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ATA 

Aos quinze dias do mês de junho do ano de dois mil e dezoito, 

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

sob a Presidência de José João Torrinha Martins Bastos, 

secretariado por Francisca Maria da Costa Abreu e Maria Elisabete 

Veloso Machado da Costa Martins, reuniu a Assembleia Municipal 

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

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

1 - APROVAÇÃO DAS ATAS DA SESSÃO ORDINÁRIA DE 

ABRIL DE 2018. --------------------------------------------------- 

MEDALHAS HONORÍFICAS -------------------------------------------- 

2 - 24 DE JUNHO DIA UM DE PORTUGAL – ATRIBUIÇÃO DE 

MEDALHAS HONORÍFICAS – MEDALHA DE HONRA DO 

MUNICÍPIO DE GUIMARÃES. ------------------------------------ 

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

3 – CONSOLIDAÇÃO DE CONTAS 2017. ------------------------- 

4 – CERTIFICAÇÃO LEGAL DAS CONTAS CONSOLIDADAS. --- 

CÂMARA ---------------------------------------------------------------- 

5 – ANÁLISE DO RELATÓRIO DA ATIVIDADE DA CÂMARA 

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

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

6 – REVISÃO ORÇAMENTAL. ------------------------------------- 

REGULAMENTOS ------------------------------------------------------- 

7 – PROPOSTA DE REGULAMENTO CRO – CENTRO DE 

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

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

8 – ALTERAÇÃO DE SISTEMA DE COORDENADAS PARA TODA 

A INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA - ALTERAÇÃO PONTUAL DO 

RMEU - REGULAMENTO MUNICIPAL DE EDIFICAÇÃO E 

URBANIZAÇÃO. --------------------------------------------------- 
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PATRIMÓNIO MUNDIAL ------------------------------------------------ 

9 – CONTRIBUIÇÃO PARA O FUNDO DO PATRIMÓNIO 

MUNDIAL – UNESCO. --------------------------------------------- 

INTERESSE PÚBLICO -------------------------------------------------- 

10 - LEANRA, UNIPESSOAL, LDA. - CERTIDÃO DE 

INTERESSE PÚBLICO PARA EFEITOS DE INSTRUÇÃO DO 

PROCESSO EM RAN. ---------------------------------------------- 

11 - JOSÉ VIEIRA ARAÚJO - CERTIDÃO DE INTERESSE 

PÚBLICO NO ÂMBITO DO RERAE. ------------------------------- 

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

12 – RENEGOCIAÇÃO DE PROJETO ECONÓMICO DE 

INTERESSE MUNICIPAL – EMPRESA FALANCES E FONTES. -- 

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

13 – PARTICIPAÇÃO DE GUIMARÃES NA E.R.R.I.N. – REDE 

DE INVESTIGAÇÃO E INOVAÇÃO DAS REGIÕES EUROPEIAS. 

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

14 - ALTERAÇÃO DO MAPA DE PESSOAL – ACESSO NA 

CARREIRA. -------------------------------------------------------- 

15 – ALTERAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

MUNICIPAIS E DO MAPA DE PESSOAL. ------------------------- 

16 – RECRUTAMENTO PARA O GABINETE DE MOBILIDADE – 

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

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

17 – AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES 

ESCOLARES DE ALUNOS DO 1º CEB – ANO LETIVO 

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

18 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGUROS PARA 

ACIDENTES DE TRABALHO, MULTIRRISCOS PATRIMONIAIS, 

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

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

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

19 – DESAFETAÇÃO DO DOMÍNIO PÚBLICO DE PARCELA DE 

TERRENO COM A ÁREA DE 112,00M2 SITA NA RUA PADRE 

FRANCISCO RODRIGUES, FREGUESIA DE PRAZINS SANTA 

EUFÉMIA. ---------------------------------------------------------- 

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

20- FREGUESIA DE PINHEIRO – REQUALIFICAÇÃO DO 

CAMPO DE JOGOS – AQUISIÇÃO DE PROJETOS DE 

ESPECIALIDADES E SONDAGENS GEOTÉCNICAS PARA OS 

BALNEÁRIOS DO CAMPO DE JOGOS. ---------------------------- 

21 – FREGUESIA DE SELHO S. CRISTÓVÃO – CONTRATO DE 

ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO – ANO DE 2017. ------------------ 

22 – FREGUESIA DE MOREIRA DE CÓNEGOS – PEDIDO DE 

CEDÊNCIA DE AUTOCARRO. ------------------------------------- 

23 – FREGUESIA DE BRITO – OBRAS NO CEMITÉRIO – 

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

24 - FREGUESIA DE GUARDIZELA – COLOCAÇÃO DE 

GRADEAMENTO DE PROTEÇÃO – ATRIBUIÇÃO DE 

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

25 – FREGUESIA DE GUARDIZELA – PEDIDO DE CEDÊNCIA 

DE AUTOCARRO. -------------------------------------------------- 

26 – FREGUESIA DE CALDELAS – DELEGAÇÃO DE 

COMPETÊNCIAS – CONCLUSÃO DA REQUALIFICAÇÃO DA 

RUA DO TOJAL, RUA DOS CUTILEIROS, RUA DO RABELO E 

AINDA OBRAS NA RUA DO MONTINHO. ------------------------ 

27 – FREGUESIA DE SELHO S. JORGE – ATRIBUIÇÃO DE 

SUBSÍDIO – REQUALIFICAÇÃO DO CEMITÉRIO. --------------

28 – UNIÃO DAS FREGUESIAS DE PRAZINS SANTO TIRSO E 
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CORVITE – CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE 

DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS – ANO DE 2017 – 

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

29 - UNIÃO DAS FREGUESIAS DE PRAZINS SANTO TIRSO E 

CORVITE – DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 8 DE 

FEVEREIRO DE 2018 – ALTERAÇÃO. ---------------------------- 

30 – UNIÃO DAS FREGUESIAS DE PRAZINS SANTO TIRSO E 

CORVITE – CEDÊNCIA DE MATERIAIS PARA DRENAGEM DE 

ÁGUAS PLUVIAIS NA RUA PADRE ANTÓNIO MATOS. --------- 

31 – FREGUESIA DE S. TORCATO – ATRIBUIÇÃO DE 

SUBSÍDIO – OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO DAS RUAS 

ARQUITETO JOSÉ LUÍS FERREIRA E CÓNEGO ARLINDO 

CUNHA. ------------------------------------------------------------ 

32 - UNIÃO DAS FREGUESIAS DE TABUADELO E S. 

FAUSTINO – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO – OBRAS NA CASA 

MORTUÁRIA DE S. FAUSTINO. ---------------------------------- 

33 – UNIÃO DAS FREGUESIAS DE BRITEIROS SANTO 

ESTEVÃO E DONIM – CONTRATO INTERADMINISTRATIVO E 

DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS – ANO DE 2016 – 

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

34 - UNIÃO DE FREGUESIAS DE BRITEIROS SANTO 

ESTÊVÃO E DONIM – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO – OBRAS 

DE BENEFICIAÇÃO DE DIVERSOS ARRUAMENTOS. ----------- 

35 – FREGUESIA DE FERMENTÕES – ATRIBUIÇÃO DE 

SUBSÍDIO – APOIO PARA OBRAS NO CEMITÉRIO, NA JUNTA 

DE FREGUESIA, INSTALAÇÃO DE GÁS NA EB2,3 FERNANDO 

TÁVORA E OBRAS NA RUA DA PEREIRA. ----------------------- 

36 – FREGUESIA DE NESPEREIRA – EDIÇÃO DE 2017 DO 

ORÇAMENTO PARTICIPATIVO – PROJETO “ + VIDA” 
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CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE 

COMPETÊNCIAS. -------------------------------------------------- 

37 – FREGUESIA DE MOREIRA DE CÓNEGOS – 

CONTINUIDADE DO PROJETO SOCIAL “RAÍZES” – 

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

38 – BRIGADAS VERDES NAS FREGUESIAS – APOIO E 

DINAMIZAÇÃO À ATIVIDADE DAS BRIGADAS VERDES. ------ 

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

39 – FREGUESIA DE LORDELO - ALTERAÇÃO DE TRÂNSITO 

NA TRAVESSA DOS ESCALHEIROS. ----------------------------- 

40 – FREGUESIA DE PENCELO - ALTERAÇÃO DE TRÂNSITO 

NA RUA DA LIBERDADE. ----------------------------------------- 

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

41 - 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, Francisca Maria da Costa Abreu, José Manuel 

Nogueira Teixeira Bastos, Nelson José Guimarães Felgueiras, Paulo 

Rui Lopes Pereira da Silva, Maria Elisabete Veloso Machado da 

Costa Martins, Pedro Miguel Vilhena Abreu Roque Figueiredo, Hugo 

Maciel Tavares de Freitas, 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, Paulo Pinto 

de Carvalho Freitas do Amaral, Augusto Rafael Capela Duarte, Elsa 

Cristina Silva Ribeiro, José de Castro Dias, Manuel Martins 

Salgado, Sandra da Luz da Cunha Martins, António Rogério 

Ferreira Paiva e Hugo Francisco Monteiro Teixeira; PSD – Daniel 

André de Sousa Rodrigues, Margarida Pinheiro Pereira, Tiago 

Vieira Laranjeiro, Luís Cirilo Amorim de Campos Carvalho, Ana 
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Margarida da Costa Teixeira, Rui Alexandre Pereira Barros da 

Cunha Pereira, José Cardoso de Menezes Couceiro da Costa, Ana 

Rita Abreu Fernandes, Mário Augusto Araújo Ribeiro, Eduardo 

Miguel Teixeira Fernandes, Rita Alexandra Rodrigues Caldas e Sara 

Daniela Martins Marques Silva; CDS-PP – Ângela Ivone Rodrigues 

Oliveira, Elsa Maria da Silva Castro, Rui Miguel Ribeiro Correia e 

Paulo Miguel Lima Peixoto; CDU – Mariana da Conceição Pereira 

da Silva, Pedro Manuel Pastor Torcato Ribeiro e Miguel Ângelo 

Leite Vieira; BE – Sónia Cristina Patrocínio Gonçalo Ribeiro; MPT 

– Manuel Lourenço Lima Amaral; PPM – Adrião Saraiva 

Gonçalves. Por inerência do cargo de Presidente de Junta de 

Freguesia: Artur Ferreira Martins (em representação da 

Presidente da Junta de Freguesia de Aldão) - 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, António Gonçalves Vilela (em representação do Presidente da 

Junta de Freguesia de Fermentões) - PS, Augusto César Fernandes 

Guimarães – PS; Agostinho Salgado Faria – PS, Paulo Manuel 

Ferreira da Silva - PS, Cristina Patrícia Lemos Fernandes – PS, 

Manuel da Costa Teixeira - PS, Alcino José de Sousa - PSD, 

António Brás Mendes Pereira – PS, Joaquim Jorge da Mota Pereira 

- PS, João Manuel Gonçalves Miranda - PS, Domingos Vaz Peixoto 

- PS, Carlos Alberto Alves Miranda Oliveira - PS, Sérgio Alberto 

Castro da Rocha - PS, Natália Maria da Silva Fernandes Ribeiro – 

PSD; Maria Adelaide Andrade Silva - PS, José Armando Morais da 

Silva – PS, António Alberto da Costa Martins – PSD, Angelino 

Miguel Ribeiro Salazar – PSD, Nelson Cristiano Gonçalves Ferreira 

- PS, Ricardo Jorge Carvalho de Castro – PS, João Miguel Castro 
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Oliveira - PS, Marçal Avelino Salazar Marques Mendes - PSD, José 

Carlos Fernandes da Cruz – PS, David Patrício Lopes Araújo – PS, 

Vítor Manuel da Silva Pais – PS, Abílio Lima de Freitas – PSD, 

Guilherme Paulo Ribeiro Abreu – PS; José Martinho Dias Machado 

(em representação do Presidente da Junta da União das 

Freguesias de Conde e Gandarela) – PS, João Carlos Silva Alves - 

PS, Manuel das Neves Rodrigues - PSD, Francisco Ferreira 

Gonçalves – PS, Cândida Mota Marques (em representação do 

Presidente da União das Freguesias de Sande Vila Nova e Sande S. 

Clemente) - PS, Daniel Filipe Macedo de Oliveira – PSD, Armindo 

Filipe da Silva Lopes – PS, Manuel Fernando Alves Cardoso - PDS e 

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

Substituição por ausência inferior a trinta dias: António 

Fernando Meireles Lopes, Sónia Ermelinda Matos Silva 

Fertuzinhos, Luís Miguel Morgado Laranjeiro, Marta Abreu 

Coutada, Márcio Rafael Silva Ferreira, José Pedro Aguiar Branco, 

Ana Paula Cardoso Lemos Damião, César Nuno da Costa Teixeira, 

Emídio Guerreiro, Rui Armindo da Costa Freitas, Isabel Filipa de 

Lemos Moreira Leite, Susana Manuela Marques Araújo, André 

Filipe Castro e Sousa Casalta, Fernando Miguel Machado Pereira 

Silva Araújo, Carlos Henrique Ribeiro de Barros, Elva Raquel 

Camarero Cancela Gusmão, Rui Manuel Alves Martins, Cândido 

Capela Dias, Célia Maria Abreu Magalhães, Maria da Conceição da 

Cunha e Castro, Manuel da Costa Mendes Lopes, Manuel Fernando 

da Cunha Fernandes e Francisco Bruno da Silva Oliveira. ----------- 

Faltaram os seguintes membros: César Manuel de Castro 

Machado, António Fernando Macedo Ribeiro, Alexandra Santos 

Gonçalves Ferreira, Paulo Jorge Sousa Castelar Guimarães, Isilda 

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

Costa Araújo e Rui Porfírio Lopes Silva. ------------------------------ 
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Presenças da Câmara Municipal – Domingos Bragança, 

Presidente e Vereadores Adelina Paula Mendes Pinto, Ricardo Jorge 

Castro Ribeiro Costa, Paula Cristina dos Santos Oliveira, Fernando 

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

Carvalho Soares, Hugo Miguel Alves Ribeiro e Bruno Alberto Vieira 

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

Eram vinte e uma horas e vinte e cinco minutos havia quórum 

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

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

Dos ofícios da Câmara Municipal remetendo resposta aos 

requerimentos do Grupo Parlamentar do PSD sobre questões 

relacionadas com o Laboratório da Paisagem, Vítrus Ambiente, 

Candidatura a Capital Verde Europeia 2020, A Oficina, Instituto de 

Design, contrato de aquisição de serviços com Marco Eugénio 

Gomes Araújo, IDEGUI, Turipenha, publicidade e divulgação de 

eventos, Vimágua e contrato de prestação de serviços com a 

SKILLMIND; Do ofício do CDS-PP comunicando a alteração à 

composição da Direção Parlamentar; Do ofício da Câmara 

Municipal remetendo resposta ao requerimento da CDU a respeito 

do protocolo celebrado entre o Município de Guimarães e a 

Irmandade da Penha; Do ofício do Partido Ecologista “Os Verdes” 

acusando a receção da moção sobre Portugal 2020 e sua 

reprogramação; Do ofício do Partido Ecologista “Os verdes” 

remetendo a resposta do Ministério do Ambiente à pergunta 

formulada sobre a poluição do rio Selho, em Guimarães; Do ofício 

do PCP remetendo a pergunta formulada ao Governo a respeito da 

aplicação do Regime de Arrendamento Apoiado; Do ofício do 

Município de Fafe remetendo Moção sobre a Regionalização. ------- 

De seguida, informou todos os presentes que o Presidente da 

Câmara Municipal havia solicitado a RETIRADA DO PONTO SETE 
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DA ORDEM DO DIA “REGULAMENTOS – PROJETO DE 

REGULAMENTO CRO – CENTRO DE RECOLHA OFICIAL DO 

CONCELHO DE GUIMARÃES, através de ofício que lhe fora 

remetido, que passou a ler, em voz alta, e que a seguir se 

transcreve: “A Câmara Municipal, em sua reunião de 8 de 

fevereiro de 2018, aprovou a proposta referida em assunto, tendo 

o Regulamento sido submetido a discussão pública, mediante 

publicação no Diário da República, e depois remetido aos Serviços 

da Assembleia Municipal para aprovação. Todavia, e após estudo 

mais aprofundado do assunto, entendo ser necessário coligir mais 

elementos e ponderar outros fatores que considero relevantes, o 

que pode conduzir à alteração do documento que consta da 

proposta atual. Deste modo, venho solicitar a V. Exa. se digne 

retirar o assunto da Agenda de trabalhos da próxima sessão da 

Assembleia Municipal. Agradecendo antecipadamente a melhor 

compreensão, apresento a V. Exa. os meus melhores 

cumprimentos.” --------------------------------------------------------  

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

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

José Cardoso de Menezes Couceiro da Costa, do Grupo 

Parlamentar Municipal do PSD, fez a sua intervenção sobre cessar 

a sua militância no PSD, lendo, em voz alta, um documento cujo 

teor a seguir se transcreve: “Diz-se que: ou a Política nos suja, ou 

nós sujamos a política! Na impossibilidade de sujar a Política não 

pude admitir que a Política me sujasse. Ora como entendo que a 

militância pressupõe o voto, na impossibilidade de dar meu Voto 

restou-me cessar a militância no PSD. As posições a as atitudes de 

Rui Rio não são, de todo em todo, as do meu diapasão, diria 

mesmo que estão quase nas antípodas, mas mais importante que 

a ausência de qualidade, é a existência dela como é o caso do 
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projeto político que André Coelho Lima encabeçou, da liderança de 

Bruno Fernandes no PSD de Guimarães, da liderança de Tiago 

Laranjeiro na bancada desta Assembleia Municipal, da liderança no 

PSD de Guimarães de César Teixeira, da liderança no Grupo 

Parlamentar de Daniel Rodrigues e dos candidatos e eleitores da 

Coligação Juntos Por Guimarães. Por todas estas qualitativas e 

superiores razões continuo inteiramente leal a estas pessoas e aos 

valores que proclamaram na urna de voto. Por tudo isto comunico 

a esta Assembleia Municipal que continuarei a integrar o Grupo 

Parlamentar do PSD mas agora apenas na condição de Deputado 

Independente.” -------------------------------------------------------- 

Mariana da Conceição Pereira da Silva, do Grupo Parlamentar 

da CDU, começou lendo o seguinte excerto do Memorial do 

Convento de José Saramago “Daqueles homens que conhecemos 

no outro dia, vão na viagem José Pequeno e Baltasar, conduzindo 

cada qual a sua junta, e, entre o pessoal peão, só para as forças 

chamado, vai o Cheleiros, aquele que lá tem a mulher e os filhos, 

Francisco Marques é o nome dele, e também vai o Manuel Milho, o 

das ideias que lhe vêm e não sabe donde. Vão outros Josés, e 

Franciscos, os Manéis, serão menos os Baltasares, e haverá Joões, 

Álvaros e Antónios e Joaquins, talvez Bartolomeus, mas nenhum o 

tal, e Pedros, e Vicentes, e Bentos, Bernardos e Caetanos, tudo 

quanto é nome de homem vai aqui (…) ”. Continuou, dizendo que 

nesta listagem só havia homens, mas isso eram outros tempos e a 

função era carregar as pedras com que, no Séc. XVII, se construiu 

o Convento de Mafra. Na lista das condecorações do 24 de Junho, 

desde 1988, disse verem muitos nomes de homens e poucas 

mulheres, sendo que das 22 mulheres que foram condecoradas 

apenas 5 receberam a medalha de Ouro e todas as outras foram 

condecoradas com medalhas de prata ou de mérito. Lembrou, 
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igualmente, que desde a primeira eleição de Domingos Bragança a 

Presidente, apenas uma mulher mereceu ser condecorada pelos 

seus executivos, sendo em dois mil e dezoito condecorados mais 

cinco homens. Prosseguindo, sobre a questão dos fogos florestais, 

e pese embora tenham a opinião de que essa responsabilidade é 

do Poder Central e do ICNF, disse querer saber como decorreu o 

processo da limpeza dos terrenos no concelho de Guimarães, se 

realmente se conseguiu reduzir o risco de incêndio e se todo o 

território tem os terrenos limpos. Também gostaria de saber qual 

o balanço que faz da limpeza nas quatro freguesias de primeira 

prioridade, Gonça, Longos, União de Freguesias de Briteiros São 

Salvador e Briteiros Santa Leocádia, União de Freguesias de 

Leitões, Oleiros e Figueiredo. Por último, e não menos importante 

e preocupante, falou sobre o novo capítulo da história da Ecoibéria 

que, ao que parece, exige três milhões de euros à Câmara 

Municipal de Guimarães pelos prejuízos causados, considerando 

que Guimarães fica com o prejuízo maior, o ambiental e 

perguntando como se pensa resolver esta questão sem que os 

vimaranenses tenham que ser, mais uma vez, prejudicados. ------ 

Rui Miguel Ribeiro Correia, do Grupo Parlamentar Municipal do 

CDS-PP, referiu que não estariam em Guimarães se alguém, tendo 

uma opinião diferente, apresentando soluções alternativas ou 

criticasse opções de governação, não levasse de enxurrada a 

resposta dos visionários tocados pelo “Divino” - pois quem não 

concorda é contra Guimarães, contra a Pátria e contra os 

vimaranenses. Referiu, ainda, que sempre foi assim e não seria 

diferente aquando da votação do programa que a Camara 

Municipal pretendeu celebrar com a Taipas Turitermas, que a 

coligação votou contra e o ponto foi chumbado. Todavia, o 

vereador, impedido de votar, amuado, não se aguentou ao 
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argumento fácil, proferindo “os vereadores do PSD e CDS são 

contra o desenvolvimento das Taipas e da Turitermas”, mas nada 

de novo. Explicou, então, que depois do Tribunal de Contas ter 

chumbado o aumento de capital que a Taipas Turitermas pretendia 

fazer, com responsabilidade, claro, para a Camara Municipal, num 

processo, que diga-se, depois de lido o acórdão, os envergonha, o 

Presidente da Camara veio dizer que não estava nada preocupado 

e que tinha outras soluções de financiamento. Assim, se chegou a 

este contrato programa que não veio hoje à Assembleia Municipal, 

mas que virá, e nessa altura dirão, como agora e como sempre, 

que a Taipas Turitermas, sendo uma régie cooperativa, não tem 

que fazer concorrência a privados, não é esse nem deve ser o 

escopo de nenhum Município. Considerou, de seguida, que 

entender a tomada de posição da Coligação como sendo contra as 

Taipas e o seu desenvolvimento é ser contra os privados que 

investiram e investem nas Taipas e que esses sim têm como 

escopo o lucro e o negócio. Salientou que Coligação sabe da 

importância das Termas das Taipas, mas considera que é 

impossível descurar os exemplos de Vizela e Vidago, que estão 

concessionadas a privados, projetam o turismo, têm Lucro e 

melhor ainda, não implicam para o Município qualquer encargo. 

Ora, se o Município pode, ao privatizar, ganhar dinheiro ao invés 

de injetar, como tem feito, gostaria de saber: Afinal quem é que 

está contra as Taipas, e mais importante, quem é que está contra 

Guimarães? ------------------------------------------------------------ 

Sónia Cristina Patrocínio Gonçalo Ribeiro, do Grupo 

Parlamentar do BE, disse que o recente acordo firmado em 

Concertação Social pelo Governo, pelas quatro associações 

patronais e pela UGT demonstra que as alterações essenciais à 

legislação não foram observadas. As imposições da Troika 
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mantiveram-se e os trabalhadores continuam a reclamar o fim da 

cláusula da caducidade dos contratos, a aplicação do tratamento 

mais favorável, a eliminação dos cortes nos dias de férias e o fim 

da redução do valor das indemnizações por despedimento. 

Anunciou, continuando, que há cerca de dois anos, o Governo 

negociou um Plano Nacional de Combate à Precariedade, tal como 

constava do acordo feito com o Bloco. Nesse Grupo de Trabalho foi 

possível chegar a acordo sobre um conjunto de propostas de 

combate aos contratos a prazo e a alguns princípios de limitação 

do trabalho temporário. Em março, o Governo apresentou a sua 

proposta de alteração ao Código de Trabalho, que incluía as 

medidas positivas negociadas. Ao mesmo tempo que avançava no 

combate à precariedade, confirmava-se que, relativamente às 

outras matérias (horas extra, férias, despedimentos, contratação 

coletiva, turnos), o Governo era omisso e conservador: não queria 

mexer em nada de substancial do que tinha sido feito pela Direita, 

sendo que nas duas últimas semanas, esta orientação mudou para 

pior. Para alcançar um acordo com os patrões, o Governo 

negociou um conjunto de normas que, habilidosamente, esvaziam 

as alterações de combate à precariedade que tinham sido 

negociadas. Uma das matérias acordadas com o Bloco relativas à 

limitação aos contratos a prazo era acabar com a exceção que 

permitia contratar a prazo, mesmo para funções permanentes, 

desde que se tratasse de jovens à procura do primeiro emprego 

ou desempregados de longa duração. À margem do acordo que 

havia feito à Esquerda, o governo introduziu, à última da hora, sob 

pressão dos patrões, duas vias para que as empresas possam 

contornar esta restrição: i) propõe alargar o período experimental 

destes grupos de trabalhadores de 90 para 180 dias; ii) propõe 

alargar os fundamentos e a duração máxima dos contratos de 
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muita curta duração, que não estão sujeitos a forma escrita, não 

estão cobertos pelo Fundo de Compensação do Trabalho. A taxa 

da rotatividade é outro exemplo de como esvaziar totalmente uma 

medida. Inicialmente, o debate partiu de uma norma, que já 

consta da lei mas não está em vigor, através da qual a TSU 

patronal dos contratos a termo poderia ser agravada até 3%. Mas, 

para ir de encontro aos interesses dos patrões, o Governo 

introduziu, sucessivamente, formas de anular o efeito e a eficácia 

desta medida. Começou por estabelecer que a taxa era de 2% no 

máximo, e que o seu valor seria progressivo; depois propôs que 

não abrangesse todos os contratos a prazo, mas apenas os que se 

afastassem da média do setor; a seguir, aceitou que os contratos 

considerados para aferir esta rotatividade eram excluídos, além 

dos contratos temporários, os contratos a prazo para substituir 

trabalhadores por doença e os contratos de muito curta duração. 

Porém, com tantas exceções, há alguma empresa que vá pagar a 

taxa? Tendo em conta a satisfação dos patrões, nomeadamente do 

turismo e da agricultura, dir-se-ia que não. Continuou, referindo 

que quando o PS, pela mão do Ministro Vieira da Silva, criou os 

bancos de horas, em 2009, submeteu-os à contratação coletiva. A 

Direita fez uma alteração ao Código do Trabalho, em 2012, em 

que instituiu o banco de horas individual e criou um banco de 

horas grupal que se poderia impor ao conjunto dos trabalhadores. 

Assim, no documento entregue na Concertação Social a 23 de 

março, “o Governo propõe: Reservar para a negociação coletiva a 

adoção do banco de horas”. Entretanto, o Governo, sob pressão 

dos patrões, passou a prever uma nova figura de banco de horas 

por “acordos de grupo a alcançar através de consulta aos 

trabalhadores”, fora da contratação coletiva. Esta medida, que foi 

uma das mais celebradas pelos patrões como uma vitória sua, 
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permite assim manter os bancos de horas contornando a 

contratação coletiva. O caso do trabalho temporário também é 

revelador da mudança de orientação do Governo. Depois de 

negociar com o Bloco o princípio da limitação do número de 

renovações (o Bloco propôs três, por analogia com os contratos a 

prazo), o Governo concretizou a limitação em seis, mas cedeu à 

chantagem patronal e propõe acrescentar a essa norma uma 

alínea que lhe retira abrangência. Afinal, a limitação não se aplica 

sempre que estiver em causa “a substituição direta ou indireta de 

trabalhador ausente ou que, por qualquer motivo, se encontre 

temporariamente impedido de trabalhar”. Resumindo, disse que 

além daquilo em que não quer mexer (e que é muito importante), 

o Governo acaba de, na prática, propor o esvaziamento de grande 

parte das medidas de combate à precariedade que tinha acordado 

à sua Esquerda, retirando-lhes eficácia por via de normas 

acordadas com as entidades patronais. A manutenção deste 

desequilíbrio introduzido nas relações laborais (por via destes 

bancos de horas, das regras existentes no trabalho por turnos e 

noturno, dos cortes no trabalho suplementar, das alternativas de 

precarização) só tem um efeito: prejudicar os trabalhadores na 

negociação e manter a baixas remunerações e a precariedade, 

colocando os trabalhadores numa posição de subserviência em 

relação ao capital. ----------------------------------------------------- 

Tiago Vieira Laranjeiro, do Grupo Parlamentar Municipal do 

PSD, fez a sua intervenção sobre o 24 de Junho Dia Um de 

Portugal, lendo, em voz alta, um documento cujo teor a seguir se 

transcreve: “No ano de 1128, “no mês de Junho, na festa de S. 

João Baptista, o ínclito D. Afonso, filho do conde Henrique e da 

rainha D. Teresa, neto do grande imperador da Hispânia, D. 

Afonso, com o auxílio do Senhor e por clemência divina, e também 
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graças ao seu esforço e persistência, mais do que à vontade ou 

ajuda dos parentes, apoderou-se com mão forte do reino de 

Portugal”. A 24 de Junho de 1128 travou-se um momento 

definidor do caminho da autonomia e independência de Portugal. 

Das névoas da memória ficou-nos a marca da data, lembrada por 

tantos pelo seu papel no caminho da construção de uma pátria, de 

uma Nação, de um país. O seu papel como ato fundador da 

Nacionalidade é salientado por muitos. Aliás, tal foi a importância, 

que os “Anais de D. Afonso, Rei dos Portugueses”, crónicas 

contemporâneas do reinado de D. Afonso Henriques escritas em 

Santa Cruz de Coimbra, fixam essa data como a data fundadora 

do Reino de Portugal, crónica da qual foi retirado o excerto que 

abriu esta intervenção, na tradução avançada por José Mattoso. 

Alfredo Pimenta classifica a data como “o primeiro ato decisivo (…) 

da série gloriosa de feitos do fundador do Reino de Portugal. É o 

nosso grito de independência, é a nossa primeira afirmação de 

personalidade e de vontade”. E ali se iniciou o mais longo reinado 

que Portugal teve. Aquela vontade, aquele grito de independência, 

aquele ato de personalidade teve como palco a nossa terra. 

Envolveu as nossas gentes. Marcou definitivamente o futuro do 

que somos. Enquanto Nação, enquanto país, enquanto povo, 

enquanto Guimarães. Foi desta “primeira tarde portuguesa” que 

partiu o esforço da reconquista territorial que deu ao nosso país as 

fronteiras próximas das que hoje tem. Foi este o ato fundador 

daquele que viria a constituir-se como uma das mais antigas 

nações europeias. Foi este movimento de reconquista territorial, 

de definição de fronteiras, que levou à criação das circunstâncias 

que mais tarde nos empurrariam para o mar e para a expansão 

marítima, a partir de 1415. Foi desta vontade que se lançou a 

semente para que chegássemos aos cinco continentes, e nos 
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tornássemos numa das línguas mais faladas do mundo. É este 

legado que em Guimarães, e bem, celebramos. É o nosso legado 

histórico, que enforma e marca indelevelmente as características 

da nossa identidade, nacional e principalmente local. E iniciarmos, 

na celebração dos 890 anos da batalha de São Mamede, o 

caminho para a celebração do 9º Centenário de Portugal, é 

sinalizarmos a dignidade e dimensão que esta celebração, no 

nosso entendimento, deverá ter. Para que este celebrar seja mais 

que apenas festejar, para que deixe ele próprio um legado que 

acrescente a Guimarães. Uma celebração que, naturalmente, terá 

de envolver as mais elevadas instâncias de Portugal, do chefe de 

Estado ao Governo. Mas que, no nosso entendimento, deverá 

extravasar estas fronteiras. Deverá envolver os nossos parceiros 

europeus e, principalmente, os nossos parceiros lusófonos. Numa 

celebração do nosso legado histórico, hoje por alguns nossos 

concidadãos questionado. Numa celebração da nossa língua, sinal 

maior desse mesmo legado, e que nos dá a capacidade única de 

estabelecermos pontes e potenciarmos a união de povos tão 

díspares, da Amazónia a Timor. A nosso ver, estamos perante uma 

oportunidade única para que Guimarães afirme o seu papel em 

Portugal, na Lusofonia e no mundo. Para que Guimarães, Berço de 

Portugal, continue num caminho de afirmação, desde logo de 

valores. O legado da batalha de São Mamede é, de algum modo, 

também o símbolo daquilo que nos torna únicos, e que gera esse 

reconhecimento por todos. E não únicos de um modo exclusivista 

ou segregacionista, mas únicos no amor e dedicação à nossa 

terra, na ligação que temos e cultivamos com um património 

comum, mas que se abre ao outro, que se abre aos outros. Hoje 

mesmo comemoramos os 132 anos da abertura da Exposição 

Industrial de Guimarães de 1884. Foi um momento de mudança 
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de paradigma no nosso concelho. Se assim quisermos e assim 

trabalharmos, também 2028 poderá constituir-se como um outro 

marco para um maior futuro. Será na capacidade que cada um de 

nós, Vimaranenses, demonstrar na prossecução deste objetivo 

comum, que é afirmarmos Guimarães, que esse futuro se 

construirá. A nosso ver, este é um pequeno passo, certamente 

que simbólico, mas um passo certo na afirmação do legado que 

nos honra. Mas, acima de tudo, um passo que abre caminho para 

o devir.” ---------------------------------------------------------------- 

Paulo Rui Lopes Pereira da Silva, do Grupo Parlamentar 

Municipal do PS, começou referindo que Winston Churchill dissera 

que a democracia era a pior forma de governo, à exceção de todas 

as outras experimentadas ao longo da história. Disse, depois, que 

o regime político português era um resultado desta 

experimentação de permanente melhoria, que, desde que 

tínhamos uma república, foi caminhando no sentido de uma maior, 

melhor e mais aprofundada democracia. Também que do nosso 

sistema político foram emanando vitórias consecutivas que 

aproximaram o poder de decisão do cidadão, desde as eleições de 

Presidente da República, Deputados à Assembleia da República até 

aos eleitos da Assembleia de Freguesia e Presidente de Junta. 

Disse, prosseguindo, que o caminho, além do poder de escolha do 

cidadão, tem sido também interpretado pelos decisores políticos 

ao nível da capacidade na ação direta e atenção aos temas de 

maior proximidade aos portugueses, e era com base nestes 

princípios, que se formulam as leis que ditam a organização das 

nossas instituições e as competências que estão a cada nível. 

Começando pela sua organização, disse que as assembleias 

municipais são os órgãos deliberativos dos municípios, por 

definição, onde fazem parte os eleitos direitos, em número 
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superior ao número de freguesias, e os representantes das Juntas 

de Freguesia do território concelhio. Referiu, de seguida, que esta 

definição na origem era uma intenção do legislador de fazer 

corresponder no órgão máximo do poder local a 

representatividade de todos os cidadãos e de todo o território e 

que as matérias em discussão nas Assembleias Municipais diziam 

respeito a todo o concelho, fossem elas de uma obra no Largo do 

Toural ou de um Cemitério em Brito. E, esta questão crescia de 

importância no caso concreto de Guimarães pela sua 

especificidade, sendo um território com 160 mil habitantes, em 

que menos de 20% residiam no perímetro urbano, com 9 vilas a 

funcionarem como polos urbanos agregadores das freguesias 

contíguas e em que essas mesmas freguesias tinham, também 

territórios dispersos com pequenas centralidades, em o poder 

político precisava de soluções ajustadas a esta realidade. Por isso, 

a presença dos Presidentes de Junta neste fórum não só era bem-

vinda, como era fundamental. A sua presença nesta assembleia 

municipal não se limitava a acenar para votar, pois todas as 

matérias que são votadas dizem respeito a uma, várias ou todas 

as freguesias deste território, conforme o ponto em debate. Pelo 

exposto, disse não aceitarem a desvalorização, nem menorização 

qualquer das intervenções que pretenda dar a conhecer algum 

aspeto de interesse concelhio que ocorra dentro dos territórios a 

que presidem. Só com a atenção de cada Presidente de Junta, 

seriam capazes de estarem mais atentos a todo o território e 

porque só com o poder local mais próximo dos cidadãos teríamos 

uma melhor democracia. Também era com base nos princípios da 

democracia, da proximidade e do poder onde ele deve estar que 

tinham caminhado os níveis de distribuição das competências. 

Porém, esta visão não devia, contudo, deixar de perceber em 
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primeiro lugar, onde estavam as condições de tomar a decisão, de 

a executar e de ter os meios ao dispor para o fazer da melhor 

forma. Defendem, por isso, como princípio, que o nível de decisão 

que afete a gestão do dia-a-dia do cidadão deve estar o mais 

próximo possível. Desta forma, era importante acompanhar o 

processo de descentralização de competências que corre neste 

momento na Assembleia da República e o PS Guimarães estava 

atento. Já iniciara a sua discussão interna, já promovera uma 

iniciativa pública sobre o tema e teria na descentralização o mote 

principal das Jornadas Parlamentares do Grupo Parlamentar desta 

Assembleia até ao final do mês. Era este também o papel das 

estruturas partidárias locais e dos eleitos dos partidos, dos 

deputados municipais e dos restantes autarcas, desde o executivo 

municipal até aos eleitos nas Assembleias de Freguesia. Debate, 

atenção e a defesa intransigente daquilo em que acreditam. 

Confiam igualmente e secundam a visão do poder camarário no 

segundo nível de descentralização. Aquele que cabia ao Município 

decidir. Se era verdade que o poder devia estar o mais próximo 

possível do cidadão, este princípio devia estar ao serviço das ações 

que precisem deste olhar atento permanente. Andou bem o 

Executivo quando começou, por exemplo, a descentralizar as 

competências relativas aos Parques de Lazer. Era o tipo de 

competência que precisava de quem estivesse no terreno, o visse 

todos os dias! Coisa diferente acontecia, e bem, no que tocava às 

obras de maior monta. E quando dizem de maior monta não 

precisavam de falar em grandes empreitadas. As necessidades 

decorrentes da contratação pública e da execução das obras em si 

precisavam de meios humanos, financeiros e técnicos que seriam 

tão melhores, quanto a escala que lhes pudessem dar. Mas mais 

do que isso, Guimarães tem o território que já referira 
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anteriormente, com as assimetrias decorrentes deste perfil 

multinuclear. Só com uma visão abrangente do território, atento 

às necessidades de cada freguesia e às situações mais importantes 

a cada momento, seria possível investir com conta peso e medido. 

Colmatar assimetrias, criar coesão territorial. Era este o desígnio 

que vem vigorado em Guimarães e ainda bem que assim era. E 

vem sendo assim com o maior investimento de sempre nas 

freguesias fora do perímetro urbano que aconteceu no último 

mandato. Da mesma forma que pretendem que todos os 

Presidentes de Junta tenham um papel nesta Assembleia, que 

todos tenham poderes delegados, e que a visão transversal de 

todo o território esteja no município, acreditam que este 

pensamento só faz sentido se for mesmo para todo o território. 

Defendem toda e qualquer freguesia. Todo e qualquer cidadão seja 

ele de Oliveira de Castelo ou de Castelões. Seja ele de Brito ou 

São Torcato. Independentemente de cor política do seu executivo. 

Era esta a atenção que queriam ter. Era esta a ação que se exigia 

de Presidente da Câmara e Vereadores. Que o investimento fosse 

pensado em função das assimetrias do território, mas que fosse 

feito em todo o território. Por via das Juntas de Freguesia, pela 

execução dos projetos municipais via câmara ou empresas do 

setor local, ou pela concretização das propostas do Orçamento 

Participativo. Infelizmente não pensavam todos da mesma 

maneira, pois na passada reunião de Câmara, aproveitando uma 

maioria circunstancial, apenas possível com uma ausência e um 

impedimento de votar, o PSD e CDS decidiram votar contra uma 

das maiores e mais importantes vilas do nosso concelho. Não 

votaram contra o PS, que nunca se esquecessem disso. Votaram 

contra as Taipas e a Turitermas que tem vindo a fazer um trabalho 

de excelência naquele território. Desde a recuperação do edifício 
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dos Banhos Velhos, que hoje tem uma programação cultural 

regular, a requalificação do edifício dos Banhos Novos, a atividade 

da clínica e do SPA, a devolução à comunidade do ringue e do 

parque de campismo, eram alguns dos exemplos maiores. Pois 

bem, depois de tantos anos a exigirem estas obras, agora votam 

contra elas. Depois de tantos anos a pedirem investimento 

naquela freguesia, agora rejeitaram-no. Mas até esta votação foi 

importante, porque no único ponto da ordem de trabalhos em que 

a Coligação de direita podia fazer valer a sua posição de forma 

definitiva votaram contra o desenvolvimento de uma parte do 

território de Guimarães. Era importante que os vimaranenses o 

soubessem. Bastaram cinco minutos de poder para se perceber 

que mais importante do que Guimarães, as suas vilas e freguesias, 

estava a política partidária. Era assim com este novo PSD. Nunca 

seria assim com o PS de sempre. Da descentralização nacional 

para a regional. Da regional para a municipal e desta para a local. 

Era assim que viam a cadeia de poder de decisão, desde os 

recursos e definição de metas nacionais, até à atenção e poder de 

decisão micro local. Era com o respeito por cada instituição e pelo 

que elas representam. Era com a atenção e ação de cada um. Era 

também esse o papel desta assembleia, de eleitos diretos e de 

presidentes de junta. Não das juntas que lhes eram simpáticas, 

mas de todas! Eram todos estes elementos que constituíam o pior 

dos sistemas políticos, à exceção de todos os outros. --------------- 

Foram solicitados esclarecimentos pelos membros Ângela Ivone 

Rodrigues Oliveira, Daniel André de Sousa Rodrigues e Tiago Vieira 

Laranjeiro, aos quais Paulo Rui Lopes Pereira da Silva respondeu. - 

Adrião Silva Gonçalves, do Grupo Parlamentar do PPM, disse 

terem conhecimento da iniciativa da Câmara Municipal de incluir 

na toponomástica da Universidade do Minho, em Guimarães, do 
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nome do Dr. Mário Soares, Secretário-Geral do Partido Socialista e 

ex-Presidente da República Portuguesa e do Dr. Álvaro Cunhal do 

Partido Comunista Português. Nesta matéria, disse que o PPM 

propunha que, de igual forma e com mais propriedade, se 

nomeasse a uma praça em Guimarães como Praça da Monarquia 

Portuguesa. De facto, disse ter sido D. Afonso Henriques que 

transformou um mero Condado num Estado soberano. Disse, 

depois, que era importante promover a cidade como Berço da 

Nação e, inequivocamente, como origem e identidade da 

nacionalidade portuguesa. Por fim propunham, igualmente, que 

nas imediações da Estátua de D. Afonso Henriques se colocasse, 

de forma perene, informação sobre as géneses de Guimarães, de 

Portugal e, consequentemente, da Monarquia da Primeira Dinastia, 

assim como que o atual local onde se situa a referida estátua se 

passasse a denominar Praça da Monarquia Portuguesa. ------------ 

Domingos Bragança, Presidente da Câmara Municipal, usou da 

palavra começando por explicar que a atribuição das Medalhas de 

honra do Município de Guimarães tem em conta o passado, os 

feitos, a notoriedade das personalidades, sejam homens ou 

mulheres. Lembrou, então, que as mais altas distinções foram 

atribuídas no mandato anterior aos quatro Presidentes da Câmara 

após o 25 de Abril de 1974, a um Reitor, a um Investigador, 

reconhecido internacionalmente e, agora, a dois Presidentes da 

Assembleia Municipal que se distinguiram nessas funções e 

noutras como cidadãos vimaranenses. De seguida, disse 

considerar positivo o balanço do trabalho de limpeza da área 

florestal do concelho, realçando que nos trabalhos foram 

envolvidas as equipas da Câmara, da Vítrus, Sapadores Florestais 

e os Bombeiros. Continuou, participando que foram limpas as 

freguesias prioritárias e que mantinham todas as equipas no 
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terreno. Porém, disse que nada podia garantir que o incêndio não 

pudesse acontecer. Têm estado a fazer o trabalho que lhes 

competia e que o iriam continuar a fazer. Prosseguindo, sublinhou 

que a Taipas Termal tem feito um bom trabalho, é detentora de 

património público e presta um serviço público. Disse, ainda, que 

nos últimos tempos fez um investimento que, em seu entender, 

era mais da competência da Câmara Municipal do que da 

Turitermas. Falava do polidesportivo que representou um 

investimento de 1,4 milhões de euros, lembrando que se esse 

valor não fosse despendido, a Turitermas tinha a sua 

sustentabilidade assegurada. Por isso, a proposta de contrato 

programa voltaria, para provação, na próxima reunião do 

Executivo Municipal. Relativamente à questão da Ecoibéria 

explicou que até à data esta empresa intentou duas ações judiciais 

contra a Câmara Municipal, uma para anular a decisão da Câmara 

que não autoriza a construção do novo edifício e uma outra, 

apresentada há dias, para reconhecimento de um direito de 

indeminização em valor a fixar em liquidação de sentença se lhe 

for favorável. Acrescentou, depois, que intentar uma ação judicial 

é normal, é um direito que a todos assiste, mas intentar uma ação 

judicial não significa que haja sentença e muito menos uma 

decisão transitada em julgado. Continuando, disse que todos 

consideram o 24 de Junho de 1128 uma data memorável e 

fundadora do nosso país. Disse considerar injusto que o primeiro 

dia de Portugal, não seja feriado nacional e, por isso, tudo fará 

para que o Presidente da República reconheça a evidência de que 

foi em Guimarães, com a Batalha de S. Mamede, que começou a 

nacionalidade portuguesa. Depois, pegando na intervenção do 

membro Paulo Silva, comunicou que o valor transferido para cada 

freguesia é três/quatro vezes superior àquilo que se transfere 
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diretamente procurando, desta forma, corrigirem as assimetrias e 

promover a coesão territorial. Por fim, disse ter ouvido com 

atenção o membro Adrião Gonçalves, informando, contudo, que no 

ano anterior atribuíram às Hortas o nome de Largo da República. - 

Foram solicitados esclarecimentos pelos membros Adrião Silva 

Gonçalves, Tiago Vieira Laranjeiro, Mariana da Conceição Pereira 

da Silva, José Cardoso de Menezes Couceiro da Costa e Paulo Rui 

Lopes Pereira da Silva, aos quais Domingos Bragança respondeu. - 

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

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

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

2 - APROVAÇÃO DAS ATAS Nº2 E 3 DA SESSÃO ORDINÁRIA 

REALIZADA A 27 E 30 DE ABRIL DE 2018. Foi dispensada a 

sua leitura por terem sido entregues aos membros da Assembleia, 

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

Submetidas à votação a Assembleia DELIBEROU APROVAR, por 

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

Não participaram na votação da Ata nº2, de 27 de abril, por 

não terem estado presentes na sessão, os seguintes membros: 

Pedro Miguel Vilhena Abreu Roque Figueiredo, Hugo Maciel 

Tavares de Freitas, Carlos Alexandre Lopes Rodrigues Ribeiro, 

Paulo Pinto de Carvalho Freitas do Amaral, Augusto Rafael Capela 

Duarte, Margarida Pinheiro Pereira, Luís Cirilo Amorim de Campos 

Carvalho, José Cardoso de Menezes Couceiro da Costa, Mário 

Augusto Araújo Ribeiro, Rita Alexandra Rodrigues Caldas, Sara 

Daniela Martins Marques Soares, Miguel Ângelo Leite Vieira, Artur 

Ferreira Martins, Carlos Alberto Alves Miranda de Oliveira, 

Angelino Miguel Ribeiro Salazar, António Gonçalves Vilela, José 

Martinho Dias Machado e Cândida Mota Marques. ------------------- 
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Não participaram na votação da Ata nº3, de 30 de abril, por 

não terem estado presentes na sessão, os seguintes membros: 

Pedro Miguel Vilhena Abreu Roque Figueiredo, Hugo Maciel 

Tavares de Freitas, Paulo Pinto de Carvalho Freitas do Amaral, 

Augusto Rafael Capela Duarte, Sandra da Luz da Cunha Martins, 

Luís Cirilo Amorim de Campos Carvalho, José Cardoso de Menezes 

Couceiro da Costa, Eduardo Miguel Teixeira Fernandes, Rita 

Alexandra Rodrigues Caldas, Sara Daniela Martins Marques 

Soares, Pedro Manuel Pastor Torcato Ribeiro, Miguel Ângelo Leite 

Vieira, Manuel Lourenço Lima Amaral, Artur Ferreira Martins, 

Carlos Alberto Alves Miranda de Oliveira, Angelino Miguel Ribeiro 

Salazar, João Miguel Castro Oliveira, António Gonçalves Vilela, 

José Martinho Dias Machado, Cândida Mota Marques e Manuel 

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

MEDALHAS HONORÍFICAS -------------------------------------------- 

2 - 24 DE JUNHO DIA UM DE PORTUGAL – ATRIBUIÇÃO DE 

MEDALHAS HONORÍFICAS – MEDALHA DE HONRA DO 

MUNICÍPIO DE GUIMARÃES. Submete-se para aprovação da 

Assembleia Municipal a seguinte proposta: “Nos termos do 

Regulamento de Atribuição de Medalhas Honoríficas Municipais 

aprovado em 2014 pelos Órgãos do Município, designadamente 

dos seus Artigos 4º e 5º, proponho, no âmbito das Comemorações 

do 24 de Junho Dia Um de Portugal do corrente ano, a atribuição 

de condecorações às seguintes personalidades, conforme 

fundamentação constante de anexo à presente proposta: Medalha 

de Honra do Município de Guimarães: - Dr. João Gaspar Gomes 

Alves e Dr. António Mota Prego. Atendendo aos relevantes 

contributos para Guimarães das personalidades em apreço, 

entendo que se verificam os pressupostos de excecionalidade 
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previstos no nº 4 do Artº 4º do Regulamento de Atribuição de 

Medalhas Honoríficas Municipais. ------------------------------------- 

Conforme dispõe o respetivo Regulamento de Atribuição de 

Medalhas Honoríficas Municipais, procedeu-se à votação, por 

escrutínio secreto, obtendo-se o seguinte resultado: --------------- 

Medalha de Honra do Município de Guimarães - DR. JOÃO 

GASPAR GOMES ALVES: Inscritos = 97; Votantes = 87; SIM = 

81; NÃO = 3; Brancos = 3; Nulos = 0. ---------------------------- 

Medalha de Honra do Município de Guimarães - DR. ANTÓNIO 

MOTA PREGO: Inscritos = 97; Votantes = 87; SIM = 74; NÃO = 

5; Brancos = 8; Nulos = 0. ----------------------------------------- 

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

3 – CONSOLIDAÇÃO DE CONTAS 2017. Submete-se à 

apreciação e votação da Assembleia Municipal a proposta 

designada por “Consolidação de Contas do ano de 2017”, 

aprovada pelo Executivo Municipal em reunião realizada a sete de 

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

arquivada em pasta anexa ao livro de atas. 4 – CERTIFICAÇÃO 

LEGAL DAS CONTAS CONSOLIDADAS. Submete-se à 

apreciação da Assembleia Municipal a Certificação Legal das 

Contas Consolidadas, apreciada pelo Executivo Municipal em 

reunião realizada a sete de junho de dois mil e dezoito, que aqui 

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

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

Miguel Ângelo Leite Vieira, do Grupo parlamentar Municipal da 

CDU, referiu que contas consolidadas do grupo Câmara Municipal 

de Guimarães relativas ao ano económico de 2017 não merecem 

reparo de maior por parte da CDU, na justa medida em que 

espelham o que se passou na gestão da maior organização de 

grupo, a Câmara Municipal, mas por isso mesmo não podem senão 
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ser consideradas com a apreciação negativa que estas lhes 

mereceram oportunamente. Tinham, por conseguinte, contas 

escorreitas, estruturalmente competentes, equilibradas nos seus 

diferentes membros, com correlações tecnicamente aconselháveis, 

o que, não sendo o objetivo central de uma organização sem fins 

lucrativos como é uma autarquia, é facto positivo que queremos 

realçar e reconhecer. Tal realce e tal reconhecimento permitem-

nos afirmar com segurança que o estado económico-financeiro do 

grupo Câmara Municipal permite desenvolver opções políticas que 

o PS, enquanto partido absolutista, não tem sido capaz de 

materializar nos sucessivos mandatos. Lembrou que há problemas 

velhos no concelho. Há necessidades básicas por satisfazer. Há 

sonhos e aspirações das populações adiados, mas as contas estão 

equilibradas e há margem de manobra para as executar, como a 

análise das contas mostra. Problemas com a habitação; problemas 

com os transportes e a mobilidade, áreas das mais sensíveis 

reclamadas pela defesa da coesão territorial, reclamadas pela 

discriminação negativa entre as populações da cidade e as 

populações do resto do território. Ora, a gestão do PS tem 

descurado estes problemas, tem relegado para plano secundário, 

mesmo para o plano do limbo tais necessidades básicas, as quais 

são obstáculo à coesão social, cultural e económica do concelho. O 

que as contas consolidadas mostram é que há margem de 

manobra, e que existe a porta aberta para, no limite, recorrer ao 

crédito e encetar políticas que apostem claramente, ousadamente, 

na oferta de habitação a preços acessíveis; políticas que 

privilegiem o transporte público; políticas que esbatam tratamento 

desigual dos munícipes. Ter boas contas é importante. Não contas 

boas pelas contas boas, mas sim contas boas como condição para 

vencer dificuldades, para superar obstáculos que a lei das finanças 
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locais coloca, como condição para poder recorrer ao crédito e 

assim não adiar por mais tempo a resolução de problemas. As 

contas consolidadas do Município, analisadas por este prisma, 

perdem brilho, empalidecem, não são motivo de euforia. Por dever 

de coerência, disse votarem negativamente as contas consolidadas 

de dois mil e dezassete. ----------------------------------------------- 

Domingos Bragança, Presidente da Câmara, no uso da palavra 

para responder ao membro que antecedeu, explicou que o 

equilíbrio das contas não se faz por “varinha mágica”. É preciso ter 

sempre em conta os recursos disponíveis e o investimento a fazer, 

assim como a captação dos fundos financeiros, nomeadamente os 

fundos europeus, para que não se recorra à dívida. Finalizou, 

referindo terem noção da prioridade da habitação e da mobilidade 

e que estavam a trabalhar para uma maior coesão territorial. -----  

Posto isto, a proposta foi submetida à votação tendo a Assembleia 

DELIBERADO APROVAR, por maioria, com 56 votos a favor 

(22 eleitos do PS e 34 Presidentes de Junta do PS), 2 abstenções 

(1 eleito do BE e 1 eleito do MPT) e 28 votos contra (10 eleitos 

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

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

Armindo José Ferreira da Costa e Silva não participou na 

discussão e votação desta proposta por se considerar impedido. -- 

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

Tiago Vieira Laranjeiro, em nome do Grupo Parlamentar do 

PSD, proferiu a seguinte declaração de voto: “Votamos contra a 

Consolidação de Contas pelos mesmos motivos que votamos 

contra o Relatório e Contas. Porque não nos revemos nas opções 

políticas revertidas neste documento. Ainda para mais quando 

daqui resulta consolidação com as entidades participadas que, de 

facto, se reflete opções nas quais estamos completamente em 
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desacordo. Portanto, em coerência com aquilo que é o nosso 

sentido de voto, votamos contra este ponto.” ----------------------- 

CÂMARA ---------------------------------------------------------------- 

5 – ANÁLISE DO RELATÓRIO DA ATIVIDADE DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE GUIMARÃES. Submete-se à apreciação da 

Assembleia Municipal o Relatório da Atividade da Câmara 

Municipal de Guimarães no período compreendido entre um de 

abril de dois mil e dezoito e trinta e um de maio de dois mil e 

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

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

Sónia Cristina Patrocínio Gonçalo Ribeiro, do Grupo 

Parlamentar Municipal do BE, considerou que o investimento feito 

com dinheiros públicos, não pode servir para a realização pessoal 

de ninguém. Aliás, o recente chumbo em reunião de Câmara do 

contrato com a Turitermas revelou isso, mas revelou, também, 

que quer a administração da cooperativa quer o executivo não 

souberam fazer contas. A Administração não soube fazer contas 

quando decidiu construir equipamentos e não tinha recursos para 

o fazer e o executivo não soube fazer contas quando levou a 

votação este tema estando o Presidente ausente e o Vereador 

Ricardo Costa impedido de votar por ser o Presidente da 

Cooperativa. Sobre este assunto disse ter o Bloco de Esquerda 

uma posição clara, o dinheiro público deve ser investido para o 

bem comum, e não é o que acontece na Turitermas, cuja Direção 

insiste numa gestão privada e num serviço tipicamente comercial, 

sendo exemplo disso o complexo desportivo, cuja utilização está 

vedada à maioria dos habitantes da vila das Taipas, sendo-lhes 

exigido o pagamento de valores elevados para a utilização de um 

equipamento já pago com o dinheiro de todos os munícipes. Disse, 

igualmente, não ser aceitável que às pessoas que queiram usufruir 
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deste complexo ainda seja cobrado um valor que não anda longe 

dos preços praticados por concorrentes privados, com a agravante 

de haver a necessidade de a câmara injetar dinheiro para saldar 

contas de má gestão. Acresce, ainda, que a verba que falta à 

Turitermas, e que a Câmara pretende atribuir através deste 

contrato, deve ser o equivalente ao preço pago pelo telhado do 

complexo, pois o valor pago naquela obra permitiria a construção 

de vários complexos desportivos espalhados por várias freguesias. 

Por outro lado, enquanto o executivo gasta dinheiro do erário 

público numa cooperativa, através de aumentos de capital e 

contratos-programa, fica a junta sem autoridade na gestão do 

bem publico que devia estar ao serviço dos fregueses, sem 

qualquer capacidade estratégica na gestão do território. A posição 

da direita nesta matéria também não surpreendia o Bloco de 

Esquerda, porque sabem que, para o PSD e CDS, serviço público 

significa distribuir pelos privados o dinheiro de todas nós. De outro 

modo, como o Bloco de Esquerda tem vindo a alertar, a criação de 

empresas municipais retiram a capacidade de controlo e 

fiscalização por partes desta Assembleia, reduzem a transparência 

que é exigida à administração pública e degradam a qualidade dos 

serviços até os privatizarem. Disse que o Bloco de Esquerda estará 

sempre contra a criação de empresas municipais e a alienação de 

serviços públicos essenciais para Guimarães. Prosseguindo, disse 

existir outro tema que merecia ser discutido mais uma vez, a 

mobilidade, ou a falta dela. Isto porque, o Presidente da Arriva, 

em entrevista à RUM, considera a ambição do Presidente 

Domingos Bragança, assumindo-se como Autoridade Municipal de 

Transportes (embora só para 2019), na qual todos os autocarros 

seriam elétricos, economicamente e operacionalmente um 

desastre. Guimarães já tem um autocarro 100% elétrico, cuja 
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compra só foi possível depois do aumento da idade media 

permitida, dos autocarros TUG, ter passado de 8 para 10 anos. 

Talvez por isso também é que o Presidente, na reunião com todos 

os representantes políticos que teve lugar na passada quarta-feira, 

tivesse referido a dificuldade de chegar a acordo quanto ao plano 

de mobilidade sustentável. Manuel Oliveira afirmou que, 

efetivamente, a comparação entre custos operacionais e emissões 

torna os autocarros elétricos mais eficientes, mas a cidade não 

está preparada para garantir as necessidades de serviço, devido á 

sua fraca autonomia. Ora, esta posição da Arriva descredibiliza 

completamente o Presidente da Câmara, que já garantiu a 

construção da infraestrutura de carregadores elétricos até 2019, 

pelo que esta questão não se deveria colocar. Será que esta 

diferença na visão estratégica para os transportes em Guimarães 

será suficiente para acabar a parceria com a Arriva, ou a Câmara 

vai deixar de cumprir o que disse na campanha para agradar o 

grupo privado? Para o Bloco de Esquerda a construção do caminho 

para uma nova candidatura de Guimarães a Capital Verde 

Europeia está de novo a construi-se de forma errada. Sem uma 

rede de transportes públicos capaz de dar resposta a todos os 

Vimaranenses, e que seja ecologicamente sustentável, não será 

possível obter o resultado que todos desejam. ---------------------- 

Foram solicitados esclarecimentos pelo membro Paulo Rui Lopes 

Pereira da Silva, aos quais Sónia Cristina Patrocínio Gonçalo 

Ribeiro respondeu. ----------------------------------------------------- 

Sara Daniela Martins Marques Silva, do Grupo Parlamentar do 

PSD, referindo-se a uma afirmação do Vereador Ricardo Costa, 

que dizia “O PSD e o CDS-PP são contra o investimento nas Taipas 

Turitermas e em Caldas das Taipas”, considerou ser uma 

afirmação no mínimo caricata, mas que o vereador conseguira 
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acertar em duas coisas: que é necessário investir nas Taipas e que 

o PSD é contra o investimento na Turitermas tal como o vereador 

o pretende. De facto, disse ser necessário investimento em Caldas 

das Taipas e que ainda bem que a Câmara o admitia, assim como 

que era um facto que todo o investimento feito naquela freguesia 

por parte da Câmara era arrancado a ferros. De adiamento em 

adiamento até à degradação total, esta era a filosofia aplicada 

pelos socialistas, no poder há trinta anos e, por conseguinte, único 

e exclusivo responsável pela falta de investimento e degradação 

do espaço público na vila das Taipas. O prazo mínimo para uma 

requalificação, desde que esta se torna necessária, até ao 

arranque das obras era de 10 anos, sendo que na maioria dos 

casos, acumulavam-se várias décadas, como aconteceu com os 

banhos velhos, com o parque, o ringue, com as escolas e com as 

ruas. Também o projeto de requalificação do centro cívico, uma 

promessa camarária do início do século e sobre o qual o 

presidente da junta afirmou recentemente que não avançará, 

contrariando o Presidente da Câmara, numa clara demonstração 

de quem manda no concelho. Lembrou que quando em dois mil e 

dez entrou para a cooperativa Taipas Turitermas, Ricardo Costa 

apresentou como projeto “afirmar Caldas das Taipas como vila 

termal”, depois de trinta milhões de euros injetados pela Câmara e 

com um passivo de trinta milhões de euros, a atividade termal 

está reduzida a menos de 10% da atividade da cooperativa. Mas 

algures no meio destes milhões, disse que o vereador decidiu que 

afinal o projeto passava pela implementação de uma clinica de 

saúde, algo que extravasa completamente as competências de 

uma Câmara Municipal. Era verdade que o PSD é contra o 

investimento tal como é feito na Turitermas porque os 

investimentos feitos pela Câmara nesta cooperativa não foram 
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pensados, planeados e executados com responsabilidade nem com 

vontade de um verdadeiro e sustentado desenvolvimento para as 

Taipas. Como se explicava a recuperação dos Banhos Velhos e não 

concretização do mapa 2012, que se gaste milhões de euros num 

rinque, e se deixe os passeios da avenida de acesso todos 

esburacados e se requalifique o parque sem demonstrar qualquer 

preocupação pelo rio? Considerou que ao desviar o dinheiro dos 

contribuintes para investimentos avulsos na Turitermas, 

negligenciado o espaço público a Câmara mostrou 

inequivocamente as suas pretensões, estas nunca passaram pela 

afirmação e desenvolvimento das Taipas como território mas como 

bastião do Partido Socialista. Considerou que os investimentos 

feitos na Turitermas tinham apenas como objetivo projetar 

politicamente o candidato derrotado do PS. Seguidamente, referiu 

que nos últimos anos, a Turitermas tem sido um viveiro de boys. 

Referiu, identicamente, que uns milhões de euros depois, umas 

capas de revista compradas e muitas promessas de emprego 

distribuídas, o candidato derrotado do Partido Socialista chega a 

vereador. Recordou a primeira vez que o vereador entrou na Junta 

de Freguesia nesta qualidade, e muito solícito prometeu desde 

logo que tudo faria para pôr o elevador do edifício da junta a 

funcionar, mas cinco volvidos e o elevador continua inutilizado, tal 

como desde o dia da sua inauguração, há dezassete anos. 

Igualmente que um vereador que defende uma via de acesso ao 

Ave Parque sem passar pela, vila, não é um vereador preocupado 

com as Taipas. Afirmou, continuando, que o PSD é a favor da 

despoluição do rio, o alargamento da zona de parque, a ligação à 

autoestrada através do nó de Brito, a aproximação a Guimarães 

através da requalificação EN 101. Afirmou que a política de 

absolutismo que reina no concelho está ultrapassada e que os 
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novos modelos de governação apontam como caminho a 

governação integrada, assente na colaboração, na 

transversalidade e em parcerias que envolvem o Estado e os 

diferentes atores da sociedade civil. Considerou que a concessão 

da exploração da Turitermas libertaria verba suficiente para as 

requalificações necessárias no espaço público, potenciando assim 

o crescimento e afirmação da região das Taipas. Finalizou, 

realçando serem sempre contra investimentos partidários e do uso 

de dinheiro dos contribuintes para a promoção de arrivistas 

políticos, para alimentar caciquismos e insuflar egos. ---------------  

Foram solicitados esclarecimentos pelo membro Luís Miguel Freitas 

Marques Carvalho Soares, aos quais Sara Daniela Martins Marques 

Silva respondeu. ------------------------------------------------------- 

Ângela Ivone Rodrigues Oliveira, do Grupo Parlamentar 

Municipal do CDS-PP, começou por lembrar uma decisão duvidosa 

de deslocação das então Varas de Competência Mista de 

Guimarães, era então Ministro da Justiça o atual Primeiro-Ministro, 

António Costa. Negócio pouco claro, com rendas obscenas, 

denunciado pelo CDS aqui nesta Assembleia e na Assembleia da 

República. As informações prestadas pelo próprio Ministério 

indiciavam que a Camara nada tinha feito para impedir a 

descentralização em 3km, sem estacionamento, de um tribunal e 

da conservatória do registo civil, isolados em Creixomil. Recordou, 

depois, a gestão do processo, com dez anos para se procurarem 

alternativas, de compra, de arrendamento e de construção, 

referindo que só no fim do contrato é que voltaram a ouvir do 

assunto. Continuou, referindo que o Presidente da Camara dizia na 

altura que queria criar um campus de justiça na zona urbana que 

circunda o tribunal instalado no largo da Mumadona. Porém, 

lembrou que em Março de 2016, a Secretária de Estado Adjunta e 
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da Justiça visita Guimarães, visita instalações e que afirma “ que o 

projeto ficará definido em 2016 “. Na Sessão Solene do 24 de 

Junho de 2017, a Secretária Adjunta e da Justiça (Helena Mesquita 

Ribeiro) explica que o Ministério da Justiça já tem em mãos o 

processo de construção do novo campus da Justiça de Guimarães, 

esperando-se apenas a autorização da Direção Geral do Tesouro. 

Todavia, disse que volvidos onze meses perceberam que não é 

bem assim, pois o vendedor dos imóveis não era fácil. Hoje 

falavam nuns terrenos da Câmara, ao lado da Academia de 

Ginástica, para construir ali os tribunais. Todavia, entendeu que 

antes de todos poderem tomar posição sobre o assunto, era 

importante a resposta do Presidente da Câmara às seguintes 

questões: O que estava afinal em cima da mesa? Que respostas 

tinha do Ministério acerca da sua oferta? Que hipóteses foram 

estudadas? Foi feito um levantamento de outros eventuais 

edifícios da cidade? Finalizou, considerando que, antes de se 

publicitarem e anunciarem mais soluções, deveriam ser ouvidas as 

partes interessadas neste processo, como por exemplo os agentes 

judiciários. ------------------------------------------------------------- 

Carlos Alexandre Lopes Rodrigues Ribeiro, do Grupo 

Parlamentar do PS, fez a sua intervenção sobre a atividade da 

Câmara Municipal, lendo, em voz alta, um documento cujo teor a 

seguir se transcreve: “Outrora era o medo de que o caminho, que 

outros viram antes do tempo, fosse apenas para o cumprimento 

de um mero formulário. Outrora era o medo que tudo caísse, 

como se o que se constrói numa base de sólida desmoronasse ao 

virar da esquina. O passado recente atesta o acerto do caminho 

escolhido e percorrido. O presente, ao invés de o desmentir, 

comprova a sua excelência. O futuro, por mais que não o 

possamos prever, sabemos hoje, será construído por uma 
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sociedade mais consciente, comprometida e preparada para os 

principais desafios com que a humanidade se deparará. Como 

escrevia o júri de avaliação da candidatura de Guimarães a Capital 

Verde Europeia, e estou a citar, “É óbvio que Guimarães reconhece 

que é às pessoas que caberá criar um melhor futuro ambiental e 

não apenas às autoridades locais.” O exemplo maior do 

reconhecimento do trabalho de envolvimento da população e do 

resultado da estratégia “Guimarães mais Verde” que norteou e 

continua a nortear o desenvolvimento sustentável do território. 

Um caminho, um desafio liderado pelo Partido Socialista, mas que 

com o descomprometimento de quem privilegia o consenso em 

detrimento do apelo à paternidade das suas ideias, pretendeu 

juntar todos partidos com assento nesta Assembleia Municipal. Um 

caminho marcado por uma estratégia que soube juntar os 

principais stakeholders, que foi capaz de chamar a integração 

entre o conhecimento técnico e o científico, através de uma forte 

ligação à Universidade do Minho, parceiro de sempre de 

Guimarães. Um caminho que foi capaz de reconhecer que a 

educação das novas gerações será fundamental para a construção 

de uma sociedade mais consciente e comprometida. Disso é 

exemplo o programa ambiental PEGADAS, um exemplo nacional, 

de uma estratégia concertada entre o ambiente e a educação 

capaz de levar a mensagem a cada um dos alunos, de cada uma 

das nossas escolas. Uma vez mais, Guimarães viu à frente do 

tempo, como o comprova a recente Estratégia Nacional de 

Educação Ambiental 2020. Nos últimos tempos, comprovou-se que 

o caminho é a nossa principal vitória. Um caminho que não 

terminou e que será ainda longo, todos sabemos disso. Um 

caminho árduo que terá de ter sequência, norteado pela 

obstinação de construir um território com mais qualidade de vida 
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para os nossos cidadãos. Mas, se alguém esperava que uma não 

conquista do título de Capital Verde Europeia esmorecesse o 

caminho, eis que o presente o trata de desmentir. O caminho 

continua a ser trilhado com a mesma perseverança e convicção 

pelo Executivo Municipal e as suas estruturas, procurando 

igualmente recolher o contributo de todos para os próximos 

passos que Guimarães percorrerá. Disso é prova a disponibilização 

do documento final da candidatura a capital verde europeia e do 

próprio documento de avaliação do júri, numa prática pouco 

habitual, demonstrando transparência e honestidade, capaz de 

fomentar o debate nos mais variados quadrantes da sociedade no 

sentido de atingir o desígnio do desenvolvimento sustentável de 

todo o território. Ora se em 2017 Guimarães recebeu a distinção 

de Município mais Sustentável do país, esta semana foi também 

marcada por nova candidatura em 2018, comprovando-se que o 

Município de Guimarães entende a distinção nacional como uma 

indispensável ferramenta de monitorização do seu caminho e de 

exigência do seu percurso. A isto, se poderá juntar o esforço pela 

proteção e promoção de espécies que se destacam na paisagem, 

assinalando a sua indelével marca, como é comprovado pela 

submissão de uma candidatura ao ICNF para classificação de 

“interesse público” de mais de uma dezena de árvores do 

concelho. Também se poderá juntar igualmente, o facto de 

Guimarães ter sido, no passado mês de maio, a única cidade 

portuguesa envolvida num grande desafio mundial City Nature 

Challenge que juntou das maiores cidades dos diferentes 

continentes, na promoção da biodiversidade, através da 

identificação de mais de uma centena de espécies, incrementando 

assim o espólio da base de dados de biodiversidade que tem sido 

construída suportada pelo conceito de ciência-cidadã. A tudo isto 
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se poderia juntar a notícia do mesmo mês de maio, em que a 

Organização Mundial de Saúde reconheceu Guimarães como a 

cidade com o ar mais respirável do país considerando a medida de 

concentração em microgramas de partículas por metro cúbico de 

ar. A isto se poderá juntar a presença de Guimarães em diversos 

palcos nacionais e internacionais para apresentação das suas boas 

práticas e do bem-sucedido exemplo da sua liderança, como são 

os casos da apresentação do sucesso do seu programa PAYT numa 

conferência promovida pela ERSARA; a presença de Guimarães no 

“5º Open European Day” e no “9º Fórum Global para a Adaptação 

e Resiliência Urbana”, onde uma vez mais apresentou o projeto 

“Guimarães Mais Verde” e a sua agenda Guimarães 2030 para o 

desenvolvimento sustentável”; a participação em projetos 

europeus INTERREG e URBACT de planos de gestão de riscos no 

solo e na água ou de promoção de soluções inovadoras que 

potenciem o crescimento da reciclagem; ou até mesmo as 

recentes distinções Green Key que voltaram a colocar Guimarães e 

as suas instituições como exemplo de preocupação pela 

sustentabilidade, nos mais diversos quadrantes, da restauração, à 

hotelaria. A isto se poderia juntar o contínuo processo de 

classificação da Montanha da Penha, a adesão da população ao 

projeto de promoção da floresta autóctone que já resultou na 

plantação de mais de 3000 novas árvores em 2018, procurando-se 

inclusive enquadrar essa mesma florestação de diversas zonas do 

concelho, em medidas compensatórias, como recentemente 

realizado na parceria entre a Federação Nacional de Ginástica, o 

Laboratório da Paisagem e a Câmara Municipal de Guimarães. 

Finalmente a isto se poderia juntar o sucesso do projeto da 

Incubadora de Base Rural, o número crescente de Brigadas Verdes 

do concelho, ou a contínua aposta na Educação para a 
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Sustentabilidade e nomeadamente na Investigação e 

Desenvolvimento, como suporte essencial para tomadas de 

decisão e desenvolvimento de novas políticas ambientais. Como 

um dia escreveu Vinicius de Moraes “Por mais longa que seja a 

caminhada o mais importante é dar o primeiro passo”. Guimarães 

deu. As novas gerações agradecerão pelo rasgo, pelo 

compromisso, pela visão. Saibamos continuar a dar os próximos, 

continuando a liderar pelo exemplo”.” ------------------------------- 

Tiago Vieira Laranjeiro protestou, lamentando o facto de haver 

intervenções baseadas em conhecimentos e dados específicos que 

não são do conhecimento de toda a Assembleia. -------------------- 

Carlos Alexandre Lopes Rodrigues Ribeiro contraprotestou, 

dizendo que bastaria estar atento à comunicação social ou mesmo 

ter lido a candidatura a Capital Verde Europeia para ter 

conhecimento de toda a informação que utilizou no seu discurso 

sobre a classificação da Montanha da Penha. ------------------------ 

Foram solicitados esclarecimentos pelos membros Rui Alexandre 

Pereira Barros da Cunha Pereira e Mariana da Conceição Pereira da 

Silva, aos quais Carlos Alexandre Lopes Rodrigues Ribeiro 

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

Tiago Vieira Laranjeiro usou da palavra para lavrar um outro 

protesto pela situação de, mais uma vez, terem sido ditas algumas 

inverdades, exemplificando com a leitura da última informação 

que lhe foi prestada pela Câmara Municipal sobre o processo de 

classificação da montanha da Penha. --------------------------------- 

Carlos Alexandre Lopes Rodrigues Ribeiro contraprotestou 

dizendo que nada existia na sua intervenção que não seja do 

conhecimento público. ------------------------------------------------- 

Rui Alexandre Pereira Barros da Cunha Pereira, do Grupo 

Parlamentar do PSD, começou por referir que uma sociedade que 
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pretenda alcançar a justiça social deve procurar todos os dias a 

igualdade de oportunidades. E, garantir a igualdade de 

oportunidades deve ser, portanto, um dos principais desígnios do 

Estado porque permitirá que cada cidadão ascenda profissional e 

socialmente pelo mérito próprio, sem desvirtuar aquilo que deve 

ser a competição saudável - esse dínamo de desenvolvimento e de 

melhoria contínua - em todos os domínios da sociedade. No exato 

cumprimento da função fiscalizadora de que esta assembleia está 

investida, disse ser importante questionar a Câmara Municipal 

sobre a garantia de acesso justo e equitativo com critérios de 

avaliação essencialmente meritocráticos nos procedimentos que 

tem implementado, quer ao nível do recrutamento para funções 

pouco qualificadas, quer ao nível da mobilidade intercarreiras, no 

âmbito de intervenção do pelouro de Recursos Humanos do 

município. Assim, disse que a ser verdade que a Câmara Municipal 

contratou engenheiros do ambiente num procedimento concursal 

para jardineiros, não deixa de ser estranho. Por conseguinte, disse 

querer saber: se será ou não verdade que a Câmara Municipal de 

Guimarães, ao abrigo da mobilidade intercarreiras, tem vindo a 

transferir para diferentes organismos e departamentos recursos 

técnicos admitidos inicialmente como assistentes operacionais ou 

outras funções profissionais com menores requisitos em termos de 

formação académica; Se será ou não verdade que este esquema 

de acesso ao quadro de pessoal da Câmara Municipal de 

Guimarães está montado a partir de expedientes de contratação 

para escolas, juntas de freguesia e outros organismos com relação 

direta com o município; E, se será ou não verdade que ao admitir-

se um técnico qualificado através de concursos para técnicos não 

qualificados permitindo que através da mobilidade intercarreira 

assuma funções mais adaptadas às suas habilitações académicas 
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estamos a evitar um concurso para essas funções impedindo à 

partida que outros cidadãos igualmente habilitados possam 

concorrer. Neste âmbito, considerou que sendo este um 

procedimento eventualmente legal fere de morte o princípio da 

justiça social, no sentido em que, de facto, cria um obstáculo à 

partida a um justo e equitativo acesso a oportunidades de 

emprego do município, para funções menos qualificadas como é o 

caso de assistentes operacionais, prejudicando sobremaneira 

aqueles menos favorecidos no acesso a oportunidades de 

emprego. Igualmente em funções mais qualificadas, porque 

elimina a necessidade de concurso aberto a todos os interessados 

que se enquadrem no perfil pretendido. Pelo que acabara de 

referir, disse aguardar explicações do município sobre esta 

matéria, nomeadamente sobre a veracidade destes procedimentos 

no que respeita ao recrutamento mas também à mobilidade 

intercarreiras e sobre a estratégia de recrutamento do município e 

os respetivos procedimentos definidos para se recorrer, ora ao 

concurso fechado ou mobilidade intercarreira, ora ao concurso 

aberto. Realçou estar-se, aparentemente, perante um esquema 

que contribui decisivamente para uma sociedade menos justa, 

pelo que era importante corrigir, porque induz injustiça nos 

procedimentos concursais para recursos com menos qualificações 

académicas e porque não abre a oportunidade dos recursos com 

mais formação académica competirem entre si por uma 

oportunidade de mostrarem o seu valor ao serviço da causa 

pública de forma justa e promotora da meritocracia. --------------- 

Pedro Manuel Pastor Torcato Ribeiro, do Grupo Parlamentar 

da CDU, questionou, relativamente ao Plano de mobilidade para 

Guimarães, instrumento que consideram importante e que ainda 

está em fase de elaboração, se já existe uma data para a sua 
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conclusão e posterior apresentação pública. Questionou, de 

seguida, e citando as palavras do responsável da Arriva que 

afirmou “ser um disparate” a ideia manifestada pelo executivo em 

ter linhas com autocarros 100% elétricas, se vão ter impacto no 

estudo e se já há medidas ou soluções para contornar a do atual 

responsável dos transportes públicos em Guimarães. Perguntou, 

ainda, se não seria um trabalho mais seguro ter-se em primeiro 

lugar uma rede de transportes públicos digna desse nome, pois a 

atual é muito deficitária, tem rotas reduzidas pela última 

renegociação do contrato com a Arriva e com a mobilidade em 

Guimarães com o transporte privado. Pelo exposto, voltavam a 

apelar que Guimarães precisa de melhor rede de transportes 

públicos, sejam eles elétricos ou a combustível. Também que é 

urgente trazer os transportes públicos para a gestão municipal, 

pois só assim será possível garantir o melhor serviço e não um 

serviço onde o maior lucro é o que mais ordena. Para a CDU, os 

transportes públicos têm de ter a mesma perspetiva que é 

demonstrada para a cultura. Disse terem de existir mais rotas, a 

preços justos, confortáveis, mesmo que andem durante meses 

com apenas duas ou três pessoas. Disse, também, ser necessário 

dar tempo à população para compreender as vantagens e 

começarem a deslocar-se no seu dia-a-dia para o trabalho, a 

escola, o comércio, os serviços e o lazer, pois, só assim serão 

capazes de dar igual acesso a todos os habitantes de Guimarães 

aos serviços e equipamentos existentes em todo o concelho. De 

seguida, abordando a questão da recolha de resíduos urbanos, 

disse que, inexplicavelmente na perspetiva da CDU, existe falta de 

contentores e onde estes existem a recolha nem sempre é 

efetuada atempadamente, situação que a CDU já tinha 

denunciado. Anunciou que no Centro Histórico e alguma zona 
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envolvente retiraram-se todos os contentores de recolha de 

resíduos e de ecopontos para que se pudesse implementar o 

sistema PAYT, tendo levantando várias críticas e muita 

argumentação trocada de parte a parte, e chegados aos dias de 

hoje, passados sensivelmente dois anos, podia ser feita uma 

análise, não em perspetiva do que eventualmente será, mas sobre 

como está a ser efetivamente. Ora, observaram que as ruas estão 

mais sujas, cenário que apenas tinha presenciado enquanto 

criança, dos sacos do lixo na rua a aguardar a sua recolha. Mas 

esta era a realidade do dia-a-dia para quem passa e habita no 

centro histórico, pese embora o muito trabalho que têm os 

funcionários da Vítrus, que se dedicam a 200% a esta 

pequeníssima parte do concelho e que fazem recolhas quase de 

hora a hora enquanto no resto do concelho existem contentores a 

transbordar de lixo. Todavia, quis saber: Se haveria necessidade 

deste esforço díspar no concelho, que resultados obteve este 

programa do PAYT e se houve aumento do lixo nos contentores 

envolventes à zona do centro histórico. Finalizou, considerando 

que o centro histórico não é um jardim, e quem vive lá precisa de 

ver criadas as condições necessárias e não terem a obrigação de 

servir de montra a quem os visita. ----------------------------------- 

Luís Cirilo Amorim de Campos Carvalho, do Grupo 

Parlamentar do PSD, após se congratular pelo consenso que se 

sentiu nesta Assembleia em torno do tema sobre o 24 de Junho, 

considerou importante fazer-se um grande esforço no sentido de 

sensibilizar o país, de sensibilizar o Senhor Presidente da 

República e de sensibilizar o Governo para passar a ser festejado o 

dia em que o país passou a tomar decisões por si próprio. Sobre 

isso, perguntou, de forma objetiva, o que fez a Câmara Municipal 

desde dois mil e treze rumo e esse objetivo e qual é o plano 



 
ATA Nº 4 Fls. __23__ 
REUNIÃO ORDINÁRIA DE 15 DE JUNHO DE 2018                                                                  
 

 

 

Mod. 228/SQ 0 

 
                  ___________________ 

 
                  ___________________ 

estratégico que tem para os próximos três anos, de modo a que 

esse objetivo ganhe terreno e que, perante o país, um dia seja 

uma realidade. --------------------------------------------------------- 

Augusto Rafael Capela Duarte, do Grupo Parlamentar Municipal 

do PS, referiu que nas últimas duas décadas assistiram a uma 

crescente valorização do desporto enquanto fenómeno social, 

sendo aceite por todos os impactos positivos na saúde e bem-

estar dos seus praticantes em geral. Acrescentou que o desporto é 

paralelamente um instrumento de valorização e promoção turística 

das localidades, com elevados ganhos para a sua exposição 

mediática. Salientou, depois, que os grandes eventos desportivos 

atraem gente de todas as idades, desde os praticantes, às suas 

equipas técnicas ou às pessoas que apenas vêm assistir à 

competição. Considerou, então, que devido a estes dois fatores, 

enquanto fenómeno social que interage com domínios tão variados 

como a Saúde, o Turismo ou a Economia, o desporto e a prática 

da atividade física, devem ser uma prioridade para qualquer 

município. Salientou, por isso, que o Grupo Parlamentar do Partido 

Socialista, não pode deixar de assinalar o esforço que a Câmara 

Municipal de Guimarães tem feito, para fazer do desporto e da 

prática desportiva uma bandeira do nosso Concelho. Lembrou os 

grandes eventos desportivos das mais variadas áreas que o 

Município de Guimarães apoiou nos últimos meses, 

nomeadamente o Torneio Internacional de Ginástica Rítmica, a 

Final do Campeonato Nacional de Voleibol – Juniores Femininos e 

a partida do Rally de Portugal. Lembrou, também, que durante o 

mês de Maio ficaram a saber que Guimarães irá acolher, em Abril 

do próximo ano, as fases finais dos campeonatos nacionais 

universitários, e que em 2020 vai receber o Campeonato do 

Mundo de Juniores de Ténis de Mesa. Depois, disse ser importante 
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salientar que desde o final do mês de Maio, Guimarães está a 

acolher a elite da ginástica nacional e mundial, no Pavilhão 

Multiusos, não sendo demais afirmar que Guimarães é, por estes 

dias, a capital mundial da ginástica e que em Maio Guimarães 

recebeu os escalões juvenil e júnior da Competição Mundial por 

Grupos de Idade. Também que no início desde mês, Guimarães foi 

palco do Campeonato do Mundo de Ginástica Aeróbica, um evento 

que contou com a participação de 284 ginastas em representação 

de 34 países diferentes, seguindo-se as Super-Finais das 7 

disciplinas competitivas da Federação de Ginástica de Portugal, 

contando com a participação dos melhores ginastas portugueses, a 

taça do Mundo de Ginástica Artística que ainda decorre até ao 

próximo domingo e no próximo dia 24 de Junho a realização da 

Meia-Maratona de Guimarães, a Mini-Maratona e a caminhada 

solidária. Por tudo isto, salientavam o esforço que tem sido feito 

pela Câmara Municipal, para que Guimarães possa receber 

eventos de grande importância, afirmando cada vez mais o nosso 

município como um dos principais palcos portugueses para a 

realização de grandes eventos desportivos. À parte disto, queriam 

salientar, também, que a Câmara Municipal de Guimarães tem 

demonstrado saber valorizar o desporto, não só como um agente 

eficaz da promoção turística e económica do concelho, mas 

também enquanto fator essencial para a melhoria da saúde e 

bem-estar dos seus habitantes. Disse ser reconhecido que a 

prática desportiva e a realização de exercício físico traz, em todas 

as idades, um conjunto de benefícios não só físicos, mas também 

psicológicos e sociais, para a generalidade das pessoas e, para 

além desses benefícios para a saúde, eleva a autoestima dos 

praticantes, e em muitos casos, potencia laços sociais e de 

amizade entre as pessoas. Por todos estes fatores, disse ter-se 
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criado em Guimarães o Plano Municipal da Atividade Física, Saúde 

e Qualidade de Vida, cujo Conselho Consultivo reuniu pela 

primeira vez no dia seis de Abril, iniciativa que o Partido Socialista 

não deixa de aplaudir, por considerar de extrema importância os 

objetivos propostos por este plano, nomeadamente os desígnios 

de aumentar os índices de atividade física regular e de prática 

desportiva, em todas as idades, bem como melhorar os níveis de 

saúde, bem-estar e de qualidade de vida dos vimaranenses. Antes 

de finalizar destacou a realização das finais da terceira edição do 

programa Descolar, que decorreu durante o mês de Maio, em 

contexto escolar, desde o 1º ciclo de escolaridade. Por fim, em 

jeito de conclusão, afirmou que o Partido Socialista se revê na 

aposta que a Câmara Municipal de Guimarães tem feito no 

desporto, fazendo deste uma das grandes bandeiras do nosso 

concelho. --------------------------------------------------------------- 

Tiago Vieira Laranjeiro, do Grupo Parlamentar Municipal do 

PSD, clarificou o pedido de esclarecimento já aflorado na 

Assembleia sobre que reação tem o Presidente da Câmara perante 

as declarações do Presidente do Conselho de Administração da 

empresa concessionária dos TUG, que classifica de “disparate 

total” o objetiva da frota ser 100% elétrica até dois mil e 

dezanove e que o único autocarro que existe 100% elétrico “só foi 

possível com a passagem da idade média do parque da frota 

existente de oito para dez anos”. Concluiu, levantando as 

seguintes questões à Câmara Municipal: 1 - se a aumento da 

idade média da frota era efetivamente responsável e se ia de 

encontro aos objetivos em termos ambientais; 2 - se o Presidente 

da Câmara mantinha o compromisso de ter até dois mil e 

dezanove uma frota totalmente elétrica; 3 - Como pretendia 

concretizar o objetivo que havia anunciado. ------------------------- 
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Paulo Rui Lopes Pereira da Silva pediu esclarecimentos, aos quais 

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

Domingos Bragança, Presidente da Câmara, começou por referir 

que todos os investimentos estruturantes que são feitos nas 

freguesias são dialogados com todos os Presidente da Junta de 

freguesia de modo a estes terem conhecimento e darem a sua 

concordância. Relativamente à via de acesso ao AvePark, informou 

que esta via chega às Taipas sem ter nenhuma intrusão sobre 

esse território. Referiu, depois, que a vila das Taipas é uma vila do 

concelho de Guimarães, mas existem outras quarenta e sete 

freguesias e uniões de freguesia que merecem a atenção da 

Câmara Municipal e, por isso, não se podia centrar a política de 

investimento e de discussão na vila das Taipas. Anunciou, de 

seguida, tudo o que tem vindo a ser desenvolvido no sentido de se 

edificar o Campus de Justiça de Guimarães. Depois, considerou 

estar Guimarães no bom caminho, sendo exemplo disso a 

atribuição a Guimarães, pela União Europeia, do quarto lugar das 

treze cidades candidatas a melhor cidade europeia e provando, 

também, desta forma, que esta é a visão de futuro e a 

continuarem este caminho e fazerem o que tem de ser feito, com 

o envolvimento de todos, Guimarães tem todas as condições para 

conseguir o objetivo de um dia ser reconhecida como Capital 

Verde Europeia e uma cidade de referência para toda a Europa e o 

Mundo. Referiu desejar que a próxima concessão dos Transportes 

Urbanos de Guimarães seja uma concessão elétrica, sendo 

necessário trabalhar a rede de carregamento rápido elétrico por 

todo o concelho. Disse, ainda, continuar a achar que isto possa ser 

possível acontecer até dois mil e vinte e um, embora sendo um 

projeto muito ambicioso. Esclareceu que a contratação pública 

para recrutamento de recursos humanos tem que cumprir 
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escrupulosamente a lei. Realçou, concluindo, que na Câmara 

Municipal de Guimarães não há esquemas nem estratégias, 

existem para o efeito os júris de concurso, onde ele próprio nunca 

intervém. --------------------------------------------------------------- 

Foram solicitados esclarecimentos pelos membros Ângela Ivone 

Rodrigues Oliveira, Rui Alexandre Pereira Barros da Cunha Pereira, 

Luís Cirilo Amorim de Campos Carvalho, Tiago Vieira Laranjeiro e 

Pedro Manuel Pastor Torcato Ribeiro, aos quais Domingos 

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

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

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 

dois mil e treze, de doze de setembro, a Assembleia DELIBEROU 

APROVAR, a ata em minuta, por unanimidade. -------------------- 

Eram zero horas e quarenta e dois minutos do dia seguinte, o 

Presidente da Mesa declarou SUSPENSA a sessão. ----------------- 

Para os efeitos consignados no número dois, do artigo 

quinquagésimo sétimo, da Lei número setenta e cinco barra dois 

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

vai ser assinada pelo Presidente da Assembleia Municipal, José 

João Torrinha Martins Bastos e por mim, Maria Fernanda Azevedo 

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

 

 

 

 

 


