a liberdade ao povo português e que abriu 

a porta à implementação da democracia em Portugal. Há cinco 

dias o PSD lembrava a importância de se praticar a democracia no 

dia-a-dia para que não fosse apenas profissão-de-fé sem que 

correspondesse em atos. Há cinco dias o PS declarou-se e jurou-se 

novamente democrata. Hoje foge-lhe a mão para a maioria de 

circunstância que tem, e qualquer maioria eleitoral é sempre 

circunstancial, e rejeita uma proposta da oposição cujo caminho 

que preconiza é precisamente o caminho que o município tem de 

percorrer de acordo com os compromissos que o próprio assumiu. 

Hoje é dia trinta de abril, hoje vimos aqui um caso claro de 

democratas não praticantes. Por parte do PSD havemos de 

continuar.” -------------------------------------------------------------         

Paulo Rui Lopes Pereira da Silva, em nome do Grupo 

parlamentar Municipal do PS, proferiu o seguinte: “Esta é uma 

estranha forma de democracia a que continuamos a assistir aqui. 

O Partido Socialista votou contra esta proposta porque duas das 

suas três propostas são plataformas, como tivemos oportunidade 

de dizer na primeira sessão da Assembleia e o Senhor Vereador 

também teve a oportunidade de o dizer, que neste momento já 

existem. Os Senhores Deputados gostam muito de falar do lado 

profissional, eu profissionalmente venho também deste lado. E, 
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aquilo que o Senhor Deputado Tiago Laranjeiro e a bancado do 

PSD aqui vem fazer hoje, no mundo da consultoria, chama-se a 

criação de cogumelos, que é já temos um conjunto de coisas que 

existem mas se não estiver a funcionar muito bem mandasse 

construir umas em cima delas. Para além disso, toda aquela 

declaração de voto que se segue aqui é uma forma de virar-se 

para as bancadas e não falar em democracias musculadas, é falar 

sim na questão que tive oportunidade de falar no 25 de Abril, dos 

factos alternativos e das “fake news”, porque aquilo que o Senhor 

Deputado veio aqui fazer foi dizer que estas aplicações ora não 

existem, ora se podiam adicionar e foram rejeitadas pela bancada 

do Partido Socialista, exatamente por esses motivos. O que se 

esquece de dizer é que já lhe foi explicado que ela já existe, já lhe 

foi mostrado qual o endereço onde estão estes dados e, portanto, 

aquilo que fez daí para a frente nada mais foi do que demagogia, e 

quando assim for, isto não é uma oposição construtiva, é uma 

oposição que, de facto, continua a não existir.” --------------------- 

Moção apresentada pelo Grupo Parlamentar do PSD, do seguinte 

teor: -------------------------------------------------------------------- 

“Considerando que: 1. a 10 de novembro de 2017 o Município de 

Guimarães fez uma comunicação pública dando nota que 

“Guimarães faz parte das 13 cidades finalistas ao prémio de 

Capital Verde Europeia 2020”; 2. a 18 de abril de 2018 soube-se, 

através de comunicação oficial da Comissão Europeia da lista de 

finalistas, lista da qual não consta Guimarães;3. a nota da 

comunicação da Comissão Europeia era intitulada precisamente 

“Finalists for the 2020 European Green Capital and 2019 European 

Green Leaf Award annouced”, título que expõe a contradição 

precisa com a comunicação do Município de Guimarães de 10 de 

novembro de 2017; 4. A política faz-se de comunicação, mas a 
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comunicação exige fidelidade factual, que manifestamente não se 

verificou, e não de atos propagandísticos. A Assembleia Municipal 

de Guimarães, reunida a 27 de abril de 2018, recomenda ao 

Município de Guimarães maior rigor nas suas comunicações 

oficiais.” ---------------------------------------------------------------- 

Submetida à votação, a Assembleia DELIBEROU REPROVAR, por 

maioria, com 55 votos contra (21 eleitos do PS, 34 Presidentes 

de Junta do PS), 27 votos a favor (9 eleitos do PSD, 9 

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

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

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

Paulo Rui Lopes Pereira da Silva, em nome do Grupo 

Parlamentar do PS, proferiu o seguinte: “Novamente a democracia 

e a sua qualidade. Na primeira sessão desta Assembleia o Senhor 

Presidente da Câmara teve a oportunidade de transmitir aqui um 

email que lhe foi enviado pela União Europeia aquando da decisão 

da integração de Guimarães na lista dos finalistas. O título daquele 

email era “Guimarães integra o conjunto das treze cidades 

finalistas à candidatura de Capital Verde Europeia”. Numa 

democracia madura, o PSD teria retirado esta moção em vez de a 

estarmos aqui a votar.” ----------------------------------------------- 

Moção apresentada pelo Grupo Parlamentar do PSD, do seguinte 

teor: -------------------------------------------------------------------- 

“A Assembleia Municipal de Guimarães, reunida a trinta de abril de 

dois mil e dezoito, saúda a Assembleia da República pela 

aprovação da Resolução n.º 1502/XIII/3.ª da iniciativa do Grupo 

Parlamentar do Partido Social Democrata (PSD) sobre o Portugal 

2020 e a sua reprogramação. Com a aprovação da referida 

Resolução parlamentar, a Assembleia da República veio 

recomendar ao Governo: Um – Que no âmbito da reprogramação 
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do Portugal 2020 não proceda à transferência de dotações dos 

Programas Operacionais das regiões menos desenvolvidas (regiões 

de convergência) para os Programas Operacionais das regiões 

desenvolvidas, assim como a não eliminação do Portugal 2020 a 

sua orientação para os resultados em benefício da mera execução, 

não se relevando o mérito dos Projetos; Dois – Que garanta que 

as dotações dos Programas Operacionais Regionais que sejam 

objeto de reprogramação sejam utilizadas para reforçar medidas 

constantes desses mesmos Programas, evitando deste modo que 

sirvam para substituírem rubricas (prioridades de investimento) 

oriundas dos Programas Operacionais Temáticos. Três – Que 

garanta que as medidas constantes dos Programas Operacionais 

Temáticos, objeto de reprogramação, especialmente do Programa 

Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos (PO 

SEUR), conservem a sua abrangência territorial, de forma a 

manterem-se os mesmos critérios de repartição nacional 

presentemente estabelecidos, bem como a lógica concursal que 

preside à sua aplicação. A presente moção, após aprovação, 

deverá ser enviada ao Senhor Ministro do Planeamento e das 

Infraestruturas, bem como a todos os Grupos Parlamentares.” ---- 

Submetida à votação, a Assembleia DELIBEROU APROVAR, por 

maioria. ---------------------------------------------------------------- 

-----------------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 

quatro, do artigo quinquagésimo sétimo, do Regime Jurídico das 

Autarquias Locais, aprovado pela lei número setenta e cinco barra 
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dois mil e treze, de doze de setembro, a Assembleia DELIBEROU 

APROVAR, a ata em minuta, por unanimidade. -------------------- 

Eram zero horas e trinta minutos do dia seguinte, o Presidente da 

Mesa declarou ENCERRADA a sessão. ------------------------------- 

Para os efeitos consignados no número dois, do artigo 

quinquagésimo sétimo, da Lei número setenta e cinco barra dois 

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

vai ser assinada pelo Presidente da Assembleia Municipal, José 

João Torrinha Martins Bastos e por mim, Maria Fernanda Azevedo 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


