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ATA 

Aos dezoito 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. --------------- 

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

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

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

8 – ALTERAÇÃO DE SISTEMA DE COORDENADAS PARA TODA 

A INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA - ALTERAÇÃO PONTUAL DO 

RMEU - REGULAMENTO MUNICIPAL DE EDIFICAÇÃO E 

URBANIZAÇÃO. --------------------------------------------------- 

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

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



 
ATA Nº 5 Fls. __2__ 
REUNIÃO ORDINÁRIA DE 18 DE JUNHO DE 2018 
 

 

 

Mod. 228/SQ 0 

 
                  ___________________ 

 
                  ___________________ 

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 

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. ---------------------------------- 
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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” – 

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 
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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, 

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 e Hugo Francisco Monteiro Teixeira; PSD – César Nuno da 

Costa Teixeira, Daniel André de Sousa Rodrigues, Margarida 

Pinheiro Pereira, Tiago Vieira Laranjeiro, Luís Cirilo Amorim de 

Campos Carvalho, Ana Margarida da Costa Teixeira, Isabel Filipa 

de Lemos Moreira Leite, Rui Alexandre Pereira Barros da Cunha 

Pereira, Susana Manuela Marques Araújo, Ana Rita Abreu 

Fernandes; CDS-PP – Ângela Ivone Rodrigues Oliveira, Elsa Maria 

da Silva Castro, Rui Miguel Ribeiro Correia e Paulo Miguel Lima 

Peixoto; CDU – Mariana da Conceição Pereira da Silva, Pedro 

Manuel Pastor Torcato Ribeiro e Miguel Ângelo Leite Vieira; BE – 

Sónia Cristina Patrocínio Gonçalo Ribeiro; 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, António Joaquim Azevedo Pinheiro 

(em representação do Presidente da Junta de Freguesia de 

Caldelas) - 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 
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Guimarães – 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 Pedro Oliveira Martins 

Castro (em representação do Presidente da Junta de Freguesia de 

Pencelo) - PS, Domingos Vaz Peixoto - PS, Carlos Alberto Alves 

Miranda Oliveira - PS, Serafim Lopes Fernandes (em 

representação do Presidente da Junta de Freguesia de Ponte) - PS, 

Natália Maria da Silva Fernandes Ribeiro – PSD; Maria Adelaide 

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

Alberto da Costa Martins – PSD, Nelson Cristiano Gonçalves 

Ferreira - PS, Ricardo Jorge Carvalho de Castro – PS, João Miguel 

Castro Oliveira - PS, José Augusto da Costa Araújo – PSD, Marçal 

Avelino Salazar Marques Mendes - PSD, José Carlos Fernandes da 

Cruz – PS, David Patrício Lopes Araújo – PS, Vítor Manuel da Silva 

Pais – PS, Abílio Lima de Freitas – PSD, Guilherme Paulo Ribeiro 

Abreu – PS; 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, Emídio Guerreiro, Rui Armindo 
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da Costa Freitas, 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, Luís Miguel Freitas Marques 

Carvalho Soares, Manuel da Costa Mendes Lopes, João Manuel 

Gonçalves Miranda, Sérgio Alberto Castro Rocha, Manuel Fernando 

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

Faltaram os seguintes membros: César Manuel de Castro 

Machado, Hugo Maciel Tavares de Freitas, António Fernando 

Macedo Ribeiro, António Rogério Ferreira Paiva, Alexandra Santos 

Gonçalves Ferreira, José Cardoso de Menezes Couceiro da Costa, 

Mário Augusto Araújo Ribeiro, Paula Cristiana Silva Ribeiro, Manuel 

Lourenço Lima Amaral, Agostinho Salgado Faria, Isilda Gomes da 

Silva, Marta Filipa da Silva Gonçalves, Angelino Miguel Ribeiro 

Salazar e Rui Porfírio Lopes Silva. ------------------------------------ 

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

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

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

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

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

6 – REVISÃO ORÇAMENTAL. Submete-se à apreciação e 

votação da Assembleia Municipal a proposta de Revisão 

Orçamental, nos termos da alínea a) do nº1 do art.º 25º da Lei nº 

75/2013, de 12 de setembro, aprovada pelo Executivo Municipal 
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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. ----------------------------------------------------------- 

Como ninguém pretendeu usar da palavra, o Presidente da Mesa 

submeteu a proposta à votação tendo a Assembleia DELIBERADO 

APROVAR, por maioria, com 79 votos a favor (21 eleitos do PS, 

33 Presidentes de Junta do PS, 10 eleitos do PSD, 10 Presidentes 

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

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

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

8 – ALTERAÇÃO DE SISTEMA DE COORDENADAS PARA TODA 

A INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA - ALTERAÇÃO PONTUAL DO 

RMEU - REGULAMENTO MUNICIPAL DE EDIFICAÇÃO E 

URBANIZAÇÃO. Submete-se à apreciação e votação da 

Assembleia Municipal a proposta de alteração de Sistema de 

Coordenadas para a toda a informação geográfica – alteração 

pontual do RMEU – Regulamento Municipal de Edificação e 

Urbanização, aprovada pelo Executivo Municipal em reunião 

realizada a vinte e seis de abril de dois mil e dezoito, que aqui se 

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

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

Como ninguém pretendeu usar da palavra, o Presidente da Mesa 

submeteu a proposta à votação tendo a Assembleia DELIBERADO 

APROVAR, por unanimidade.----------------------------------------- 

PATRIMÓNIO MUNDIAL ------------------------------------------------ 

9 – CONTRIBUIÇÃO PARA O FUNDO DO PATRIMÓNIO 

MUNDIAL – UNESCO. Submete-se à apreciação e votação da 

Assembleia Municipal a proposta de contribuição para o Fundo do 

Património Mundial – UNESCO, nos seguintes termos: 

Contribuição – Contribuição para o Fundo do Património Mundial; 
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Valor – A despesa é de €5.000; Enquadramento Orçamental – 

A despesa tem cabimento orçamental na rubrica 0103/040701, 

aprovada pelo Executivo Municipal em reunião realizada a dez de 

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

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

Como ninguém pretendeu usar da palavra, o Presidente da Mesa 

submeteu a proposta à votação tendo a Assembleia DELIBERADO 

APROVAR, por unanimidade.----------------------------------------- 

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

Sónia Cristina Patrocínio Gonçalo Ribeiro, em nome do Grupo 

Parlamentar Municipal proferiu a seguinte declaração de voto:” O 

BE votou a favor deste ponto, mas tendo em atenção que não nos 

foi permitido ter acesso a todos os dados que nos permitam 

perceber se existiu anteriormente contribuições para este Fundo. 

Gostaríamos que o Senhor Presidente esclarecesse se esta é ou 

não a primeira contribuição. E, para o BE fica a dúvida se a 

candidatura da zona de Couros a património mundial está, de 

alguma forma, associada a esta intenção de contribuir para este 

Fundo. “ ---------------------------------------------------------------- 

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

10 - LEANRA, UNIPESSOAL, LDA. - CERTIDÃO DE 

INTERESSE PÚBLICO PARA EFEITOS DE INSTRUÇÃO DO 

PROCESSO EM RAN. Submete-se à apreciação e votação da 

Assembleia Municipal a proposta de Leanra, Unipessoal, Lda. - 

Certidão de Interesse Público para efeitos de instrução do 

processo em RAN, aprovada pelo Executivo Municipal em reunião 

realizada a dez de maio de dois mil e dezoito, que aqui se dá por 

reproduzida e fica arquivada em pasta anexa ao livro de atas. 11 - 

JOSÉ VIEIRA ARAÚJO - CERTIDÃO DE INTERESSE PÚBLICO 

NO ÂMBITO DO RERAE. Submete-se à apreciação e votação da 



 

 

 
 

ATA Nº 5 Fls. __5V__ 
REUNIÃO ORDINÁRIA DE 18 DE JUNHO DE 2018  

 

 

 

 

Mod. 228/SQ 0 

Assembleia Municipal a proposta de José Vieira Araújo - Certidão 

de Interesse Público no âmbito do RERAE, aprovada pelo Executivo 

Municipal em reunião realizada a vinte e quatro de maio de dois 

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

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

Mariana da Conceição Pereira da Silva, do Grupo Parlamentar 

Municipal da CDU, referiu que a empresa José Vieira Araújo pôde 

apresentar o pedido de certidão de interesse municipal através do 

programa de regularização das atividades económicas porque a 

sua atividade se encontra abrangida. No entanto, após análise de 

toda a documentação disse terem percebido que era feita apenas 

uma única referência à recolha e tratamento dos esgotos oriundos 

da vacaria no relatório efetuado pela veterinária municipal, que 

descreve que a vacaria tem condições para armazenar o chorume 

que mais tarde é utilizado como fertilizante agrícola. Contudo, 

ficaram preocupados com o facto de nos restantes relatórios que 

referem todos os critérios usados para dar um parecer favorável à 

emissão da certidão de interesse público não se faça referência ao 

tratamento dos resíduos e à consequente proteção ambiental que 

é exigida, descrevendo só que existe a capacidade de 

armazenamento de chorume de 5 meses, mas no que respeita ao 

espalhamento dos efluentes de vacaria que é permitido por lei se 

devidamente autorizado e, de acordo com as boas práticas, não 

sabem se é cumprido. Referiu que muitas vezes o espalhamento é 

feito antes do período aconselhado, com máquinas inadequadas, 

em terrenos com elevada probabilidade de contaminação dos 

lençóis freáticos, não se fazendo contas ao azoto a incorporar e 

nem sempre são usados na cultura apropriada e na altura do ano 

correta. Referiu, também, que os perigos de contaminação dos 

recursos hídricos e da proliferação de maus cheiros é muito 
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significativo e que devia ser garantido o devido acompanhamento 

e a devida fiscalização das licenças concedidas. Pelo que acabou 

de expor, reconhecia que apesar das dificuldades financeiras por 

que está a passar esta empresa, encontrando-se em falência 

técnica, seria sobretudo importante ter-se em atenção a 

subsistência familiar, reconhecendo as questões sociais que estão 

em causa, mas que também sabiam que nestas condições 

financeiras tão frágeis as preocupações iam além das ambientais. 

Por isso, e sabendo que os terrenos em causa se encontram perto 

de uma linha de água importante do Rio Ave, considerou 

necessário que o executivo camarário lhes desse a garantia de que 

tudo será feito para que a questão ambiental não fique esquecida 

e seja devidamente e frequentemente fiscalizada. Finalizou 

apelando ao não esquecimento de que o uso dos solos também foi 

avaliado na Candidatura a Capital Verde e, nesse indicador, 

infelizmente a avaliação levou-os a corar de vergonha.” ------------ 

Domingos Bragança, Presidente da Câmara Municipal, usou da 

palavra para explicar que estava em causa o interesse público da 

empresa José Vieira Araújo, que é uma empresa existente há 

muitos anos e que quer licenciar a sua atividade, quer o edificado 

quer a sua atividade económica, neste caso a agropecuária. 

Explicou, concluindo, que estava em causa a sobrevivência da 

empresa pois, caso contrário, terá que fechar e demolir alguma 

das suas edificações. -------------------------------------------------- 

Concluídas as intervenções, o Presidente da Mesa submeteu as 

propostas à votação, em conjunto por deliberação unânime, tendo 

a Assembleia DELIBERADO APROVAR, por maioria, com 82 

votos a favor (21 eleitos do PS, 33 Presidentes de Junta do PS, 

10 eleitos do PSD, 10 Presidentes de Junta do PSD, 4 eleitos do 
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CDS-PP, 3 eleitos da CDU e 1 eleito do PPM) e 1 voto contra (1 

eleita do BE). ----------------------------------------------------------      

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

Sónia Cristina Patrocínio Gonçalo Ribeiro, em nome do Grupo 

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

mais uma vez, vem alertar para a construção de edifícios e 

desenvolvimento de atividades económicas altamente poluentes 

em solos classificados como Reserva Agrícola Nacional e Estrutura 

Ecológia Municipal – Nível 1. Neste caso em específico, há o perigo 

de contaminação do solo e da linha de água, sendo que esta 

autorização conflitua com os objetivos da sustentabilidade 

ambiental pretendida por todos para o nosso concelho. Enquanto 

permitirmos que empresas poluam os nossos solos e rios, 

Guimarães jamais será Capital Verde Europeia.” -------------------- 

Tiago Vieira Laranjeiro, em nome do Grupo Parlamentar do 

PSD, proferiu o seguinte: “à semelhança do que aconteceu na 

reunião de Câmara, de 24 de maio de 2018 onde o PSD 

apresentou uma declaração de voto, não somos contra estas 

propostas aqui apresentadas porque entendemos que, de facto, 

são relevantes para a criação de emprego e dinamização 

económica das freguesias em que se encontram, mas de facto há 

aqui algumas preocupações que não deixamos de manifestar 

relativamente à instalação da empresa José Vieira Araújo, 

relativamente à contaminação dos solos e, também, à sua 

proximidade face a uma estação de recolha de águas.” -------------   

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

12 – RENEGOCIAÇÃO DE PROJETO ECONÓMICO DE 

INTERESSE MUNICIPAL – EMPRESA FALANCES E FONTES. 

Submete-se à apreciação e votação da Assembleia Municipal a 

proposta de Renegociação de Projeto Económico de Interesse 
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Municipal - Empresa Falances e Fontes, em conformidade com o 

disposto no nº 5, do art.º 10º do RPEIM, aprovada pelo Executivo 

Municipal em reunião realizada a vinte e quatro de maio de dois 

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

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

Como ninguém pretendeu usar da palavra, o Presidente da Mesa 

submeteu a proposta à votação tendo a Assembleia DELIBERADO 

APROVAR, por unanimidade.----------------------------------------- 

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

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

DE INVESTIGAÇÃO E INOVAÇÃO DAS REGIÕES EUROPEIAS. 

Submete-se à apreciação e votação da Assembleia Municipal a 

proposta de Participação de Guimarães na ERRIN - Rede de 

Investigação e Inovação das Regiões Europeias, 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. ----------------------------------------- 

Luís Cirilo Amorim de Campos Carvalho, do Grupo 

Parlamentar Municipal do PSD, referiu que a adesão do Município 

de Guimarães à ERRIN merecia o apoio do seu Grupo Parlamentar 

por ser uma rede de inegável interesse para o Município, porque 

os seus pressupostos são aceitáveis e os custos perfeitamente 

compatíveis. Ainda assim, perguntou quais as espectativas da 

Câmara quanto a esta adesão e quando pensaria a Câmara ver 

apresentado os seus primeiros resultados. --------------------------         

Domingos Bragança, Presidente da Câmara Municipal, 

esclareceu que a adesão à ERRIN, Rede de Investigação e 

Inovação das Regiões Europeias, tem a ver com o contributo da 

Câmara relativamente a todos os parceiros e da política global da 

União Europeia, tendo em conta a realidade local de Guimarães e 
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o seu território. Disse esperar dar um contributo positivo, 

juntamente com todos os outros parceiros, no sentido de fazer 

com que a Europa progrida a par com Guimarães. ------------------ 

Foram solicitados esclarecimentos pelo membro Luís Cirilo Amorim 

de Campos Carvalho, aos quais Domingos Bragança respondeu. – 

Concluídas as intervenções, o Presidente da Mesa submeteu a 

proposta à votação, tendo a Assembleia DELIBERADO 

APROVAR, por maioria, com 82 votos a favor (21 eleitos do PS, 

33 Presidentes de Junta do PS, 10 eleitos do PSD, 10 Presidentes 

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

do PPM) e 1 abstenção (1 eleita do BE). ---------------------------- 

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

14 - ALTERAÇÃO DO MAPA DE PESSOAL – ACESSO NA 

CARREIRA. Submete-se à apreciação e votação da Assembleia 

Municipal a proposta de Alteração do Mapa de Pessoal - Acesso na 

Carreira, nos termos e ao abrigo do disposto no artigo vigésimo 

nono da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada pela 

Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, conjugado com a al. o) do n.º 1 

do artigo vigésimo quinto da Lei n.º 75/2013, de doze de 

setembro, a alteração do mapa de pessoal em vigor para o ano de 

2018, onde se preveem os lugares de acesso nas carreiras 

correspondentes ao número de trabalhadores em condições de a 

eles aceder, 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. ----- 

Como ninguém pretendeu usar da palavra, o Presidente da Mesa 

submeteu a proposta à votação tendo a Assembleia DELIBERADO 

APROVAR, por unanimidade.----------------------------------------- 

15 – ALTERAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

MUNICIPAIS E DO MAPA DE PESSOAL. Submete-se à 
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apreciação e votação da Assembleia Municipal ao abrigo do 

disposto na Lei n.º 65/2007, de 12 de novembro, que define o 

enquadramento institucional e operacional da proteção civil no 

âmbito municipal, conjugada com a Lei de Bases da Proteção Civil, 

aprovada pela Lei n.º 27/2006, de 3 de julho, alterada e 

republicada pela Lei n.º 80/2015, de 3 de agosto, e com o 

Decreto-Lei n.º 73/2013, de 31 de maio, que define o modelo de 

organização da Autoridade Nacional de Proteção Civil, propõe-se 

1- A criação de uma unidade orgânica nuclear, de acordo com 

o artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro, 

denominado Serviço Municipal de Proteção Civil (SMPC), com as 

competências definidas no anexo 1 à presente proposta, e a 

correspondente alteração do regulamento de organização dos 

serviços municipais, nos termos do mesmo anexo. 2 - A 

alteração do mapa de pessoal em vigor para 2018, criando 

os seguintes postos de trabalho na dependência desta unidade 

orgânica: a) Coordenador municipal de proteção civil, equiparado, 

para efeitos remuneratórios, a cargo de direção intermédia de 

primeiro grau; b) Um Assistente técnico. c) Relativamente ao 

técnico superior na área da Proteção Civil, o posto de trabalho já 

existe no mapa de pessoal, encontrando-se em processo de 

recrutamento, propondo-se a alteração da sua alocação do 

Departamento de Serviços Urbanos e Ambiente para o SMPC. 

Propõe-se ainda: a seguinte composição do júri para 

recrutamento do coordenador municipal de proteção civil: 

Presidente: Miguel de Sousa Pires de Almeida Frazão, diretor do 

Departamento de Serviços Urbanos e Ambiente; Vogais efetivos: 

António Bento Gonçalves, docente no Instituto de Ciências Sociais 

da Universidade do Minho, e Carlos Jorge Faria Abreu Fernandes, 

chefe da Divisão de Espaços Verdes; Vogais suplentes: Maria 
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Inês de Figueiredo Dias de Sousa Ribeiro, chefe da Divisão de 

Recursos Humanos e Dalila Graça Sepúlveda Mesquita Freitas, 

chefe da Divisão de Serviços Urbanos. Propõe-se, por último: a 

adaptação da área de recrutamento prevista no mapa de 

pessoal vigente para os três técnicos superiores que, no âmbito 

da Divisão de Educação, integrarão a equipa de mediação do 

projeto de Combate ao Abandono e Insucesso Escolar – Literatus -

, para intervenção na promoção do sucesso para a área da Língua 

Portuguesa. As propostas foram aprovadas 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. ------------------------------------------------ 

Como ninguém pretendeu usar da palavra, o Presidente da Mesa 

submeteu a proposta à votação tendo a Assembleia DELIBERADO 

APROVAR, por unanimidade, a criação de uma Unidade Orgânica 

Nuclear, denominada Serviço Municipal de Proteção Civil; 

DELIBERADO APROVAR, por unanimidade, a alteração do Mapa 

de Pessoal em vigor para 2018; DELIBERADO APROVAR, por 

unanimidade, votar no seu conjunto, a designação das 

personalidades para constituição do Júri; DELIBERADO 

APROVAR, por ESCRUTÍNIO SECRETO, a constituição do Júri 

para recrutamento do Coordenador Municipal de Proteção Civil, 

obtendo-se o seguinte resultado: VOTANTES = 87 membros; SIM 

= 70 votos; NÃO = 8 votos; BRANCOS = 9 votos; DELIBERADO 

APROVAR, por unanimidade, a adaptação da área de 

recrutamento prevista no mapa de pessoal vigente para os três 

técnicos superiores que, no âmbito da Divisão de Educação, 

integrarão a equipa de mediação do projeto de Combate ao 

Abandono e Insucesso Escolar – Literatus. -------------------------- 



 
ATA Nº 5 Fls. __9__ 
REUNIÃO ORDINÁRIA DE 18 DE JUNHO DE 2018 
 

 

 

Mod. 228/SQ 0 

 
                  ___________________ 

 
                  ___________________ 

16 – RECRUTAMENTO PARA O GABINETE DE MOBILIDADE – 

DESIGNAÇÃO DE JÚRI. Submete-se à apreciação e votação da 

Assembleia Municipal, nos termos do disposto no referido artigo 

13.º da Lei n.º 49/2012, a seguinte composição do júri para 

recrutamento do dirigente de 3.º grau para o Gabinete de 

Mobilidade: Presidente: Miguel de Sousa Pires de Almeida 

Frazão, diretor do Departamento de Serviços Urbanos e Ambiente. 

Vogais efetivos: Rui Miguel Lino Castro, chefe da Divisão de 

Trânsito e Espaço Público e Maria Inês de Figueiredo Dias de 

Sousa Ribeiro, chefe da Divisão de Recursos Humanos. Vogais 

Suplentes: Carlos Jorge Faria Abreu Fernandes, chefe da Divisão 

de Espaços Verdes e Dalila Graça Sepúlveda Mesquita Freitas, 

chefe da Divisão de Serviços Urbanos. A proposta foi 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. ------------------------------------- 

DELIBERADO APROVAR, por unanimidade, votar no seu 

conjunto, a designação das personalidades para constituição do 

Júri; DELIBERADO APROVAR, por ESCRUTÍNIO SECRETO, a 

constituição do Júri para o recrutamento do dirigente de 3.º grau 

para o Gabinete de Mobilidade, obtendo o seguinte resultado: 

VOTANTES = 87 membros; SIM = 71 votos; NÃO = 7 votos; 

BRANCOS = 9 votos; -------------------------------------------------- 

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

17 – AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES 

ESCOLARES DE ALUNOS DO 1º CEB – ANO LETIVO 

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

apreciação e votação da Assembleia Municipal a proposta de 

Aquisição de Serviços de Transportes Escolares de Alunos do 1.º 
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CEB – Ano letivo 2018/2019, com a seguinte Repartição de 

Encargos: --------------------------------------------------------------  

Classificação Económica Plano 

Repartição de encargos 

Ano 2018 Ano 2019 

(setembro a dezembro) (janeiro a julho) 

    

02.02.10 2.1.2.57 €131.610,00 €237.540,00 

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

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

Como ninguém pretendeu usar da palavra, o Presidente da Mesa 

submeteu a proposta à votação tendo a Assembleia DELIBERADO 

APROVAR, por maioria, com 82 votos a favor (21 eleitos do PS, 

33 Presidentes de Junta do PS, 10 eleitos do PSD, 10 Presidentes 

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

do PPM) e 1 abstenção (1 eleita do BE).---------------------------- 

18 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGUROS PARA 

ACIDENTES DE TRABALHO, MULTIRRISCOS PATRIMONIAIS, 

RESPONSABILIDADE CIVIL DA AUTARQUIA, FROTA 

AUTOMÓVEL E ACIDENTES PESSOAIS – REPARTIÇÃO DE 

ENCARGOS. Submete-se à apreciação e votação da Assembleia 

Municipal a proposta de Aquisição de Serviços de Transportes 

Escolares de Alunos do 1.º CEB – Ano letivo 2018/2019, com a 

seguinte Repartição de Encargos: ------------------------------------  

Classificação 

Económica 

Repartição de encargos 

Ano 2018 

01/10/2018 a 

31/03/2018 

Ano 2019 

01/04/2019 a 

31/3/2020 

Ano 2020 

01/04/2020 a 

31/03/2021 

Ano 2021 

01/04/2021 a 

30/09/2021 

01.03.09.01 148.500,00 € 297.000,00 € 297.000,00 € 148.500,00 € 

02.02.12 118.320,30€ 236.640,60€ 236.640,60€ 118.320,30€ 
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02.02.25 8.679,70 € 17.359,40 € 17.359,40 € 8.679,70 € 

A presente despesa está isenta do IVA nos termos do nº 28º do artigo 9º do Código do IVA 

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

Como ninguém pretendeu usar da palavra, o Presidente da Mesa 

submeteu a proposta à votação tendo a Assembleia DELIBERADO 

APROVAR, por unanimidade. ---------------------------------------- 

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

19 – DESAFETAÇÃO DO DOMÍNIO PÚBLICO DE PARCELA DE 

TERRENO COM A ÁREA DE 27,00M2 SITA NA RUA PADRE 

FRANCISCO RODRIGUES, FREGUESIA DE PRAZINS SANTA 

EUFÉMIA. Submete-se à apreciação e votação da Assembleia 

Municipal a proposta de desafetação do domínio público para o 

domínio privado do Município da parcela de terreno, a seguir 

identificada: Parcela de terreno com a área de 27,00m² situada na 

rua Padre Francisco Rodrigues (lugar do Carvalhal), da freguesia 

de Prazins Santa Eufémia, a confrontar do norte e do nascente 

com prédio de Liliana Soraia Ferreira Vieira, do sul e do poente 

com terreno do domínio público, 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. ------------------------------------------------ 

Como ninguém pretendeu usar da palavra, o Presidente da Mesa 

submeteu a proposta à votação tendo a Assembleia DELIBERADO 

APROVAR, por unanimidade. ---------------------------------------- 

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

20- FREGUESIA DE PINHEIRO – REQUALIFICAÇÃO DO 

CAMPO DE JOGOS – AQUISIÇÃO DE PROJETOS DE 
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ESPECIALIDADES E SONDAGENS GEOTÉCNICAS PARA OS 

BALNEÁRIOS DO CAMPO DE JOGOS. Submete-se à apreciação 

e votação da Assembleia Municipal a proposta de requalificação do 

campo de jogos – Aquisição de projeto de especialidades e 

sondagens geotécnicas para os balneários do campo de jogos da 

freguesia de Pinheiro, aprovada pelo Executivo Municipal em 

reunião realizada a dez de maio de dois mil e dezoito, que aqui se 

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

atas. 21 – FREGUESIA DE SELHO S. CRISTÓVÃO – 

CONTRATO DE ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO – ANO DE 2017. 

Submete-se à apreciação e votação da Assembleia Municipal a 

revogação das deliberações de 26 de maio de 2017 do Órgão 

Executivo e de 27 de abril de 2017 do Órgão Deliberativo, bem 

como a celebração de um Contrato de Atribuição de Subsídio para 

a pavimentação, construção de passeios e rede de drenagem de 

águas pluviais na Urbanização do Barridinho, ao abrigo do disposto 

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

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

Executivo Municipal em reunião realizada a dez de maio de dois 

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

pasta anexa ao livro de atas. 22 – FREGUESIA DE MOREIRA DE 

CÓNEGOS – PEDIDO DE CEDÊNCIA DE AUTOCARRO. 

Submete-se à apreciação e votação da Assembleia Municipal o 

pedido de cedência de autocarro para a Freguesia de Moreira de 

Cónegos, aprovada pelo Executivo Municipal em reunião realizada 

a dez de maio de dois mil e dezoito, que aqui se dá por 

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

– FREGUESIA DE BRITO – OBRAS NO CEMITÉRIO – 

ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO. Submete-se à apreciação e votação 

da Assembleia Municipal o apoio à Freguesia de Brito, mediante a 
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atribuição de um subsídio no valor de €37.147,70 (trinta e sete 

mil, cento e quarenta e sete euros e setenta cêntimos), ao abrigo 

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

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

aprovada pelo Executivo Municipal em reunião realizada a vinte e 

quatro de maio de dois mil e dezoito, que aqui se dá por 

reproduzida e fica arquivada em pasta anexa ao livro de atas. 24 - 

FREGUESIA DE GUARDIZELA – COLOCAÇÃO DE 

GRADEAMENTO DE PROTEÇÃO – ATRIBUIÇÃO DE 

SUBSÍDIO. Submete-se à apreciação e votação da Assembleia 

Municipal o apoio à Freguesia de Guardizela, mediante a atribuição 

de um subsídio no valor de €6.027,00 (seis mil e vinte e sete 

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

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

Setembro, aprovada pelo Executivo Municipal em reunião realizada 

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

reproduzida e fica arquivada em pasta anexa ao livro de atas. 25 

– FREGUESIA DE GUARDIZELA – PEDIDO DE CEDÊNCIA DE 

AUTOCARRO. Submete-se à apreciação e votação da Assembleia 

Municipal o pedido de cedência de autocarro para a Freguesia de 

Guardizela, aprovada pelo Executivo Municipal em reunião 

realizada a vinte e quatro de maio de dois mil e dezoito, que aqui 

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

atas. 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. Submete-se à 

apreciação e votação da Assembleia Municipal a atribuição à 

Freguesia de Caldelas, de uma verba no valor de €91.418,98 

(noventa e um mil quatrocentos e dezoito euros e noventa e oito 
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cêntimos), com IVA incluído, destinada às obras acima 

identificadas, ao abrigo do disposto na alínea m) do nº 1 do artigo 

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

de Setembro, 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. 27 

– FREGUESIA DE SELHO S. JORGE – ATRIBUIÇÃO DE 

SUBSÍDIO – REQUALIFICAÇÃO DO CEMITÉRIO. Submete-se à 

apreciação e votação da Assembleia Municipal o apoio à Freguesia 

de Selho S. Jorge, mediante a atribuição de um subsídio no valor 

de 75.606,82€, ao abrigo do disposto na alínea ccc) do nº1 do 

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

de 12 de Setembro, aprovada pelo Executivo Municipal em reunião 

realizada a sete de junho de dois mil e dezoito, que aqui se dá por 

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

– UNIÃO DAS FREGUESIAS DE PRAZINS SANTO TIRSO E 

CORVITE – CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE 

DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS – ANO DE 2017 – 

PRIMEIRA REVISÃO. Submete-se à apreciação e votação da 

Assembleia Municipal uma revisão ao Contrato Interadministrativo 

de Delegação de Competências do ano de 2017, passando a 

cláusula 1ª a ter a seguinte redação: “O presente contrato tem por 

objeto a delegação de competências na FREGUESIA para execução 

da obra de “construção de rede de drenagem de águas residuais 

na rua Padre António Matos, em Corvite”, e a cláusula 7ª: “O 

presente contrato tem início na data da sua assinatura e termina 

em 31 de dezembro de 2018”, aprovada pelo Executivo Municipal 

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

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

livro de atas. 29 - UNIÃO DAS FREGUESIAS DE PRAZINS 
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SANTO TIRSO E CORVITE – DELIBERAÇÃO DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE 8 DE FEVEREIRO DE 2018 – ALTERAÇÃO. 

Submete-se à apreciação e votação da Assembleia Municipal a 

alteração das deliberações acima identificadas, pelo que onde se lê 

“Contrato de Atribuição de Subsídio”, deve ler-se “Contrato 

Interadministrativo de Delegação de Competências”, 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. 30 – UNIÃO DAS FREGUESIAS 

DE PRAZINS SANTO TIRSO E CORVITE – CEDÊNCIA DE 

MATERIAIS PARA DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA RUA 

PADRE ANTÓNIO MATOS. Submete-se à apreciação e votação 

da Assembleia Municipal o apoio a conceder à União de Freguesias 

de Prazins Santo Tirso e Corvite, através das despesas a efetuar 

pela Divisão de Administração Direta, cujo montante total importa 

em 6183,21€ (Iva incluído), correspondente à despesa de 

aquisição dos materiais, ao abrigo do disposto na alínea m) do nº 

1 do artigo 33º e da alínea k) do nº 1 do artigo 25.º da Lei nº 

75/2013, de 12 de Setembro, 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. 31 – FREGUESIA DE S. TORCATO – ATRIBUIÇÃO 

DE SUBSÍDIO – OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO DAS RUAS 

ARQUITETO JOSÉ LUÍS FERREIRA E CÓNEGO ARLINDO 

CUNHA. Submete-se à apreciação e votação da Assembleia 

Municipal a atribuição de um subsídio no valor de €40.039,08 

(quarenta mil e trinta e nove euros e oito cêntimos), ao abrigo do 

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

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

pelo Executivo Municipal em reunião realizada a sete de junho de 
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dois mil e dezoito, que aqui se dá por reproduzida e fica arquivada 

em pasta anexa ao livro de atas. 32 - UNIÃO DAS FREGUESIAS 

DE TABUADELO E S. FAUSTINO – ATRIBUIÇÃO DE 

SUBSÍDIO – OBRAS NA CASA MORTUÁRIA DE S. FAUSTINO. 

Submete-se à apreciação e votação da Assembleia Municipal a 

atribuição de um subsídio no valor de €11.162,25 (onze mil, cento 

e sessenta e dois euros e vinte e cinco cêntimos), já com iva 

incluído, ao abrigo do disposto na alínea ccc) do nº1 do artigo 33º 

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

Setembro, aprovada pelo Executivo Municipal em reunião realizada 

a sete de junho de dois mil e dezoito, que aqui se dá por 

reproduzida e fica arquivada em pasta anexa ao livro de atas. 33 

– UNIÃO DAS FREGUESIAS DE BRITEIROS SANTO ESTEVÃO 

E DONIM – CONTRATO INTERADMINISTRATIVO E 

DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS – ANO DE 2016 – 

PRIMEIRA REVISÃO. Submete-se à apreciação e votação da 

Assembleia Municipal a atribuição de um subsídio no valor de 

€4.456,08, ao abrigo do disposto na alínea ccc) do nº1 do artigo 

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

de Setembro, aprovada pelo Executivo Municipal em reunião 

realizada a sete de junho de dois mil e dezoito, que aqui se dá por 

reproduzida e fica arquivada em pasta anexa ao livro de atas. 34 - 

UNIÃO DE FREGUESIAS DE BRITEIROS SANTO ESTÊVÃO E 

DONIM – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO – OBRAS DE 

BENEFICIAÇÃO DE DIVERSOS ARRUAMENTOS. Submete-se à 

apreciação e votação da Assembleia Municipal a atribuição de um 

subsídio no valor de €29.579,65 (vinte e nove mil, quinhentos e 

setenta e nove euros e sessenta e cinco cêntimos), já com iva 

incluído, ao abrigo do disposto na alínea ccc) do nº1 do artigo 33º 

e da alínea j) do nº 1 do artigo 25º da Lei nº 75/2013, de 12 de 
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Setembro, 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. 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. Submete-se à 

apreciação e votação da Assembleia Municipal a atribuição de um 

subsídio no valor de € 147.000,00 (cento e quarenta e sete mil 

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

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

Setembro, aprovada pelo Executivo Municipal em reunião realizada 

a sete de junho de dois mil e dezoito, que aqui se dá por 

reproduzida e fica arquivada em pasta anexa ao livro de atas. 36 

– FREGUESIA DE NESPEREIRA – EDIÇÃO DE 2017 DO 

ORÇAMENTO PARTICIPATIVO - PROJETO “+ VIDA” – 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE 

COMPETÊNCIAS. Submete-se à apreciação e votação da 

Assembleia Municipal a atribuição de um apoio ao projeto “+ 

Vida”, através da transferência de €26.500 (vinte e seis mil e 

quinhentos euros), por forma a permitir a alocação dos recursos 

humanos necessários à sua boa execução, bem como a assegurar 

outras despesas relacionadas com transportes, aquisição de 

serviços e seguros, através da celebração de um contrato 

Interadministrativo de Delegação de Competências com a Junta de 

Freguesia de Nespereira, 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. 37 – FREGUESIA DE MOREIRA DE CÓNEGOS – 

CONTINUIDADE DO PROJETO SOCIAL “RAÍZES” – 
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ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO. Submete-se à apreciação e votação 

da Assembleia Municipal a proposta de continuidade do Projeto 

“Raízes”, através da transferência, a título de subsídio, do 

montante de €35.000,00 (trinta e cinco mil euros), 

correspondente ao período de 17 de setembro de 2018 a 16 de 

setembro de 2019, à Junta de Freguesia de Moreira de Cónegos, 

ao abrigo do disposto na alínea ccc) do nº 1 do artigo 33º e da 

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

Setembro, aprovada pelo Executivo Municipal em reunião realizada 

a sete de junho de dois mil e dezoito, que aqui se dá por 

reproduzida e fica arquivada em pasta anexa ao livro de atas. 38 

– BRIGADAS VERDES NAS FREGUESIAS – APOIO E 

DINAMIZAÇÃO À ATIVIDADE DAS BRIGADAS VERDES. 

Submete-se à apreciação e votação da Assembleia Municipal a 

atribuição deste apoio às Freguesias do Concelho que aderiram ou 

venham a aderir ao projeto “Brigada Verde”, 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. ----------------------------------------- 

Mariana da Conceição Pereira da Silva, do Grupo Parlamentar 

da CDU, concordou ser positivo e importante o envolvimento da 

população na criação de um concelho mais sustentável, como 

contributo para um mundo mais sustentável. Disse que o trabalho 

das Brigadas Verdes no Concelho de Guimarães, numa “missão 

ambientalista totalmente voluntária” tem dado os seus frutos, 

sobretudo no que se refere à conquista de mais gente para a 

missão mais importante a da consciencialização e da mudança de 

comportamentos. Referiu terem encontrado em diversos pontos do 

país Brigadas Verdes que desenvolveram trabalho de proteção 

ambiental e de consciencialização da população para a causa que é 
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a proteção ambiental. Em seguimento, anunciou que em dois mil e 

oito, em Vila Verde, as Brigadas Verdes foram criadas pela 

necessidade de envolver a população em ações de sensibilização 

dando-lhe a conhecer as suas responsabilidades na valorização e 

limpeza da floresta prevenindo os fogos florestais. Também em 

dois mil e dez as Brigadas Verdes de Soure tinham como objetivo 

a promoção da reciclagem, no tempo em que os 3 R’ (reduzir, 

reutilizar, reciclar) estavam na moda. Disse lamentar que no nosso 

concelho os ecopontos espalhados estejam velhos e degradados, 

envolvidos num espaço sujo e com lixo que cai no chão e ninguém 

apanha. Referiu, de seguida, que as Brigadas Verdes foram 

adquirindo importância em pontos diversos do território português, 

sobretudo em contexto escolar. Em Guimarães, disse que este 

projeto foi acolhido pelas juntas de freguesia que trabalham no 

sentido de sensibilizar os seus fregueses para a causa ambiental. 

Porém, disse que os fregueses da Freguesia de Longos não tem as 

mesmas preocupações ambientais que os da Freguesia de Azurém, 

pois a diversidade das freguesias do conselho de Guimarães lhes 

permite olhar para os objetivos de forma distinta. Contudo, 

considerou que as Brigadas Verdes podem ser uma maneira 

interessante de envolver as pessoas no desenvolvimento 

ecossustentável da cidade, apontando que o erro era não estarem 

bem explicadas as suas funções, a sua organização e a sua 

orçamentação, considerando necessário elaborar uma Carta de 

Compromisso, Carta que foi proposta à Assembleia Municipal no 

mês de junho. Quanto ao orçamento, recordou que em 2017 para 

as poucas Brigadas Verdes que existiam estavam orçamentados 

250.000 mil euros e para 2018 no contrato de atribuição de apoio 

às freguesias para a constituição de Brigadas Verdes foi prevista 

uma verba de 250.000 mil euros, o que lhes parecia confuso. 
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Disse ficarem ainda mais confusos se atentassem ao seguinte 

parágrafo, que se encontra na documentação em análise e que 

justifica a verba “não sendo possível fazer uma contabilização total 

dos custos associados a estes apoios por inexistência de um 

histórico deste projeto, foi prevista no orçamento municipal de 

2018 uma verba de 250.000 mil euros destinada a apoiar a 

constituição e o funcionamento das Brigadas Verdes do Concelho”, 

perguntando se não havia registos das necessidades e do dinheiro 

que foi gasto em 2017 pelas Brigadas Verdes já constituídas na 

altura e se estavam a falar de um projeto novo ou apenas da 

regularização de um projeto que remonta a 2016. Disse, dirigindo-

se aos presidentes de junta presentes, que a CDU não está contra 

as Brigadas Verdes, nem contra aqueles presidentes de junta que 

ainda não conseguiram constituir a sua Brigada Verde. Disse que 

apenas quererem que o processo seja transparente, que não se 

corra para “ser bom aluno” ou atrás de mais um prémio que será 

acrescentado à lista da próxima candidatura. Pois, se o que 

interessa é o caminho, como todos já registaram, era necessário 

garantir que não se usassem os voluntários para limpar bermas de 

estradas e margens dos rios e ribeiros, substituindo empregos que 

não são criados para o efeito. Disse poder fazer-se de forma 

simbólica, mas provavelmente existiam outros projetos e outras 

formas de envolver a população e de a conquistar para a causa. 

Finalizou considerando as Brigadas Verdes um projeto desafiador, 

mas que veriam até quando sobrevivem às burocracias que agora 

lhe estão a ser impostas. ---------------------------------------------- 

Elsa Maria Silva Castro, do Grupo Parlamentar do CDS-PP, 

anunciou a abstenção do CDS-PP na proposta de apoio e 

dinamização das Brigadas Verdes nas Freguesias, por não 

concordarem com o modelo de financiamento e não concordarem 
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com a metodologia escolhida para a implementação da Brigada 

Verde. Quanto ao financiamento, disse serem da opinião que cada 

Brigada deveria apresentar um plano de atividades, que seria 

orçamentado e apresentado para aprovação para, desta forma, 

selecionar e utilizar o valor cabimentado pelo município pelos 

projetos propostos pelas diferentes Brigadas Verdes. Essa era a 

proposta do seu Grupo Parlamentar. Lembrou dizerem as boas 

práticas de gestão, que primeiro orçamentamos projetos e só 

depois se atribuem verbas, e estas boas práticas aplicadas à 

gestão de dinheiros públicos devem ser reforçadas. Acrescentou 

que não é o primeiro ano de funcionamento das Brigadas Verdes 

e, por isso, não entendiam o porquê da dificuldade apresentada 

pela Camara Municipal, referindo não estarem propriamente a 

falar de um exercício de adivinhação de despesa. Considerou, 

prosseguindo, que as Brigadas Verdes não trabalham todas da 

mesma forma, as freguesias onde as mesmas estão 

implementadas têm necessidades diferentes, as Brigadas Verdes 

instaladas terão despesas diferentes das Brigadas a instalar, o que 

obvia e naturalmente implicará para diferentes freguesias, 

orçamentos diferentes. Igualmente não concordavam com o 

protocolo ali apresentado para votação, no que se refere às 

atribuições que são exigidas às Brigadas, parecendo-lhes que se 

estava a profissionalizar o que se pretendia e tinha o mérito de 

permanecer no âmbito do voluntariado. Também não 

concordavam com a imposição às Brigadas requisitos de trabalho 

que roçam o trabalho que cabe a qualquer Junta da Freguesia, ao 

Município e ao Estado, nomeadamente realizar o diagnóstico do 

estado ambiental da freguesia (que deveria ter sido feito aquando 

da preparação da Candidatura a Capital Verde Europeia). Por fim, 

disse terem muitas dúvidas sobre o modo como a Camara 
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Municipal pretende financiar as Brigadas verdes e que entendiam 

que este protocolo deveria ser revisto. ------------------------------- 

Joaquim Jorge da Mota Pereira, Presidente da Junta de 

Freguesia de Nespereira e membro do Grupo parlamentar do PS, 

referiu que a proliferação de um discurso demagógico e populista 

de descrédito da política e dos políticos aliados a uma população 

mais informada, e por isso mais exigente e reivindicativa, resultam 

num esforço acrescido para os eleitos locais de freguesia. 

Considerou que gerir, nos dias de hoje, uma freguesia é um dos 

doze trabalhos de hércules que só é possível devido ao espirito de 

missão e de serviço público de uns quantos homens e mulheres 

que, de forma abnegada e graciosa, embora com claros prejuízos 

financeiros, profissionais e familiares, dão um pouco de si em prol 

dos demais. Disse que o Partido Socialista reconhece a 

importância das autarquias locais e valoriza o seu papel, enquanto 

pilar fundamental do Estado Democrático. Como tal, e por sua 

iniciativa, anunciou que decorre, por estes dias, na Assembleia da 

República, um debate sobre a descentralização administrativa, que 

acompanhavam com redobrado interesse. Relativamente ao 

Partido Socialista local, disse demonstrar igual preocupação, por 

isso, tem vindo a patrocinar um conjunto de palestras e debates 

sobre este mesmo assunto, com vista a encontrar um conjunto de 

propostas que possam dar resposta a muitas das questões que ora 

se levantam e que permitiriam conferir uma maior eficácia e 

eficiência ao trabalho autárquico. Anunciou que também a Câmara 

Municipal, imbuída do mesmo espirito e partilhando das mesmas 

preocupações, tem levado à prática uma política de proximidade, 

com os executivos das freguesias, que se tem vindo a 

consubstanciar num conjunto de iniciativas e medidas de que 

todos beneficiavam, pese embora a tarefa se torne complexa dada 
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diversidade do território e as especificidades de cada terra, bem 

como, uma preocupação, séria, com a coesão territorial, mas que 

este executivo municipal, tem sabido ultrapassar. Considerou, 

todavia, que com ponderação e equilíbrio têm sido dados passos 

no rumo certo, com vista a um desenvolvimento sustentável e 

harmonioso de todo o território e não apenas de parte dele. 

Finalizou congratulando-se por este executivo municipal ter por 

princípio de atuação “a coesão territorial”, intervindo, sempre que 

necessário, na correção das assimetrias que sempre se verificam 

num concelho em constante evolução e progresso, e sempre em 

estreita colaboração e parceria com as juntas de freguesia eleitas, 

em prol de Guimarães e dos Vimaranenses. ------------------------- 

Ângela Ivone Rodrigues Oliveira, do Grupo parlamentar do 

CDS-PP, lavrou um protesto, referindo que o membro que acabara 

de intervir apenas roçou por alto o tema das freguesias, baseando 

a sua intervenção sobre a regionalização, descentralização e a 

atividade política concelhia do PS, o que considera lamentável. ---- 

Joaquim Jorge da Mota Pereira apresentou um contraprotesto 

referindo que o Partido Socialista sabe bem o que deve ou não 

abordar. Explicou, ainda, que a sua intervenção diz respeito à 

descentralização de freguesias, aos protocolos de delegação de 

competências e aos acordos entre a Câmara Municipal e as 

Freguesias, que versam a proposta em análise. --------------------- 

Ana Margarida da Costa Teixeira, do Grupo parlamentar do 

PSD, considerou que as atividades desenvolvidas pelas Brigadas 

Verdes devem ser valorizadas, porque a sua constituição e 

implementação permitem, não só prosseguir uma importante 

estratégia de educação ambiental dos cidadãos, bem como, ao 

mesmo tempo, fazer com que estes se mobilizem em torno da 

proteção e conservação do seu território. Igualmente pela sua 
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proximidade ao terreno e à comunidade são fundamentais na 

criação, avaliação e monitorização de planos de ação, bem assim, 

como terão, certamente, uma maior influência junto das 

populações para a adoção de comportamentos mais sustentáveis. 

Porém, disse que para o PSD a crítica recai no tipo de instrumento 

encontrado para “formalizar” as Brigadas Verdes. Em seu 

entender, dever-se-ia ir mais longe e criar um regulamento. 

Considerou que o “Contrato de atribuição de Apoio para 

Constituição da Brigada Verde - Carta de Compromisso” 

demasiado simplista, não se afigurando como bom, dada a 

dimensão que estas Brigadas têm e poderão vir a ter. Disse que se 

deveria optar por fazer uma remissão para aquela que é a 

metodologia inspirada nos princípios da Agenda 21 Local, do 

programa Eco Escolas e da Agenda 2030, relembrando o que vem 

escrito no relatório de avaliação da candidatura de Guimarães a 

cidade verde europeia: “As Brigadas Verdes podem ser um 

importante meio para envolver as pessoas e tornar a cidade mais 

sustentável. É uma pena que, em parte alguma, a candidatura se 

dedica-se a explicar mais sobre estas Brigadas, a forma como 

estão organizadas, quem tem a responsabilidade de manter as 

pessoas comprometidas ou a forma como as despesas são 

asseguradas”. Ora, aproveitando este ensejo, disse acreditarem 

que deveria ser dada outra relevância a estas Brigadas, criando-se 

um regulamento consentâneo com aqueles que foram os pontos 

focados naquele relatório, bem como outros que se considerem 

necessários a uma boa prática destas Brigadas. Pois, sendo 

objetivo candidatar Guimarães, novamente, a Capital Verde 

Europeia, consideravam este alicerce de excelência. ---------------- 

Ricardo Jorge Carvalho de Castro, Presidente da Junta de 

Freguesia de Silvares e membro do Grupo Parlamentar do PS, 
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referiu que as várias freguesias de Guimarães têm vindo, uma a 

seguir à outra e a um bom ritmo, a apresentar a sua Brigada 

Verde, sendo Silvares um desses bons exemplos. Anunciou, então, 

que quando se propôs assumir a liderança da sua freguesia, 

estabeleceu como prioridade a preservação ambiental e, sob o 

lema “O Ambiente Somos Nós”, criaram a Brigada Verde de 

Silvares, que teve a sua apresentação no passado mês de março, 

verificando-se uma grande adesão da população, a participação de 

todas as Instituições da Freguesia e ainda a colaboração de vários 

parceiros empresariais. Anunciou, ainda, que a apresentação, que 

teve como principal atividade a plantação de uma árvore por cada 

instituição da freguesia, simbolizou desta forma a sua união e o 

seu compromisso na preservação do meio ambiente. Considerou, 

depois, que a Brigada Verde é um ponto de união e de colaboração 

entre as instituições e os Silvarenses, com o compromisso de 

cuidar da sua terra e de sensibilizar e fiscalizar quem não o faz da 

forma mais correta. Anunciou que ainda no passado sábado 

promoveram uma caminhada pedagógica em que formaram vários 

grupos e percorreram as ruas da Freguesia num contacto de 

proximidade com a população, com o intuito de as sensibilizar 

para a importância da reciclagem, sempre com um espirito de 

equipa e de missão, o que vem acontecendo também noutras 

freguesias do concelho. Prosseguindo, informou que, após 

algumas conversas que tem tido com outros Presidentes de Junta, 

sabia que alguns presidentes estão disponíveis para realizar 

atividades conjuntas, envolvendo as Brigadas Verdes das 

freguesias vizinhas partilhando, desta forma, experiências e 

conhecimentos e que, nesse sentido, podiam contar com a Brigada 

Verde de Silvares. Por fim, considerou que a proposta hoje em 

apreciação era o reconhecimento do Executivo Municipal pelo 
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trabalho já desenvolvido e tinha como principal objetivo o de 

capacitar as Brigadas Verdes de meios e argumentos para o 

desenvolvimento das suas atividades, realçando ter a convicção 

que este era o caminho certo para termos mais Eco-Freguesias e 

Guimarães mais verde. ------------------------------------------------ 

Domingos Bragança, Presidente da Câmara Municipal, usou da 

palavra referindo, em primeiro lugar, que o membro Ricardo 

Castro definiu exatamente o que é sentido quanto às Brigadas 

Verdes nas Freguesias. Referiu, depois, ser um projeto que tem 

como principais objetivos envolver, mobilizar, informar e educar 

no domínio do desenvolvimento sustentável e promover uma 

cidadania ativa através da criação de modelos de conduta 

sustentáveis em todas as dimensões da atividade humana, 

contribuindo para uma nova cultura territorial. Considerou, 

também, que o voluntariado é uma das dimensões mais 

importantes das sociedades contemporâneas, dizendo não ocupar 

o lugar dos profissionais, mas sim que abria novas áreas para 

esses profissionais entrarem. Considerou importante existir um 

regulamento, que não seja muito rigoroso nem demasiado 

simples, para evitar cercear a espontaneidade e a liberdade dessas 

Brigadas Verdes. Anunciou, por fim, que a experiência do ano 

anterior foi reduzida, mas esperava para dois mil e dezoito que o 

orçamento se esgotasse. ---------------------------------------------- 

Concluídas as intervenções o Presidente da Mesa submeteu à 

votação as propostas, por deliberação unânime, da seguinte 

forma: Votar em separado as propostas constantes do ponto 36 e 

38 e todas as outras propostas em conjunto. ------------------------ 

A Assembleia DELIBEROU APROVAR, por unanimidade, as 

propostas constantes dos pontos 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 

28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 e 37. --------------------------------- 
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A Assembleia DELIBEROU APROVAR, por maioria, a proposta 

constante do ponto 36, com 82 votos a favor (21 eleitos do PS, 

33 Presidentes de Junta do PS, 10 eleitos do PSD, 10 Presidentes 

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

do PPM) e 1 abstenção (1 eleita do BE). ---------------------------- 

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

Sónia Cristina Patrocínio Gonçalo Ribeiro, em nome do Grupo 

Parlamentar do BE, proferiu o seguinte: “Entendemos que, sendo 

uma proposta apresentada no âmbito do Orçamento Participativo 

de 2017, analisada tecnicamente pela Câmara, votada e aprovada 

pelos munícipes, deveriam já estar asseguradas as condições 

financeiras para a sua execução. Parece-nos que a intenção deste 

executivo em atribuir a gestão deste projeto à Junta de Freguesia 

é aproveitamento político, uma vez que o executivo PS se apropria 

de uma iniciativa popular, para que, publicamente, seja entendido 

como o mentor do projeto, contrariando as características 

intrínsecas do Orçamento Participativo.” ----------------------------- 

A Assembleia DELIBEROU APROVAR, por maioria, a proposta 

constante do ponto 38, com 78 votos a favor (21 eleitos do PS, 

33 Presidentes de Junta do PS, 10 eleitos do PSD, 10 Presidentes 

de Junta do PSD, 3 eleitos da CDU e 1 eleito do PPM) e 5 

abstenção (4 eleitos do CDS-PP e 1 eleita do BE). ----------------- 

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

Sónia Cristina Patrocínio Gonçalo Ribeiro, em nome do Grupo 

Parlamentar do BE, proferiu o seguinte: “Consideramos que é 

importante o envolvimento da população e das Juntas de 

Freguesia na proteção ambiental, mas entendemos que, 

atendendo ao montante total em análise (250 000 euros), 

poderiam ser aplicados na criação de uma equipa profissional de 

técnicos de fiscalização e limpeza com capacidades reconhecidas 
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no tratamento desta questão e com competências específicas no 

âmbito da intervenção coerciva.” ------------------------------------- 

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

39 – FREGUESIA DE LORDELO - ALTERAÇÃO DE TRÂNSITO 

NA TRAVESSA DOS ESCALHEIROS. Submete-se à apreciação e 

votação da Assembleia Municipal a alteração de trânsito na 

Travessa dos Escalheiros, freguesia de Lordelo, aprovada pelo 

Executivo Municipal em reunião realizada a vinte e seis de abril de 

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

em pasta anexa ao livro de atas. 40 – FREGUESIA DE PENCELO 

- ALTERAÇÃO DE TRÂNSITO NA RUA DA LIBERDADE. 

Submete-se à apreciação e votação da Assembleia Municipal a 

alteração de trânsito na rua da Liberdade, freguesia de Pencelo, 

aprovada pelo Executivo Municipal em reunião realizada a vinte e 

quatro de maio de dois mil e dezoito, que aqui se dá por 

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

Como ninguém pretendeu usar da palavra, o Presidente da Mesa 

submeteu as propostas à votação, em conjunto por deliberação 

unânime, tendo a Assembleia DELIBERADO APROVAR, por 

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

-------------------REQUERIMENTOS E MOÇÕES------------------ 

MOÇÃO DE RECOMENDAÇÃO apresentada pelo Grupo 

parlamentar do BE - “Os serviços de águas e resíduos são 

essenciais ao bem-estar geral das cidadãs e cidadãos, à saúde 

pública, às atividades económicas e à proteção do ambiente. Por 

isso, todas e todos têm direito à utilização, à continuidade e 

qualidade desses serviços, devendo para tal assegurar-se a 

inexistência de barreiras económicas ao seu acesso por parte dos 

consumidores. No seguimento de iniciativas legislativas, como a 

aprovação no parlamento de um Projeto de Resolução do BE, foi já 
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estabelecido, através do Decreto-Lei nº 147/2017 de 5 de 

dezembro, o regime de atribuição de tarifa social, incidindo sobre 

o fornecimento de serviço de abastecimento público de água e de 

saneamento de águas residuais urbanas. São abrangidos os 

consumidores que se encontram em situação de carência 

económica, em concreto os que recebam o complemento solidário 

para idosos ou o rendimento social de inserção ou o subsídio social 

de desemprego, o abono de família, a pensão social de invalidez 

ou pensão social de velhice ou aqueles cujo agregado familiar 

tenha um rendimento anual igual ou inferior a 5.808 euros, 

acrescido de 50% por cada elemento da família que não aufira 

qualquer rendimento. Sendo também a gestão de resíduos 

urbanos um serviço público essencial, a Entidade Reguladora dos 

Serviços de Águas e Resíduos (ERSAR), ao abrigo das suas 

competências legais, emitiu recentemente a Recomendação nº 

02/2018 para que sejam também aplicadas aos resíduos urbanos 

as mesmas regras em matéria de tarifa social. Por forma a 

desincentivar o desperdício desse bem tão essencial como é a 

água e a induzir comportamentos ambientalmente sustentáveis, é 

sugerida a fixação de um limite máximo de consumo sobre o qual 

irá incidir a tarifa social. E para garantir a acessibilidade aos 

serviços públicos das águas e resíduos sólidos é indicado que o 

encargo tarifário não deverá ultrapassar 0,5% do rendimento do 

beneficiário quando o consumo anual não exceder 120 m3. Assim, 

a Assembleia Municipal de Guimarães, reunida a 15 de Junho de 

2017, recomenda à Câmara Municipal de Guimarães que 

desencadeie os procedimentos constantes da Recomendação 

ERSAR nº 02/2018 com vista à implementação do regime de tarifa 

social no serviço de gestão de resíduos urbanos.” ------------------- 
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A Assembleia DELIBEROU REPROVAR, por maioria, com 54 

votos contra (21 eleitos do PS e 33 Presidentes de Junta do PS) e 

29 votos a favor (10 eleitos do PSD, 10 Presidentes de Junta do 

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

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

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

Paulo Rui Lopes Pereira da Silva, em nome do Grupo 

Parlamentar do PS, proferiu o seguinte: “O Partido Socialista votou 

contra esta moção porque, tanto os serviços da Câmara Municipal 

de Guimarães como por exemplo a Vimágua ou a Vitrus, têm este 

tipo de prática já previamente implementada e, portanto, aquilo 

que são as tarifas sociais já são aplicadas aos diversos escalões 

atinentes a esta matéria.” --------------------------------------------- 

MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO apresentada pelo Grupo 

Parlamentar do PS – “Em 6 de maio passado, Guimarães foi 

referência em toda a imprensa nacional com a vitória de João 

Sousa no Estoril Open, torneio ATP, o único que se disputa em 

território português. A bandeira portuguesa, num sentido real e 

simbólico, foi desfraldada, as mais altas individualidades do Estado 

assinalaram e todos os portugueses comemoraram tão marcante 

proeza desportiva. Guimarães vibrou especialmente, quer aqueles 

que o acompanharam no Estoril, quer aqueles que em Guimarães 

assistiram ao feito pela transmissão televisiva. Todos sentimos um 

particular orgulho no tenista vimaranense que alcançou um 

patamar de excelência ao nível dos melhores da nossa história 

desportiva. Cantou-se o hino nacional no momento em que o 

primeiro português e primeiro vimaranense alcançou a vitória no 

mais importante torneio de ténis de Portugal. Cerca de um mês 

decorrido, é o momento da assembleia municipal, na sua primeira 

reunião após 6 de maio, homenagear o desportista, vimaranense 
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por nascimento, que aqui iniciou a sua formação na modalidade, 

que aqui continua a viver nos intervalos que a sua carreira 

internacional lhe permite, que se orgulha de ostentar, em todas as 

suas presenças, os símbolos de Guimarães. Por estas razões 

propomos que a assembleia municipal envie ao desportista, família 

e ao Clube de Ténis de Guimarães o texto desta moção e lhe 

transmita as maiores felicitações, expressando o seu 

reconhecimento por tudo que tem proporcionado na valorização do 

desporto e do nome de Guimarães.” --------------------------------- 

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

MOÇÃO apresentada pelo Grupo Parlamentar da CDU – “O 

amianto é um material cujas propriedades de isolamento térmico, 

incombustibilidade, resistência e facilidade em ser tecido, bem 

como o seu baixo custo, facilitaram a sua utilização nos diversos 

sectores de atividade, designadamente, na construção. A evolução 

dos conhecimentos científicos permitiu confirmar a sua 

perigosidade, por ser uma fibra mineral, tóxica e cancerígena 

altamente perigosa para a saúde pública, tendo, por isso, sido 

proibida a sua utilização em novas edificações. Em Portugal, o 

enquadramento legislativo que rege as questões do amianto, 

surge inicialmente através do Decreto-Lei nº 28/87, de 14 de 

Janeiro, com a limitação da sua comercialização e utilização. Não 

obstante, seria utilizado de forma intensiva até 1994, ano em que 

o Decreto-Lei nº 228/94, de 13 de Setembro, veio proibir a 

comercialização e a utilização de amianto em materiais de 

construção, interdição que se encontra atualmente reforçada pelo 

Decreto-Lei nº 101/2005, de 23 de Junho, que transpôs para a 

ordem jurídica interna a Diretiva nº 1999/77/CE, da Comissão, de 

26 de Julho. Apesar de haver esta proibição, mantém-se ainda 

hoje o problema da sua remoção, em segurança, de edifícios, 
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instalações e equipamentos construídos em data anterior à 

legislação em vigor. Algumas escolas do concelho de Guimarães, e 

até do centro da cidade, ainda hoje apresentam telhados e 

corredores nos espaços exteriores construídos com telhas de 

amianto. Assim como o Bairro da Emboladoura, em Gondar, 

apresenta nas suas estruturas telhas de amianto que devido ao 

avançado processo de degradação de alguns dos edifícios torna-se 

ainda mais perigoso para os moradores. Desta forma, tendo em 

consideração que as telhas de fibrocimento com amianto 

representam um perigo para a saúde pública, devido às 

minúsculas partículas que, com o tempo, se vão libertando 

conforme o amianto se vai decompondo. A CDU considera ser 

indispensável realizar-se uma listagem e vistorias às escolas de 

todo o concelho e dos prédios identificados como eventualmente 

contendo telhas de fibrocimento, efetuando-se uma avaliação dos 

edifícios em causa, designadamente no que concerne ao estado de 

conservação e à perigosidade da composição dos respetivos 

telhados e coberturas. A Assembleia Municipal de Guimarães, 

reunida a 15 de Junho de 2018, delibera: 1 - Reconhecer a 

importância de serem asseguradas as necessárias condições de 

segurança e saúde pública dos alunos e de toda a comunidade 

escolar dos estabelecimentos de ensino que ainda contém telhas 

de amianto; 2- Reconhecer a importância de serem asseguradas 

as necessárias condições de segurança e saúde pública dos Bairros 

Sociais que contenham telhas de amianto, como é o caso do Bairro 

da Emboladoura, em Gondar; 3 - Apelar para que seja garantido 

um efetivo apoio e efetuadas as necessárias diligências 

conducentes à resolução deste problema, em segurança, no mais 

curto espaço de tempo; 4 - Recomendar à Câmara Municipal de 

Guimarães que faça uma listagem dos edifícios que contém 
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amianto nas suas construções e acompanhe a elaboração dos 

necessários estudos técnicos conducentes a uma avaliação 

completa do estado de conservação e perigosidade das coberturas 

dos edifícios em causa.” ----------------------------------------------- 

A Assembleia DELIBEROU REPROVAR, por maioria, com 54 

votos contra (21 eleitos do PS e 33 Presidentes de Junta do PS) e 

29 votos a favor (10 eleitos do PSD, 10 Presidentes de Junta do 

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

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

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

Paulo Rui Lopes Pereira da Silva, em nome do Grupo 

Parlamentar do PS, proferiu o seguinte: “esta declaração de voto é 

só para dizer que esta é uma moção que chega tarde. Este 

levantamento, pelo menos aquilo que diz responsabilidade aos 

edifícios da Câmara, porque a parte propositiva também faz 

confusão entre aquilo que são edifícios em que a Câmara tem 

responsabilidade e daqueles em que não tem, já foi feito. As 

situações de emergência foram resolvidas e foi assumido o 

compromisso de que todos os edifícios onde se mexessem 

posteriormente, que não tivessem situação de risco, esta alteração 

ia ser feita juntamente com a intervenção que estivesse prevista. 

Por esse motivo votamos contra. É um trabalho que está em 

andamento.” ----------------------------------------------------------- 

MOÇÂO apresentada pelo Grupo parlamentar da CDU – “A 

carreira docente é semelhante à dos outros trabalhadores com a 

mesma qualificação, com níveis de exigência semelhantes e 

obstáculos acrescidos no acesso a determinados escalões. Por 

força dos dois períodos de congelamento de tempo de serviço, 9 

anos, 4 meses e 2 dias de tempo prestado pelos professores não 

foi contado para a progressão na carreira. Mas o Governo 
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Minoritário PS quer reduzir a recuperação deste tempo de serviço 

a 2 anos, 9 meses e 18 dias, tentando apagar mais de 70% deste 

tempo de trabalho dos professores, desrespeitando compromissos 

assumidos quanto à contagem deste tempo de serviço – 9 anos, 4 

meses e 2 dias, na Resolução nº 1 /20018 da Assembleia da 

República e na Lei do Orçamento de Estado para 2018, artigo 19º. 

Assim os eleitos da Assembleia Municipal, reunidos em sessão 

ordinária de 15 de junho de 2018, apelam para que o Governo: - 

Respeite os compromissos assumidos, contando todo o tempo 

congelado, 9 anos, 4 meses e 2 dias; - Concerte, por via negocial, 

o prazo e modo de recuperação dos 9 anos, 4 meses e 2 dias - 

Que deste voto seja dado conhecimento ao Governo, ao Ministério 

da Educação e aos diversos Grupos Parlamentares da Assembleia 

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

A Assembleia DELIBEROU REPROVAR, por maioria, com 53 

votos contra (20 eleitos do PS e 33 Presidentes de Junta do PS) e 

30 votos a favor (10 eleitos do PSD, 10 Presidentes de Junta do 

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

eleito do PPM e 1 eleito do PS (Armindo José Ferreira da Costa e 

Silva)). ----------------------------------------------------------------- 

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

Tiago Vieira Laranjeiro, em nome do Grupo Parlamentar do 

PSD, proferiu o seguinte: “O PSD é favorável à não criação de uma 

situação de excecionalidade, pela negativa, da situação dos 

professores. Além do mais, se todos nós estamos cientes da 

necessidade de honrar o serviço público, é também tempo do 

Governo honrar os compromissos que assumiu.” --------------------    

MOÇÂO apresentada pelo Grupo parlamentar da CDU – “Os 

resultados do concurso de Apoios sustentados às Artes 2018-

2021, nas áreas das artes performativas, artes visuais e 
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cruzamentos disciplinares, agravam ainda mais a já dramática 

situação de largas dezenas de estruturas de criação artística no 

País, fragilizam drasticamente o tecido cultural, condenam ao 

desemprego centenas de trabalhadores, aumentam as assimetrias 

regionais e a destruição do que ainda resiste em várias regiões 

fora dos grandes centros, empobrecem o País. É necessário um 

outro rumo, que assegure a liberdade e a diversidade da criação 

artística, a defesa e recuperação do património, a coesão e a 

diversificação territorial, os direitos dos trabalhadores da Cultura. 

O direito à livre criação e fruição artística, resultado concreto da 

luta do povo português e do seu envolvimento nas conquistas de 

Abril, não pode ser ameaçado através de uma política de asfixia 

financeira das estruturas de criação. A Assembleia Municipal de 

Guimarães, reunida em 15 de Junho de 2018, delibera: - Saudar e 

expressar a sua solidariedade com todos os artistas, com todas as 

estruturas, com todos os trabalhadores da Cultura, reafirmando 

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

valorização necessária para um país que se quer de progresso, 

soberano e desenvolvido. - Apelar para uma efetiva 

descentralização da Cultura, nas suas múltiplas vertentes e 

disciplinas, valorizando a imensa produção cultural que se faz no 

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

A Assembleia DELIBEROU REPROVAR, por maioria, com 54 

votos contra (21 eleitos do PS e 33 Presidentes de Junta do PS) e 

29 votos a favor (10 eleitos do PSD, 10 Presidentes de Junta do 

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

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

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

Paulo Rui Lopes Pereira da Silva, em nome do Grupo 

Parlamentar do PS, proferiu o seguinte: “O Partido Socialista vota 
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contra esta moção pelo simples facto de que, quando comparado 

aquilo que é o investimento deste Governo no setor cultural e o 

que era o investimento do Governo passado, estamos a falar de 

um aumento de cerca de 50% no valor transferido para aquilo que 

são as candidaturas aos Fundos da Direção Geral das Artes. 

Portanto, consideramos que se esta moção tinha um bom 

momento para ter aparecido, teria sito ao longo do último 

mandato, não deixando, contudo, de achar duas notas 

importantes sobre aquilo que é o trabalho que a Câmara e as suas 

cooperativas tem vindo a fazer e refere-se, ainda por cima, ao 

mandato passado e, portanto, falo com o à-vontade de quem não 

teve nada a ver com o assunto. A cooperativa Oficina andou na 

linha da frente nesta matéria, fez uma proposta de uma carta que 

reunisse todas as redes, uma rede de teatro a nível nacional, para 

que no fundo houvesse uma alteração àquilo que é a atribuição 

deste programa, separando aquilo que são as estruturas de 

criação e as estruturas de programação e, felizmente na altura, 

muitas daquelas que são as estruturas que agora se queixam, daí 

justiça deste modelo, não quiseram acompanhar aquilo que foi o 

modelo proposto pela Oficina. E deixar uma última nota para dizer 

que tudo aquilo que for descentralização cultural que venha, de 

facto, por intenção do Governo para a Câmara Municipal de 

Guimarães, naturalmente será muito bem-vinda pelo Partido 

Socialista.” ------------------------------------------------------------- 

VOTO DE LOUVOR apresentado pelo Grupo parlamentar do PSD 

– “A Assembleia Municipal de Guimarães, reunida a 15 de Junho 

de 2018, delibera saudar o tenista vimaranense João Sousa pelos 

feitos alcançados na referida modalidade. Como é de 

conhecimento público o dito tenista venceu, este ano, a principal 

prova do circuito de ténis português (Millennium Estoril Open), 
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conseguindo com isto alcançar o “TOP 50” do Ranking ATP. Assim 

sendo, a Assembleia Municipal de Guimarães, na sequência destes 

factos deve enviar cópia desta deliberação ao vimaranense João 

Sousa, registando com particular agrado e satisfação os resultados 

até ao momento já alcançados.” --------------------------------------

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

VOTO DE LOUVOR apresentado pelo Grupo parlamentar do PSD 

– “A Assembleia Municipal de Guimarães, reunida a 15 de Junho 

de 2018, delibera saudar o Centro Cultural e Recreativo de 

Fermentões pela subida à 1ª Divisão de Andebol, sendo a primeira 

vez que a equipa disputará o escalão máximo do Andebol 

Português. Assim sendo, a Assembleia Municipal de Guimarães, na 

sequência destes factos deve enviar cópia desta deliberação à 

equipa CCR Fermentões Andebol registando com particular agrado 

e satisfação os resultados alcançados na presente época.” --------- 

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

VOTO DE LOUVOR apresentado pelo Grupo parlamentar do PSD 

– “Assembleia Municipal de Guimarães, reunida a 15 de Junho de 

2018, delibera saudar os atletas Vimaranenses Ana Carolina 

Pereira e Paulo Jorge Pereira, atletas da Guimagym, pela vitória no 

Campeonato Nacional de Acrobática, escalão júnior de pares 

mistos. Assim sendo, a Assembleia Municipal de Guimarães, na 

sequência destes factos deve enviar cópia desta deliberação aos 

dois atletas, registando com particular agrado e satisfação os 

resultados até ao momento já alcançados, e a esperança em 

resultados futuros.” --------------------------------------------------- 

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

VOTO DE LOUVOR apresentado pelo Grupo parlamentar do PSD 

– “A Assembleia Municipal de Guimarães, reunida a 15 de Junho 

de 2018, delibera saudar a Associação Cultural e Recreativa de 
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Lordelo por ter vencido a Taça da Associação de Futebol de Braga 

na modalidade de futsal, após ter sido campeã distrital e de ter 

garantido a subida à 2.ª Divisão Nacional. Assim sendo, a 

Assembleia Municipal de Guimarães, na sequência destes factos 

deve enviar cópia desta deliberação à equipa ACR de Lordelo 

registando com particular agrado e satisfação os resultados 

alcançados na presente época.” -------------------------------------- 

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

MOÇÃO apresentada pelo Grupo parlamentar do PSD – “No dia 24 

de Junho de 1128 decorreu a Batalha de São Mamede, da qual 

resultou, nas palavras de José Mattoso, a primeira tarde 

Portuguesa. A 24 de Junho de 2028 celebrar-se-ão 900 anos da 

Batalha de São Mamede. 900 anos da fundação da nacionalidade, 

que em Guimarães celebramos como feriado municipal. 

Considerando a importância da data para Portugal. Considerando a 

importância da data para Guimarães. Considerando a importância 

de promovermos Guimarães como berço da nacionalidade 

enquanto fator identitário do concelho. Considerando a 

necessidade de serem encetadas diligências tendentes à firmação 

da data no enquadramento histórico nacional; A Assembleia 

Municipal de Guimarães, reunida a 15 de Junho de 2018 delibera 

recomendar ao Município de Guimarães o desencadear do 

processo de preparação da organização das comemorações do 

nono centenário da Batalha de São Mamede.” ----------------------- 

A Assembleia DELIBEROU REPROVAR, por maioria, com 54 

votos contra (21 eleitos do PS e 33 Presidentes de Junta do PS) e 

29 votos a favor (10 eleitos do PSD, 10 Presidentes de Junta do 

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

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

---------------------DECLARAÇÃO DE VOTO---------------------- 
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Tiago Vieira Laranjeiro, em nome do Grupo Parlamentar do 

PSD, proferiu o seguinte: “O 24 de Junho é, do nosso entender, 

segundo aquilo que até foi aqui apresentado na última Assembleia, 

o momento definidor da nossa identidade nacional e, 

principalmente, local. É algo que está na raiz e um elemento 

também nele definidor da nossa unicidade, também enquanto 

comunidade, enquanto Guimarães. Não entendemos muito bem o 

porquê de se estar, de alguma forma, a partidarizar uma questão 

que deveria ser de todos. Nós lançamos um pequeno passo no 

sentido de que haja umas comemorações dignas, capazes de 

marcarem o presente e o futuro de Guimarães, deixando um 

legado porque será, ao fim e ao cabo, o único centenário que 

qualquer um dos presentes aqui na sala poderá vir a viver na sua 

esperança de vida espectável. Para além do mais, mereceu a 

concordância, em genérica, do Senhor Presidente da Câmara. De 

facto, é com estranheza que entendemos esta resolução da 

Assembleia, na esperança de que, de facto, não signifique nada de 

menos claro quanto à celebração do que está aí em causa.” ------- 

Paulo Rui Lopes Pereira da Silva, em nome do Grupo 

Parlamentar do PS, proferiu o seguinte: “O PS concorda em 

absoluto com a preparação da celebração da Batalha de S. 

Mamede, quer dos seus 900 anos, quer dos seus 890 anos que 

este ano celebramos e quer dos 1000 anos que celebramos daqui 

a 110 anos. Não cabe aliás na cabeça de ninguém que Guimarães 

não vá celebrar esta data condignamente. O que também não 

cabe na cabeça de ninguém é que esta celebração seja preparada 

com dez anos de antecedência. Relembramos, por exemplo, que 

uma Capital Europeia da Cultura, que aconteceu em 2012, foi 

preparada com cerca de três anos de antecedência, e estávamos a 

falar, naturalmente, de um investimento da ordem de grandeza 
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que estávamos a falar e de um ano inteiro de celebrações. O que 

assistimos aqui hoje com a apresentação desta moção, aliás com 

aquilo que foi também a preparação da discussão desta moção no 

período de antes da ordem do dia, foi uma novidade naquilo que é 

a política de natalidade do PSD em Guimarães. Depois de largos 

anos a reclamarem a paternidade de tudo o que de positivo 

acontece no concelho, hoje quiseram abrir um novo capítulo, o de 

proclamar o óbvio para todos com dez anos de antecedência para 

mais tarde colher os méritos. Registamos, pelo menos, qua a 

Coligação considera, hoje, que nem daqui a dez anos chegará ao 

poder e tenta, por isso, condicionar as celebrações de quem na 

altura fizer parte do executivo. Por esse motivo, chumbamos esta 

moção.” ---------------------------------------------------------------- 

REQUERIMENTO apresentado pelo Grupo parlamentar do PSD – 

“Considerando: 1. O plano de investimento de 200 milhões de 

euros, apresentado pela Câmara Municipal de Guimarães, para o 

projeto Guimarães Marca; 2. A escassez de informação disponível 

sobre o tema; 3. Tratar-se do maior investimento público jamais 

anunciado para Guimarães, correspondendo a duas Capitais 

Europeias da Cultura – Guimarães 2012; 4. Ser o desenvolvimento 

económico e social do concelho, com a atração de investimento e 

criação de postos de trabalho, um desígnio transversal aos 

diferentes partidos em Guimarães, que deve suscitar uma 

participação ativa e construtiva de todos neste esforço, em 

particular dos partidos políticos, o Grupo do PSD na Assembleia 

Municipal de Guimarães vem requerer a ativação da Comissão 

Especializada de Desenvolvimento Económico e Social, ao abrigo 

dos artigos 43.º e 44.º do Regimento da Assembleia Municipal de 

Guimarães.” ------------------------------------------------------------ 
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                  ___________________ 

 
                  ___________________ 

A Assembleia DELIBEROU REPROVAR, por maioria, com 54 

votos contra (21 eleitos do PS e 33 Presidentes de Junta do PS) e 

29 votos a favor (10 eleitos do PSD, 10 Presidentes de Junta do 

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

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

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

Tiago Vieira Laranjeiro, em nome do Grupo Parlamentar do 

PSD, proferiu o seguinte: “Um projeto de duzentos milhões de 

euros equivalente a duas Capitais Europeias da Cultura. Foi isto 

que foi anunciado, sem que qualquer tipo de esclarecimentos 

tenham sido prestados à Assembleia. Percebeu-se, na altura, que 

o projeto poderia estar numa fase muito principiante. Não 

obstante, na semana passada, foram tornadas públicas diversas 

notícias que davam conta de que esta mesma semana a Câmara 

Municipal irá reunir-se com o Senhor Ministro Pedro Marques no 

sentido de lhe apresentar este mesmo projeto. Este mesmo 

projeto da Academia Industrial que já envolve trinta e três 

empresas, esperando chegar a cinquenta e uma a muito breve 

trecho. O PSD não chegou hoje ao apoio à indústria. O PSD, 

contrariamente a outros que no passado defenderam que a cidade 

devia apostar nos serviços e no turismo e depois num paradigma 

económico assente na economia criativa, e que agora apoiam, de 

facto, o setor industrial, considera esta uma preocupação que nos 

deve abranger a todos e que a nós muito nos preocupa. O PSD 

propôs a ativação desta comissão para fazer um acompanhamento 

mais profundo e propositivo daquilo que será o caminho a 

desenvolver até atingirmos este objetivo que foi anunciado, e que 

nós ainda não percebemos muito bem onde queremos ir. Mas, se é 

para o desenvolvimento económico o PSD está de acordo. Só 

gostávamos de ter uma palavra a dar e foi por isso que pedimos 
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esta ativação. Muito nos surpreende, novamente, aqui que nos 

seja sonegada a oportunidade de o discutirmos e de termos um 

papel ativo naquilo que é a definição do futuro económico de 

Guimarães.” -----------------------------------------------------------   

Paulo Rui Lopes Pereira da Silva, em nome do Grupo 

Parlamentar do PS, proferiu o seguinte: “Votamos contra esta 

ativação da Comissão Especializada de Desenvolvimento 

Económico e Social porque consideramos que as instituições 

políticas e democráticas tem a sua ordem de funcionamento 

natural. E, nessa ordem de funcionamento natural, existem 

reuniões de Câmara de quinze em quinze dias e Assembleias 

Municipais de três em três meses, ou de dois em dois meses, e se 

de cada vez que uma iniciativa colha os elogios das nossas 

bancadas da oposição, de tal forma que se queiram envolver no 

desenvolvimento dessas propostas, ativarmos uma comissão, 

vamos ativar uma comissão por Assembleia Municipal. Não é esta 

a nossa forma de ver as coisas e, por esse motivo, chumbamos 

esta comissão.” --------------------------------------------------------  

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

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

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

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

Nos termos e para os efeitos consignados nos números três e 

quatro, do artigo quinquagésimo sétimo, do Regime Jurídico das 

Autarquias Locais, aprovado pela lei número setenta e cinco barra 

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

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

Eram 22 horas e 30 e dois minutos do dia seguinte, o Presidente 

da Mesa declarou EMCERRADA a sessão. --------------------------- 
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                  ___________________ 

 
                  ___________________ 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


