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ATA 

Aos vinte dias do mês de julho do ano de dois mil e dezoito, pelas vinte e 

uma horas, no auditório da Universidade do Minho, sob a Presidência de 

José João Torrinha Martins Bastos, secretariado por Pedro Miguel Vilhena 

Abreu Roque Figueiredo e Francisca Maria da Costa Abreu, reuniu a 

Assembleia Municipal de Guimarães, em sessão extraordinária, com a 

seguinte Ordem de Trabalhos. ------------------------------------------------------------- 

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

1 - APROVAÇÃO DA ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA 

MUNICIPAL, REALIZADA EM 15 DE JUNHO DE 2018. -------------------------------- 

2 – APROVAÇÃO DA ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA 

MUNICIPAL, REALIZADA EM 18 DE JUNHO DE 2018. -------------------------------- 

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

3 - INTERVENÇÃO URBANÍSTICA NOS TERRENOS SITUADOS NA ENCOSTA 

DE VILA FLOR (URGEZES). ------------------------------------------------------------------- 

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

4 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EM 

REFEITÓRIOS ESCOLARES – TRIÉNIO 2018/2020 - CONCURSO PÚBLICO N.º 

15-17. RETIFICAÇÃO DA REPARTIÇÃO DE ENCARGOS. ------------------------------ 

ENTIDADES PARTICIPADAS: ----------------------------------------------------------------- 

5 – CONTRATO PROGRAMA A CELEBRAR COM A COOPERATIVA TAIPAS 

TURITERMAS. ---------------------------------------------------------------------------------- 

PROTOCOLOS/CONTRATOS PROGRAMA: ----------------------------------------------- 

6 - PROTOCOLO COM ARS NORTE, I.P. E HOSPITAL SENHORA DA OLIVEIRA, 

GUIMARÃES, E.P.E. - ADAPTAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DA URGÊNCIA DA 

UNIDADE HOSPITALAR DE GUIMARÃES - CONSTRUÇÃO DE 

UNIDADEDESAÚDE EM MOREIRA DE CÓNEGOS. ------------------------------------- 
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ELEIÇÕES: ---------------------------------------------------------------------------------------- 

7 - DESIGNAÇÃO DE UM PRESIDENTE DE JUNTA COMO REPRESENTANTE 

DAS JUNTAS DE FREGUESIA NA COMISSÃO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO 

CIVIL. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

8 - APROVAÇÃO DA ATA EM MINUTA. -------------------------------------------------- 

Estiveram presentes os seguintes membros: Eleitos diretos: PS – José João 

Torrinha Martins Bastos, Sónia Ermelinda Matos Silva Fertuzinhos, Luís 

Miguel Morgado Laranjeiro, Francisca Maria da Costa Abreu, Nelson José 

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

Silva, Pedro Miguel Vilhena Abreu Roque Figueiredo, Hugo Maciel Tavares 

de Freitas, Susana Gabriela Meireles Campos Nunes, Manuel Américo 

Antunes de Freitas, António Fernando Macedo Ribeiro, 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, Sandra da Luz da Cunha Martins, António Rogério Ferreira Paiva, 

Hugo Francisco Monteiro Teixeira e Francisco da Costa e Silva; PSD – 

Margarida Pinheiro Pereira, Luís Cirilo Amorim de Campos Carvalho, Ana 

Margarida da Costa Teixeira, Rui Armindo da Costa Freitas, Rui Alexandre 

Pereira Barros da Cunha Pereira, José Cardoso de Menezes Couceiro da 

Costa, Susana Manuela Marques Araújo, André Filipe Castro e Sousa Casalta, 

Ana Rita Abreu Fernandes e Sara Daniela Martins Marques Silva; CDS-PP – 

Ângela Ivone Rodrigues Oliveira, Rui Miguel Ribeiro Correia e Paulo Miguel 

Lima Peixoto; CDU – Mariana da Conceição Pereira da Silva, Célia Maria 

Abreu Magalhães e Miguel Ângelo Leite Vieira; BE – Sónia Cristina Patrocínio 

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

Fernando Meireles Lopes. Por inerência do cargo de Presidente de Junta de 



 
ATA Nº 6 Fls. __2__ 
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 20 DE JULHO DE 2018                                                                  
 

 

 

Mod. 228/SQ 0 

 
                  ___________________ 

 
                  ___________________ 

Freguesia: Maria da Conceição da Cunha e Castro - PS, José Castro Antunes - 

PS, Maria de Fátima Saldanha Cardoso - PS, Luís Miguel Freitas Marques 

Carvalho Soares - PS, Maria Odete de Abreu Lemos - PS, Carlos Artur Faria 

Ribeiro Coimbra - PS, António Martins Gonçalves – PSD, Manuel da Costa 

Mendes Lopes - PS, Augusto César Fernandes Guimarães – PS; Agostinho 

Salgado Faria – PS, Paulo Manuel Ferreira da Silva - PS, Cristina Patrícia 

Lemos Fernandes – PS, Isilda Gomes da Silva - PS, Emília Margarida Cunha 

Machado Coelho (em representação do Presidente da Junta de Freguesia de 

Lordelo) - 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, Marta Filipa da Silva Gonçalves – 

PS, Nelson Cristiano Gonçalves Ferreira - PS, Ricardo Jorge Carvalho de 

Castro – PS, Carlos Miguel Miranda Sampaio (em representação do 

Presidente da Junta de Freguesia de Urgezes) - 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; Flávio Romeu de Sousa Freitas (em representação do Presidente da Junta 

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

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

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

Daniel Filipe Macedo de Oliveira – PSD, Armindo Filipe da Silva Lopes – PS, 
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Manuel Fernando Alves Cardoso - PDS e Carlos Alberto Peixoto de Sousa - 

PS. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Substituição por ausência inferior a trinta dias: César Manuel castro 

Machado, Maria Elisabete Veloso Machado da Costa Martins, Manuel 

Martins Salgado, José Pedro Aguiar Branco, Ana Paula Cardoso Lemos 

Damião, Emídio Guerreiro, Daniel André de Sousa Rodrigues, Isabel Filipa de 

Lemos Moreira Leite, Fernando Miguel Machado pereira da Silva Araújo, 

Carlos Henrique Ribeiro de Barros, Elva Raquel Camarero Cancela Gusmão, 

Rui Manuel Alves Martins, Eduardo Miguel Teixeira Fernandes, João Miguel 

Cardoso Barbosa, Rita Alexandra Rodrigues Caldas, Mário Augusto Araújo 

Ribeiro, Manuel da Costa Teixeira, João Manuel Gonçalves Miranda, Sérgio 

Alberto Castro da Rocha, Manuel Fernando da Cunha Fernandes, José 

Manuel Nogueira Teixeira Bastos, Elvira Matos Silva Fertuzinhos, Alexandra 

Santos Gonçalves Ferreira, Armindo José Ferreira da Costa e Silva, João 

Miguel Castro Oliveira, Elsa Maria da Silva Castro, Vasco André da Silva 

Rodrigues e Pedro Manuel Pastor Torcato Ribeiro. ----------------------------------- 

Faltaram os seguintes membros: Márcio Rafael da Silva Ferreira, Armando 

Jorge Coelho Ferreira, Tiago Vieira Laranjeiro, Paula Cristiana da Silva 

Ribeiro, Paulo Jorge Sousa Castelar Guimarães, Alfredo Manuel Alves e 

Sousa, Sérgio Manuel Antunes Freitas da Silva e Angelino Miguel Ribeiro 

Salazar. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

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, Bruno Alberto Vieira 

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

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

Presidente da Mesa DECLAROU ABERTA a sessão. ----------------------------------- 
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Depois, leu, em voz alta, o teor de uma carta que lhe foi remetida pelo Dr. 

António Alberto Correia Mota Prego de Faria, que a seguir se transcreve: ----- 

“Exmo. Senhor Presidente: ------------------------------------------------------------------ 

Sei que Vossa Excelência, porque me conhece bem e de perto, consegue 

alcançar a emoção e o orgulho que me causaram a deliberação tomada pela 

Assembleia Municipal a que dignamente preside, ao aprovar a proposta 

camarária de atribuição da Medalha de Honra do Município, distinção que 

jamais imaginei pudesse vir a ser-me concedida. Tal como referi na carta 

que, através do Sr. Presidente da Câmara Municipal, enderecei a esta, não 

posso senão admitir que existirão razões para uma tamanha distinção, 

razões que, todavia, eu próprio tenho dificuldade em detetar. Porque me 

falta a arte para expressar fielmente a emoção e orgulho que me invadem 

pelo reconhecimento que me é feito, a uma eventual tentativa – que sempre 

seria vã – para o fazer, mas porque de mim a última coisa que o gesto 

mereceria seria o silêncio, prefiro transmitir a Vossa Excelência, agradecendo 

que igualmente transmita aos Senhores Deputados Municipais, que mais do 

que o meu próprio sentimento, para mim conta aquele que com tão honrosa 

distinção se derramou a partir de mim. Na verdade o que mais rapidamente 

me vem à lembrança é o quanto ela honra a minha mulher, a minha filha e 

os meus netos, assim como, acredito que algures do universo infinito, o filho 

que tive. Também pela alegria que a distinção causou aos meus demais 

familiares e aos meus amigos. Porque admito não ser adequada, pois que 

eventualmente ambígua, para casos desta natureza a palavra gratidão, 

prefiro expressar que tenho bem a noção da profundidade do gesto 

traduzido pela deliberação da Assembleia Municipal que me distinguiu, dar 

parte do meu firme propósito de jamais o desmerecer e, sobretudo, não 

desmerecer das vontades que fizeram a vontade deste Órgão Municipal, ao 
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qual me ligam décadas de vida e de um intenso afeto. Com a maior 

consideração, também pessoal, sincera estima e os melhores cumprimentos.  

Guimarães, 19 de junho de 2018. --------------------------------------------------------- 

António Mota Prego.” ------------------------------------------------------------------------ 

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

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

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

1 - APROVAÇÃO DA ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA 

MUNICIPAL, REALIZADA EM 15 DE JUNHO 2018. Foi dispensada a sua leitura 

por ter sido entregue a todos os membros da Assembleia, juntamente com a 

agenda desta sessão. ------------------------------------------------------------------------- 

Submetida à votação a Assembleia DELIBEROU APROVAR, por unanimidade.  

Não participaram na votação da Ata, por não terem estado presentes na 

sessão, os seguintes membros: Maria da Conceição da Cunha e Castro, 

Manuel da Costa Mendes Lopes, Isilda Gomes da Silva, Marta Filipa da Silva 

Gonçalves, José Augusto da Costa Araújo, Rui Porfírio Lopes Silva, Francisco 

Bruno da Silva Oliveira, Sónia Ermelinda Matos Silva Fertuzinhos, Luís Miguel 

Morgado Laranjeiro, Marta de Abreu Coutada, António Fernando Macedo 

Ribeiro, Francisco da Costa e Silva, Rui Armindo da Costa Freitas, Susana 

Manuela Marques Araújo, André Filipe Castro e Sousa Casalta, Célia Maria 

Abreu Magalhães e António Fernando Meireles Lopes. ----------------------------- 

2 - APROVAÇÃO DA ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA 

MUNICIPAL, REALIZADA EM 18 DE JUNHO 2018. Foi dispensada a sua leitura 

por ter sido entregue a todos os membros da Assembleia, juntamente com a 

agenda desta sessão. ------------------------------------------------------------------------- 

Submetida à votação a Assembleia DELIBEROU APROVAR, por unanimidade. 

Não participaram na votação da Ata, por não terem estado presentes na 

sessão, os seguintes membros: Maria da Conceição da Cunha e Castro, Luís 
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Miguel Freitas Marques Carvalho Soares, Manuel da Costa Mendes Lopes, 

Agostinho Salgado Faria, Isilda Gomes da Silva, Marta Filipa da Silva 

Gonçalves, Rui Porfírio Lopes Silva, Francisco Bruno da Silva Oliveira, Sónia 

Ermelinda Matos Silva Fertuzinhos, Luís Miguel Morgado Laranjeiro, Marta 

de Abreu Coutada, Hugo Maciel Tavares de Freitas, António Fernando 

Macedo Ribeiro, António Rogério Ferreira Paiva, Francisco da Costa e Silva, 

Rui Armindo da Costa Freitas, José Cardoso de Menezes Couceiro da Costa, 

André Filipe Castro e Sousa Casalta, Sara Daniela Martins Marques Silva, 

Célia Maria Abreu Magalhães, Manuel Lourenço Lima Amaral e António 

Fernando Meireles Lopes. ------------------------------------------------------------------- 

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

3 - INTERVENÇÃO URBANÍSTICA NOS TERRENOS SITUADOS NA ENCOSTA 

DE VILA FLOR (URGEZES). Submete-se à apreciação e votação da Assembleia 

Municipal, tendo em vista a eventual aquisição dos terrenos situados na 

encosta de Vila Flor – Urgezes, seja em leilão ou através de negociação 

direta, considerando as atribuições municipais previstas no nº 1 e nas 

alíneas a), c), e), k) e n) do nº 2 do artigo 23º da Lei nº 75/2013, e as 

competências previstas nas alíneas ccc) do nº 1 do artigo 33º e a alínea i) do 

nº 1 do artigo 25º, todos do mesmo diploma legal, a autorização para licitar 

a aquisição dos terrenos situados na encosta de Vila Flor, em Urgezes, de 

acordo com o último leilão, é de €2.500.000,00, conferindo ao Presidente da 

Câmara, nos termos da alínea a) do nº 1 do artigo 35º da Lei nº 75/2013, 

legitimidade para apresentar proposta em representação do Município. Esta 

proposta foi aprovada pelo Executivo Municipal em reunião realizada a cinco 

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

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

Rui Alexandre Pereira Barros da Cunha Pereira, do Grupo Parlamentar do 
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PSD, realçou a importância da proposta em análise, não apenas pelos dois 

milhões e meio de euros que se propunha investir na aquisição desses 

terrenos, mas também pelo reflexo da ideia de cidade, ou a falta dela, para o 

executivo. Referiu que este processo provava, novamente, que no que diz 

respeito ao planeamento e ordenamento do território só interessavam 

chavões e frases feitas. Referiu, depois, que era importante expor a 

cronologia recente dos acontecimentos que envolvem o processo em causa 

para refletir-se a partir daí. Recordou, então, que o loteamento em causa 

teve publicidade do respetivo leilão em dezassete de fevereiro de dois mil e 

dezoito, repetira o leilão a dezasseis de maio e, mais recentemente, a vinte e 

oito de junho, sendo neste último que a Câmara Municipal de Guimarães 

entendera intervir para dar uma nota aos potenciais interessados de que o 

Município tem interesse no terreno porque tem uma ideia para implementar 

naquela área, ato que merecia uma referência positiva. Mencionou, depois, 

que a participação da autarquia trouxera mais novidades, nomeadamente 

que o conteúdo do leilão estaria inquinado, pois a suposta licença de 

construção do terreno a leilão teria caducado em dois mil e treze. 

Mencionou que, posteriormente, o proprietário veio dar nota da intenção de 

processar o município, mas que existem documentos da própria câmara 

municipal, datados de dois mil e dezasseis, que, aparentemente atestam a 

validade do alvará que o Presidente da Câmara afirmou ter caducado em 

dois mil e treze. Disse, prosseguindo, que importava acompanhar o processo 

na entidade que tem o dever de definir e gerir a política e os procedimentos 

urbanísticos em Guimarães. Disse, depois, que foi publicamente afirmado 

que a Câmara Municipal teve uma intervenção decisiva no leilão do terreno 

porque tinha, supostamente, uma ideia para aquela área. Avivou que no dia 

28 de junho de dois mil e dezoito, no mesmo dia do terceiro leilão, surgira 

uma informação técnica na Câmara Municipal, que surgiu na sequência de 
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reunião ocorrida com o Vereador responsável pelo pelouro do urbanismo, 

onde expressou a utilidade de materializar, ainda que sinteticamente, os 

pressupostos urbanísticos hoje orientadores para qualquer intervenção a 

apresentar para a encosta mencionada. Ainda nessa informação técnica, 

assinada pelo Diretor de Departamento do Urbanismo, assume-se que esta é 

uma área vital porque apresenta uma forte expressão visual que é um 

elemento físico de transição de realidades urbanas distintas – área central 

da cidade e Urgezes – e um elemento de forte valor paisagístico e dando 

nota que existe coerência entre o PDM e o licenciamento. Dessa forma, 

propõe aquela área como importante para respostas no âmbito da 

mobilidade, paisagem, ambiente e habitação, concretizando três pontos que 

depois têm consequências nas propostas da vereação e do Presidente da 

Câmara, sendo: Primeiro – resolver problemas de tráfego rodoviário, do 

estacionamento e estimular o detrimento do automóvel por modos suaves 

de mobilidade; Segundo – instituir programas habitacionais efetivos de 

apoio à renda acessível e ao crescimento da cidade, prevendo volumetrias, 

cérceas e densidades que favoreçam permeabilidade visual e de solo e 

integração edificatória na paisagem e um ambiente urbano qualificado – 

aquilo que não acontece na encosta de Santa Marinha da Costa; Terceiro – 

criação de espaço público ligando a cidade a Urgezes com áreas de lazer e 

parques. Em suma, disse ser uma informação técnica assinada pelo Diretor 

de Departamento do Urbanismo, em resultado de uma reunião com o 

Vereador do Pelouro do Urbanismo, com um conteúdo que assenta num 

terreno privado sobre o qual tendem dúvidas sobre a validade do alvará e 

que aborda por duas vezes esse mesmo alvará de loteamento, mas que 

nunca dá nota da sua caducidade! Esse anúncio só surgiu na informação 

número três, datada de dois de julho e da responsabilidade do Vereador do 
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Pelouro do Urbanismo, onde consta igualmente que é importante 

determinar, hoje, as regras de caracter urbanístico que melhor defenderão o 

interesse público e que melhor correspondem a políticas sucessivamente 

enunciadas de sustentabilidade, repetindo e aprofundando genericamente 

os objetivos macro contemplados na informação técnica. Referiu, sobre esta 

última informação, que acrescentava duas novidades, que é o Vereador que 

faz desaparecer da proposta o objetivo de implementar programas 

habitacionais efetivos de apoio à renda acessível e é este que propõe a 

aquisição do terreno. Neste enquadramento, considerou estar-.se perante 

uma reação impulsiva, sobre a qual pende uma questão que possivelmente 

só será resolvida em Tribunal, relativamente à validade do Alvará. É no 

pressuposto da caducidade do alvará que a Câmara Municipal coloca à 

Assembleia esta proposta de aquisição, deixando cair a proposta inicial de 

aproveitar aquela área territorial para implementar programas habitacionais 

efetivos de apoio à renda acessível, ponto fundamental para perceber a 

visão do executivo para a política de habitação, ou a falta dela, e os moldes 

em que implementaria essa política. E, partindo do tal pressuposto da 

caducidade do alvará, está a indicação clara de que o Município só avançará 

para a aquisição do terreno se nenhum privado o comprar assumindo as 

condições urbanísticas estabelecidas no estudo preliminar já referido. Face 

ao exposto, anunciou que o PSD tinha sérias dúvidas sobre o processo, 

nomeadamente pelos desenvolvimentos mais recentemente tornados a 

público, alertando que a reversão das condições do processo, nos termos em 

que a Câmara Municipal o apresentou, seria da responsabilidade do 

Presidente da Câmara. Por fim, disse concordarem com a intenção 

manifestada para aquela área do território, embora considerarem que exigia 

maior discussão pública pela importância da intervenção do ponto de vista 

urbanística. Porque consideram existir demasiadas dúvidas hoje, para 
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caucionar a aquisição do terreno, naturalmente considerariam na sua 

votação aquilo que for dito pelo Presidente da Câmara e pelo Executivo no 

contraditório. ----------------------------------------------------------------------------------- 

Mariana da Conceição Pereira da Silva, do Grupo Parlamentar da CDU, 

começou por dizer que era necessário um parque de estacionamento de 

apoio à estação ferroviária e à ciclovia e um parque de estacionamento para 

bicicletas, como não poderia deixar de ser. Disse, igualmente, que era 

necessário uma via estruturante que ligue a zona da cidade a Urgezes 

promovendo o descongestionamento. Também que era necessário, e 

sobretudo, preservar o património natural e paisagístico já que Guimarães 

se propõe a uma nova meta de candidatura a Capital Europeia Verde. 

Identicamente que era necessário e urgente que a construção de habitação 

seja feita com densidade moderada para consolidar uma imagem da cidade 

coerente e sustentável, e que estas construções sejam de habitação a preços 

aceitáveis e controlados, para que Guimarães possa ser uma cidade que 

acolhe os jovens e que lhes permita ficar no concelho. Referiu, então, que se 

lia na documentação de suporte à proposta “…Cidade Coerente…”, o que a 

levava a questionar o seguinte: Como poderia ser uma cidade coerente 

nestas questões das viabilidades de construção, quando tem no presente 

dois processos a decorrer que são tão semelhantes e tão díspares ao mesmo 

tempo, na cidade? Como era possível arrastar-se uma licença de construção 

sem caducar durante 12 anos (2001 a 2013)? O investidor terá ou não 

motivos para avançar com um processo em tribunal contra o senhor 

presidente Domingos Bragança e a Câmara de Guimarães? E a obra que 

surgiu à frente de Santa Marinha, num processo de “licença sem fim” desde 

2004, e que passados 14 anos afinal ainda podiam construir? Esta última 

sendo uma construção feita sem qualquer preocupação de preservar o 
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património natural e paisagístico. Como se explicava esta falta de coerência? 

Porque caducou a licença dos terrenos do Cavalinho e não caducou a licença 

dos terrenos perto de Santa Marinha da Costa? E, por que é que a Câmara 

interveio no caso dos terrenos do Cavalinho e não nestes? Terminou, 

dizendo que, para a CDU, o conceito de permeabilidade suave não era a 

construção de mais uma favela de luxo igual à da Costa, São Roque. Pois, 

salpicados de casas em vez de construção em altura, também pouco ou nada 

deixa usufruir do “verde” da nossa paisagem e não seria dessa forma que se 

poderia preservar o património natural e paisagístico. ------------------------------ 

Rui Miguel Ribeiro Correia, do Grupo Parlamentar Municipal do CDS-PP, 

começou por relembrar o processo da Ecoibéria e considerando que a 

diferença entre este processo e o dos terrenos da encosta de Vila Flor era 

apenas que as máquinas ainda não tinham começado a escavar. Depois, 

referiu que o Município justificava uma potencial aquisição dos terrenos 

porque pretende instalar um parque de estacionamento de apoio a estação 

de comboios, o que concordam e que está em consonância com o que a 

Coligação Juntos Por Guimarães defendeu e apresentou em campanha 

eleitoral. Referiu, ainda, que o Município pretende também concretizar o 

acesso da rotunda da Avenida D. João IV, melhorando o 

descongestionamento de um dos principais acessos à cidade e, mais uma 

vez, estava de acordo com a proposta da Coligação em campanha eleitoral. 

Prosseguindo, referiu que o Município diz pretender reduzir o índice de 

construção anteriormente previsto no loteamento, discutindo-se, agora, a 

sua vigência, em vigor para o construtor e caducado para a camara, 

afirmando que restava saber quem tem razão e lembrando que o falar antes 

do tempo, por norma, tende a dar maus resultados para os lados de Santa 

Clara! Referiu, por último, que o Município diz que pretende lutar pela 

preservação do património natural e paisagístico, o que concordam, mas 
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tinham pena que esta luta não tenha sido abrangente ao edifício que vem 

agora tapar a pousada de Santa Marinha da Costa. Sobres estas questões, 

lembrou que a coligação Juntos Por Guimarães defendeu em campanha 

eleitoral a criação de um parque de estacionamento junto à estação e de 

uma ligação de Urgezes à rotunda da avenida D. João IV, mas não podem 

deixar de se questionar sobre o seguinte: Será mesmo necessário adquirir o 

terreno? Não é possível o Município impor, num processo de urbanização 

promovido por privados, a concretização de um parque de estacionamento 

como contrapartida às áreas de cedência para equipamento que a lei impõe 

aos promotores? Não será possível salvaguardar o corredor necessário a 

realização da ligação a Urgezes? Não poderá o Município determinar o 

índice de ocupação do solo daquele mesmo terreno de modo a salvaguardar 

o equilíbrio paisagístico que se impõe tendo presente a cota e a posição em 

que se encontra relativamente á cidade? Finalizou, realçando, e na hipótese 

de ser o Município a adquirir o terreno, o seu valor atenderá sempre em 

função do que nele se possa vir a construir, pelo que, acham e recomendam 

um estudo prévio urgente sobre o impacto que esta decisão poderá 

acarretar para o município. ----------------------------------------------------------------- 

Paulo Rui Lopes Pereira da Silva, do Grupo Parlamentar do PS, referiu que 

neste ponto estava em causa a aprovação desta Assembleia à autorização ao 

Município para que envide esforços para concretizar um projeto de interesse 

público numa das principais entradas da cidade. Referiu, depois, que a 

discussão poderia centrar-se na matéria que acompanha esta intervenção, 

no que à caducidade do alvará previamente existente diz respeito. Mas por 

que estava certo de que o Município se muniu de toda a informação 

necessária para uma ação responsável nesta matéria, deixava essa discussão 

fora desta casa de debate político e sede do poder deliberativo municipal. 
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Igualmente deixaria de parte a discussão sobre o alvará emitido à época, e 

ao projeto nessa altura aprovado, porque cada momento tem a sua 

realidade, e o progresso de uma cidade, o desenho que se faz de um 

território não são compatíveis com discussões desfasadas em 10 anos e 

muitas opções estruturais tomadas nesse intervalo. Prosseguiu dizendo que 

centrar-se-ia naquilo que considera ser a decisão política mais relevante a 

diversos níveis da ação deste município em cinco anos da liderança de 

Domingos Bragança. Disse, então, que todos perceberam que a sua ideia de 

cidade assenta na qualidade de vida dos seus munícipes, em detrimento da 

quantidade. Todos perceberam que a opção pela coesão territorial é uma 

marca distintiva da sua ação, quer pela obra em todo o concelho, quer pela 

visão de ligação por vias rodoviárias ou alternativas para meios suaves dos 

polos que constituem esta Guimarães multicêntrica. Também que a decisão 

de criar alternativas ao estacionamento desordenado e permanente em 

todas as vias do centro da cidade é um objetivo que tem perseguido, assim 

como, a sua visão sobre a sustentabilidade ambiental e a prioridade a 

projetos como a ecovia, ou à intenção de substituição dos meios tradicionais 

de transporte individual pelos meios suaves e transportes públicos. Referiu, 

depois, perceberem em sede do programa eleitoral do Partido Socialista, 

que a habitação é uma das suas prioridades, dentro do limite da ação 

executiva municipal, acompanhando com especial interesse os fenómenos 

da subida dos preços do arrendamento e compra de habitação própria. Além 

disso, todos ouviram no seu discurso de tomada de posse a preocupação 

com a juventude, a criação de condições para a sua emancipação e 

permanência no nosso território. Por isso, reforçava: esta era a decisão 

política mais relevante da sua ação enquanto Presidente de Câmara. Porque 

encerrava nela todas estas questões e porque demonstrava uma 

determinação e uma coragem de quem acredita com paixão no projeto que 
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tem para o seu território. Acrescentou ser esta uma solução simples porque 

se reveste da mais direta forma de intervir na política de urbanismo de um 

concelho e, aliada à importância daquela zona no que à entrada da cidade 

diz respeito, permitem que olhemos com caracter de excecionalidade para 

esta situação, ainda por cima quando olham para aquilo que lhes é 

apresentado como alternativa. Desde logo um parque de estacionamento de 

apoio à Estação Ferroviária, tendo como preocupação de base a criação de 

um interface entre transporte ferroviário e rodoviário, ligado com a Ecovia e 

resolvendo um problema que foi crescendo dos cidadãos que utilizam o 

parque da CP para viajar de comboio todos os dias. Depois, com um 

contributo muito importante na ligação da cidade a Urgezes, ou melhor, na 

ligação do território urbano de Urgezes, com o mais distante do centro da 

Cidade, porque em 2018 já é difícil falar de Urgezes sem pensar que uma 

parte significativa da sua população já se encontra integrada no perímetro 

urbano. Disse, de seguida, que esta aproximação permite ainda o 

descongestionamento das vias e rotunda que confronta com os 

estabelecimentos de hotelaria naquela zona, aliviando a carga de uma das 

principais entradas da cidade, como permite ainda, como se lê na proposta, 

a preservação do património natural e paisagístico daquela encosta e abre a 

possibilidade de construção de uma densidade moderada. Disse, ainda, que 

se a esta construção de densidade moderada, juntar-se a possibilidade de a 

mesma ser feita a custos controlados, com intervenção direta no mercado 

de habitação, criando fogos a preços acessíveis para a população que cá se 

queira fixar, é o corolário de uma proposta que encerra em si muito daquilo 

que é a visão que este executivo plasmou no seu Plano de Atividades. 

Considerou que este é um momento marcante da ação deste executivo. Mas 

a oportunidade aberta com a intervenção num projeto que colidiria com o 
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desenho de cidade que conhecemos hoje, e traria outro tipo de 

constrangimentos, propondo em alternativa aquilo que acabou de descrever 

é um momento que não se pode perder, é uma oportunidade que se abre 

para que se concretize de uma assentada um conjunto de objetivos que 

fazem cumprir a visão de cidade que os vimaranenses escolheram. Por isso, 

é importante não se perder esta oportunidade e que se avance para esta 

aquisição e para a concretização de um projeto que ajudará a desenhar a 

Guimarães que os vimaranenses escolheram. -------------------------------

Domingos Bragança, Presidente da Câmara, no uso da palavra para 

responder às questões que lhe foram colocadas, disse que a estratégia do 

executivo municipal assenta no desenvolvimento e não no crescimento. 

Disse querer uma cidade e um território assente na sustentabilidade 

ambiental, na sustentabilidade económica e social, mas, essencialmente, no 

desenvolvimento humano. Continuou dizendo querer construir uma cidade 

e um território que dê condições e capacidade a todos os concidadãos para 

desenvolverem as suas potencialidades e para viverem com saúde e bem-

estar. Por isso, disse terem desenvolvido políticas ambientais, políticas de 

desenvolvimento sustentável, tendo em conta a mobilidade integrada, o 

urbanismo no âmbito e na dimensão humana e a criação de valor através da 

educação e da cultura. Relativamente à questão referida por Mariana Silva, 

explicou que a diferença existente entre a construção que está a ser levada 

na zona de Santa Marinha da Costa e o loteamento do Monte do Cavalinho. 

Explicou, então, que as infraestruturas do loteamento, sito na zona de Santa 

Marinha da Costa, foram realizadas e em momento algum o loteamento foi 

posto em causa o que leva a Câmara Municipal a ter que cumprir 

escrupulosamente esse alvará de loteamento. No que toca aos terrenos do 

Cavalinho, informou que as infraestruturas nunca chegaram a ser realizadas 

e que no processo há uma insolvência, o que lava à necessidade de se 
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discutir o valor que vai a hasta pública dessa insolvência. Acrescentou, 

depois, que o alvará de loteamento, não tendo sido realizadas as 

infraestruturas, caducou em dois mil e treze. Anunciou, depois, que após ter 

sido prestada à Câmara uma informação de que ia ocorrer uma hasta 

pública, que já era a esta a terceira, foi-lhe colocada a possibilidade de levar 

à materialização do projeto que tinha e que tem para esta entrada da 

cidade, significando ter um parque para a estação do caminho-de-ferro, uma 

área modal, uma infraestrutura viária totalmente adequada aos tempos 

atuais e de futuro, com um corredor ciclável, um corredor pedonal e com 

zona de aparcamento ao longo de toda essa via que estruturasse, dessa 

forma, a ligação de e para Urgezes, descongestionando a rotunda junto ao 

hotel de Guimarães e defendendo a área panorâmica e vegetal dessa 

encosta. Anunciou, ainda, que perante todos estes factos e sustentado em 

pareceres jurídicos internos e externos, nomeadamente do Consultor 

Externo do Município, Dr. Luís Teixeira e Melo ter comunicado às partes 

interessadas, nomeadamente ao Administrador de Insolvência, à Caixa Geral 

de Depósitos e ao Leiloeiro as divergências entre as informações veiculadas 

na publicidade e condições de venda e as concretas qualidades do objeto da 

venda, tendo presente a caducidade do alvará de loteamento, o que levou à 

suspensão do leilão e ao desencadeamento de todo o processo que agora se 

encontra para deliberação. Considerou, prosseguindo, que a Câmara não 

prejudica quem quer que seja, porque nos dois primeiros leilões que já 

ocorreram, ambos ficaram desertos, ou seja, ninguém se mostrou 

interessado em comprar esses terrenos. Informou que já reuniu com a 

Universidade do Minho e entregar à Escola de Arquitetura para esta 

proceder a um estudo preliminar para aquela zona, incluindo o monte do 

Cavalinho até ao alto de Urgezes. Por fim, sublinhou que que a Câmara 
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Municipal está apenas a defender os interesses de Guimarães e dos 

vimaranenses e definir a sua estratégia e a visão de desenvolvimento para a 

cidade e para o território. ------------------------------------------------------------------- 

Foram solicitados esclarecimentos pelos membros Rui Alexandre Pereira 

Barros da Cunha Pereira e Mariana da Conceição Pereira da Silva, 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 62 

votos a favor (24 eleitos do PS, 35 Presidentes da Junta de Freguesia do PS e 

3 eleitos da CDU), 3 abstenções (3 eleitos do CDS-PP) e 24 votos contra (10 

eleitos do PSD, 11 Presidentes da Junta de Freguesia do PSD, 1 eleito do 

MPT, 1 eleito do PPM e 1 eleito do BE) -------------------------------------------------- 

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

Sónia Cristina Patrocínio Gonçalo Ribeiro, em nome do Grupo Parlamentar 

do BE, proferiu o seguinte: “Como é sabido o Bloco de Esquerda sempre 

defendeu a criação de parques de estacionamento periféricos que 

permitissem a deslocação fácil através de uma rede de transportes públicos 

com capacidade de resposta para os vimaranenses entre esses locais e os 

vários pontos da cidade. Mais uma vez verifica que este executivo tem 

interesse noutros projetos que, no entender do Bloco de Esquerda, não 

salvaguarda os interesses públicos. E digo isto porque, após consulta do 

alvará que consta do documento, se pode verificar que há um projeto para 

esta área que contempla uma zona considerável para uma superfície 

comercial de marca espanhola - está lá a foto com o nome da superfície 

comercial. Votamos contra por vários motivos, um dos quais por entender 

que Guimarães não precisa de mais superfícies comerciais, que vão acabar 

por matar o pouco comércio local. Por outro lado, relativamente à 

construção habitacional prevista para o local, consegue o Senhor Presidente 



 
ATA Nº 6 Fls. __10__ 
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 20 DE JULHO DE 2018                                                                  
 

 

 

Mod. 228/SQ 0 

 
                  ___________________ 

 
                  ___________________ 

da Câmara assegurar que pelo menos parte dela será para habitação a 

preços controlados, como defendiam em período eleitoral?” ---------------------- 

Rui Alexandre Pereira Barros da Cunha Pereira, em nome do Grupo 

parlamentar do PSD, proferiu o seguinte: “A declaração de voto é para dar 

nota de que temos muitas dúvidas, apesar das explicações que o Senhor 

Presidente aqui trouxe, porque, naturalmente, consideramos que os próprios 

serviços jurídicos do Município têm, também, competência, e aquilo que nos 

foi dado a conhecer não esclarece, totalmente, em face do recentíssimo 

parecer jurídico que o Sr. Presidente trouxe a esta Assembleia, que não era 

do conhecimento público, esclarecer totalmente a questão. Tememos estar 

perante um processo semelhante ao da Ecoibéria, cujo desfecho 

desconhecemos, mas que pode ser potencialmente perigoso para os cofres 

da autarquia e para a nossa saúde financeira, entendemos que devemos 

fazer a defesa, também, da gestão dos impostos dos vimaranenses. Por 

outro lado, a explicação de todo o processo não consegue esclarecer tudo, 

ficam muitas dúvidas, mais até do que certezas, porque, eventualmente, se 

no primeiro ou no segundo leilão tivesse aparecido comprador, a visão de 

cidade poderia ter sido posta em causa e, até aí, nós não conhecíamos 

qualquer tipo de intervenção nesse sentido por parte do Presidente da 

Câmara. Votamos contra, na espectativa de ver este assunto resolvido, a 

bem, para evitar problemas maiores para a autarquia.” ---------------------------- 

Paulo Rui Lopes Pereira da Silva, em nome do Grupo Parlamentar do PS, 

proferiu o seguinte: “O Partido Socialista votou favoravelmente esta 

proposta que contempla a autorização à Câmara Municipal de Guimarães 

para envidar esforços no sentido de concretizar um projeto que tem, e que 

passo a citar porque me parece obrigatório a partir de algumas coisas que 

ouvimos entretanto, com grande confusão - a construção de um parque de 
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estacionamento de apoio à Estação ferroviária, compreendendo uma 

valência intermodal que permita a ligação entre transporte ferroviário e 

rodoviário à cidade, a construção de uma via estruturante de ligação entre a 

cidade e a zona de Urgezes que promova o descongestionamento de um eixo 

importante de acesso à cidade, a preservação do património natural e 

paisagístico, a construção com uma densidade moderada com a 

consolidação de uma imagem da cidade coerente e sustentável. Nada de 

grandes prédios, nada de grandes superfícies comerciais e, portante, uma 

grande confusão que se gera a seguir a isto. Dizer ainda ao Senhor 

Presidente da Câmara e aos Senhores Vereadores do partido Socialista e, já 

agora, aos Senhores Vereadores da Oposição que aquilo que a bancada do 

Partido Socialista aqui dá, também, é um sinal de grande responsabilidade e 

solidariedade a quem toma uma decisão informada e sustentada em 

pareceres jurídicos. Longa da bancada do Partido Socialista neste momento 

deixar cair aquilo que foi uma decisão determinada, com visão de cidade e 

sustentada em factos que foram suportados também por assessoria legal. 

Nunca faríamos aquilo de chegar aqui hoje e deixar cair os nossos 

Vereadores na Câmara Municipal de Guimarães.” -----------------------------------  

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

4 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EM 

REFEITÓRIOS ESCOLARES – TRIÉNIO 2018/2020 - CONCURSO PÚBLICO N.º 

15-17. RETIFICAÇÃO DA REPARTIÇÃO DE ENCARGOS. Submete-se à 

apreciação e votação da Assembleia Municipal a retificação da repartição de 

encargos relativa ao ano de dois mil e vinte e um, do Concurso Público nº 

15/17, referente ao fornecimento de refeições em refeitórios escolares – 

Triénio 2018/2020, da seguinte forma: -------------------------------------------------- 

Classificação Plano Repartição de encargos 
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económica 
Ano 2018 

Set. a dez. 

Ano 2019 

Jan. a julho e 

set. a dez. 

Ano 2020 

Jan. a julho e set. a 

dez. 

Ano 2021 

Jan. a julho 

020105 2.1.2.56 A 877.679,20€ 2.252.953,72€ 2.252.953,72€ 1.375.274,52€ 

Aos valores acima indicados acresce IVA à taxa legal em vigor (13%) 

A retificação da repartição de encargos foi aprovada pelo Executivo 

Municipal em reunião realizada a cinco de julho de dois mil e dezoito, 

dando-se aqui por reproduzida e fica arquivada em pasta anexa ao livro de 

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

Margarida Pinheiro Pereira, do Grupo Parlamentar Municipal do PSD, no 

uso da palavra começou por referir que a Assembleia Municipal aprovou em 

18 de Abril 2017 a repartição de encargos, para o triénio 2018/2020, no que 

respeita ao fornecimento de refeições em refeitórios escolares e que 

volvidos um ano e três meses vê-se obrigada a reanalisar o referido concurso 

público nº15/2017, retificando a repartição de encargos, por decisão do 

Tribunal de Contas. Disse, então, que as cantinas escolares fazem parte 

integrante do crescimento harmonioso do cidadão que, por esta via, cria 

hábitos alimentares que se repercutam pela vida fora. Disse, ainda, que não 

perceber que a escola e a sua oferta é determinante no seu 

desenvolvimento é não saber que desde a primeira infância, tão 

profundamente penetrada pelas grandes crises afetivas, culmina com a 

entrada solene na vida coletiva. Disse, também, que a criança e o jovem 

quando a atividade escolar não é valorizada e respeitada a tal ponto que 

nenhum outro aspeto da sua vida parece captar e fixar a atenção da família 

e sociedade, o fracasso está próximo. Igualmente como um simples ato de 

gestão pode interferir no insucesso dum cidadão. Realçou, prosseguindo, 

que a leveza de atitude, a falta de atenção, a subestimação constante de 

problemas relativos a sectores que não dão votos, levam este Executivo ao 
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extremo de mostrar a sua verdadeira valia - a incompetência real. Por isso, 

disse que aos responsáveis pelo pelouro da Educação, pede-se e exige-se, 

que recuem no tempo, se transformem em crianças e jovens e façam o que 

gostavam que lhes fizessem nessas idades. Porque este executivo não se dá 

bem com a realidade e premeia, apenas e só, o que lhes parece agradar aos 

votantes, enganando com ilusões o que se desejava que fosse real. Deste 

modo, disse que hoje fica provado que com esta atitude o executivo obriga-

nos a que se reanalise o que foi analisado; que se vote o que já foi votado. 

Mas exige-se que se justifique o argumento que passou despercebido ao 

Júri, que implicou uma alteração na adjudicação, porque se as empresas 

candidatas não tivessem reclamado, esse argumento teria passado 

despercebido, e iria vencer uma empresa que não tem condições para 

assumir tais responsabilidades. Para além disso, disse ser importante saber 

quem assume a responsabilidade deste fracasso, quem garante que, no 

futuro, a proposta mais barata nem sempre é a mais credível e quem nos 

assegura que as crianças e jovens são mais importantes que o dinheiro que 

se poupa. Por tudo o que acabara de referir, considerou que a Camara, cada 

vez mais, deve dar a devida atenção ao fornecimento das refeições escolares 

e garantir uma alimentação de qualidade às nossas crianças e jovens. Os 

vimaranenses aos poucos acabam por perceber que este executivo apesar 

de ter legitimidade democrática falta-lhe a componente moral que dê a cada 

cidadão o respeito e que enfatize a importância de ser vimaranense. 

Finalizou pedindo ao Presidente da Câmara para que assumisse as suas 

responsabilidades, dizendo quem falhou e o que pensa fazer para que, no 

futuro, não haja argumentos como os que agora passaram despercebidos. --- 

Mariana da Conceição Pereira da Silva, do Grupo Parlamentar Municipal da 

CDU, referiu que as últimas notícias que saíram na comunicação social sobre 

as refeições escolares indicam mais uma vez que as refeições não são de 
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qualidade e que a quantidade de comida colocada no prato é muito 

pequena. Por isso, disse que a CDU não pode deixar de referir que este 

prolongamento do fornecimento de refeições até 2021 nos deixa 

preocupados e é um sinal contrário em relação ao que defendemos. A opção 

de se devolver o serviço das cantinas às escolas é essencial, cozinhar a 

comida nas escolas é a garantia de qualidade e de quantidade que satisfaça 

os alunos. Disse, também, que não podem deixar de lamentar que 

Guimarães, concelho que promete voltar à corrida pelo título de Capital 

Europeia Verde, não faça um esforço para que os produtos alimentares 

consumidos nas escolas do concelho sejam comprados nos produtores 

locais. Assim, oferecia-se produtos frescos às crianças e jovens, fomentava-

se a economia local, diminuía-se o CO2 e diminuía-se a pegada ecológica dos 

vimaranenses, todos parâmetros da candidatura, mas que tendem a cair no 

esquecimento. --------------------------------------------------------------------------------- 

Domingos Bragança, Presidente da Câmara, usou da palavra para esclarecer 

que o ponto em discussão referia-se apenas à retificação da repartição de 

encargos, não havendo mais nada a explicar. ------------------------------------------ 

Foram solicitados esclarecimentos pelo membro Margarida Pinheiro Pereira, 

aos quais Domingos Bragança respondeu. ----------------------------------------------

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

Assembleia DELIBERADO APROVAR, por maioria, com 85 votos a favor (24 

eleitos do PS, 35 Presidentes da Junta do PS, 10 eleitos do PSD, 11 

Presidentes da Junta do PSD, 3 eleitos do CDS-PP, 1 eleito do MPT e 1 eleito 

do PPM) e 4 votos contra (3 eleitos da CDU e 1 eleito do BE) --------------------- 

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

Sónia Cristina Patrocínio Gonçalo Ribeiro, em nome do Grupo Parlamentar 

do BE, proferiu o seguinte: “Mais uma vez o Bloco de Esquerda vem referir 



 

 

 
 

ATA Nº 6 Fls. __12V__ 
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 20 DE JULHO DE 2018 

 

 

 

 

Mod. 228/SQ 0 

aquilo que tem sido uma das propostas que já tem vindo a acalentar há 

bastante tempo e sobre a qual até já questionamos aqui o Presidente da 

Câmara algumas vezes, no sentido de que o Bloco de Esquerda defende que 

as refeições nas escolas sejam confecionadas nas escolas e não feitas por 

fábricas de refeições, até porque foi aprovada uma recomendação do Bloco 

de Esquerda pelo Governo que incentiva o uso de produtos agrícolas na 

confeção das refeições escolares, incentivando, assim, a produção local e 

fazendo crescer aquilo que é a pequena e média agricultura.” --------------------  

ENTIDADES PARTICIPADAS: ---------------------------------------------------------- 

5 – CONTRATO PROGRAMA A CELEBRAR COM A COOPERATIVA TAIPAS 

TURITERMAS. Submete-se à apreciação e votação da Assembleia Municipal 

o contrato programa com a Taipas Turitermas - Cooperativa de Interesse 

Publico RL, ao abrigo da lei n.º 50/2012, de 31 de agosto, que regula a 

atividade empresarial local e o regime das participações locais, com as 

alterações introduzidas pelas leis n.ºs 69/2015, de 16 de julho, 7-a/2016, de 

30 de março, 42/2016, de 28 de dezembro e lei n.º 114/2017, de 29/12, esta 

última que aprovou o Orçamento de Estado para o ano 2018. Esta proposta 

foi aprovada pelo Executivo Municipal em reunião realizada a vinte e um de 

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

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

Miguel Ângelo Leite Vieira, do Grupo Parlamentar Municipal da CDU, referiu 

que, para a CDU, a Taipas Turitermas é um caso único no concelho de 

Guimarães, onde a Câmara Municipal criou um intermediário caro e nada 

isento ou imparcial, para que ele faça, em seu nome, o que nas outras 

freguesias é feito pela própria Câmara Municipal ou por delegação na 

respetiva Junta de Freguesia. Disse que nos mandatos precedentes, com 

uma Junta de maioria adversa à da Câmara Municipal, esta última ignorou a 

Junta de Freguesia e foi adicionando novas e maiores competências à 
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cooperativa, de que é acionista largamente maioritário, adicionando ao 

mesmo tempo sucessivos aumentos de capital, seguramente para enfrentar 

obras, projetos e candidaturas, mas também para equilibrar a gestão e a 

tesouraria. Ora, isto remete para a natureza de uma entidade que vai 

alargando sucessivamente o seu objeto, das águas termais à piscina e ao 

parque de campismo, assumindo, num território delimitado, neste caso, 

uma freguesia, competências que mais nenhuma entidade pública do 

concelho assume, excetuando a própria Câmara Municipal. Acrescentou que 

em Guimarães existem entidades públicas que atuam por todo o concelho, 

cada uma, em áreas distintas, como por exemplo, a Tempo Livre que 

promove a atividade física, o lazer e o desporto. Também a Oficina está 

ligada às atividades culturais. Porém, referiu que no espaço circunscrito das 

Taipas, existe um superorganismo, uma pequena câmara dentro da própria 

freguesia que tem um leque alargado de competências que mais nenhuma 

outra cooperativa possui no concelho. Referiu, também, que a Taipas 

Turitermas, organização com ramificações significativas, implementa um 

modelo político que objetivamente serve alguns interesses à custa do 

dinheiro de todos os munícipes, e que remete também para fumos de 

gestão desequilibrada que o peso determinante do PS na cooperativa e na 

Câmara não permite apurar devidamente, a não ser pelas margens. Dessa 

forma, considerou que o caminho que a Câmara Municipal tem para a Taipas 

Turitermas empurra a cooperativa para uma ravina, ao mesmo tempo que 

despreza e hostiliza, com laivos de arrogância política, as chamadas de 

atenção que lhe são feitas, designadamente pela CDU. Como em propostas 

semelhantes, apresentadas anteriormente, disse recorrerem ao benefício da 

dúvida. Sem consequências, considerou ser o tempo de dizer que esse 

caminho chegou ao fim. --------------------------------------------------------------------- 
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Sara Daniela Martins Marques Silva, do Grupo Parlamentar do PSD, fez a 

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

transcreve: “A proposta que hoje aqui debatemos é a confirmação do que há 

muito afirmamos: a gestão da Taipas Turitermas é desastrosa. E é-o não 

porque esta não tenha viabilidade mas porque é guiada por motivos 

meramente eleitoralistas e partidários. Ao discurso público do presidente da 

Direção da Taipas Turitermas de extraordinário sucesso da cooperativa, de 

estratégia vencedora, de crescimento assombroso, contrapõem-se os 

documentos agora apresentados, onde podemos constatar que além do 

passivo de cerca de 6 milhões de euros, as previsões para o próximo triénio 

indicam prejuízos anuais superiores a 300 mil euros, previsões feitas tendo 

por base uma otimista previsão de crescimento das receitas. Exmo. Sr. 

presidente da Câmara, o contrato que o seu executivo traz aqui hoje para 

aprovação é uma ofensa à inteligência dos membros desta assembleia, é 

uma ofensa à inteligência dos vimaranenses e é uma ofensa à inteligência 

dos juízes do tribunal de contas que já vetaram esta transferência de verba 

apresentada com outra roupagem. O argumento invocado pelo município é o 

de que, e cito: “ para manter a prática de preços sociais aos 

utentes/utilizadores dos equipamentos da Cooperativa Taipas Turitermas 

torna-se necessário regulamentar a atribuição de subsídios à exploração.” 

Subestima assim o executivo camarário a nossa inteligência já que, com uma 

breve pesquisa no Google, sabemos imediatamente que, em Caldas das 

Taipas há associações e empresas privadas a fornecer os mesmos serviços a 

um preço mais baixo que o dito preço social, e, imagine-se ainda conseguem 

ter lucro. Diz a lei que o subsídio à exploração deve ser a diferença entre o 

desenvolvimento da atividade a preços de mercado e o preço subsidiado na 

ótica do interesse geral. Ora, pela leitura do anexo III - justificação do 

subsídio, ficamos a saber que as partes, acordaram que assumiriam o preço 
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de custo como preço de mercado, prescindindo assim a Turitermas de 

potenciais lucros. Ao analisarmos os preços de custo verificamos que estes 

estão muito acima do preço de mercado praticado por outras entidades 

públicas e por empresas privadas. A título de exemplo, o polidesportivo tem 

um custo de utilização de 54 euros/hora, ora o aluguer de pavilhões 

polidesportivos privados rondam os 25 – 35 euros, preço de mercado, onde 

está refletido o preço de custo e o lucro que as organizações têm. O mesmo 

se passa nos outros serviços como as piscinas, o campismo ou mesmo as 

Termas onde o custo apresentado é semelhante aos preços de mercado 

praticados por outras estâncias de exploração privada e com lucros de 

operação. Importa por isso aferir a causa dos elevados custos dos serviços 

prestados pela Turitermas. Uma auditoria séria à gestão da cooperativa será 

provavelmente esclarecedora, e, em nome da transparência que deve existir 

na gestão de empresas públicas, acreditamos ser, neste caso imperioso. Mas 

o que a auditoria nunca dirá e, que é o cerne da questão é que este custo é 

exagerado porque suporta o custo político das aspirações partidárias do 

partido socialista. Estamos a pagar o caciquismo do PS Taipas. Descomposta 

que está esta mentira de subsídio à prática de preços sociais, importa ainda 

desmontar o resto da farsa. No acórdão do Tribunal de Contas que reprovou 

o aumento de capital pretendido pela Câmara Municipal de Guimarães, é 

reconhecido que a exploração da concessão de águas termais é uma 

atividade de interesse público local, justificando assim a existência da 

cooperativa municipal. Ora a atividade termal representa apenas 7% da 

atividade da cooperativa. Do estudo de viabilidade ficamos a saber que 

provisionalmente, as termas contribuirão, no próximo triénio, com um 

prejuízo superior a 187 mil euros, o campismo com 32 mil €, o polidesportivo 

com 118 mil euros e os banhos velhos um prejuízo superior a 40 mil euros, 
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valores por ano. As parcas receitas provêm da clinica de saúde, do spa e das 

piscinas. Com a exceção do SPA e cuja atividade deriva diretamente das 

termas, as outras atividades dificilmente se enquadrarão na definição de 

“atividade de interesse público local” enquanto justificação para a existência 

da cooperativa já que há, na freguesia e no concelho, outras entidades 

públicas e privadas gestoras dessas mesmas atividades. Repito a justificação 

legal da existência da cooperativa Turitermas está reduzida a 7% da sua 

atividade. Este contrato programa é tanto mais insultuoso se tivermos em 

consideração que os indicadores de eficácia neles previstos são exatamente 

os indicadores de atividade do ano de 2017. E os indicadores de eficiência 

previstos refletem custos superiores aos do ano transato. Ou seja, para o 

município a gestão da Turitermas é eficiente se mantiver o mesmo número 

de utilizadores com um custo superior ao do ano transato onde os prejuízos 

ascenderam a 288 mil euros. A Câmara dá assim a sua anuência à 

continuidade de resultados negativos da Turitermas. Voltemos ao exemplo 

do polidesportivo, pois é um excelente exemplo da gestão desastrosa da 

Turitermas. Em junho de 2017, é inaugurado. 1,6 Milhões de euros depois e 

com um custo de manutenção a rondar os 140 mil euros ano, constatamos 

que o polidesportivo devido ao seu piso e à humidade, não tem condições 

para a prática desportiva de nenhuma das modalidades existentes na 

freguesia, ou seja, a Turitermas gastou 1,6 milhões de euros que não tinha, 

gasta em manutenção, 140 mil euros /ano, que não tem num polidesportivo 

que não serve para a prática de desporto. No discurso de inauguração 

ouvimos o vereador e presidente da direção Ricardo Costa questionar se as 

Taipas mereciam aquele investimento. Caro senhor vereador, Taipas não 

merece, Guimarães não merece e com toda a certeza os portugueses que há 

7 anos foram chamados a pagar com o seu próprio dinheiro uma governação 

criminosa em tudo semelhante a esta, também não merecem! Isto não é 



 
ATA Nº 6 Fls. __15__ 
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 20 DE JULHO DE 2018                                                                  
 

 

 

Mod. 228/SQ 0 

 
                  ___________________ 

 
                  ___________________ 

investimento, isto não é serviço público. Caros deputados, 200 mil euros para 

suportar meio ano de atividade não é um subsídio à exploração mas sim à 

incompetência da gestão da Turitermas.”----------------------------------------------- 

Paulo Rui Lopes Pereira da Silva pediu esclarecimentos, aos quais Sara 

Daniela Martins Marques Silva respondeu. -------------------------------------

Ângela Ivone Rodrigues Oliveira, do Grupo Parlamentar do CDS-PP, usou da 

palavra dizendo ser previsível o resultado deste contrato programa, mas 

ainda assim, em consciência e com sentido democrático, este assunto exigia 

mais uma reflexão sobre o tema. Disse, então, que o CDS defendeu e 

defende, quanto às termas propriamente ditas, que seja feito um exercício 

de comparação com outras termas. Disse, então, que é impossível não se 

reparar no exemplo de Vizela e Vidago que têm termas concessionadas a 

privados e que têm conseguido, com o seu turismo termal, projetar o 

turismo local, dar lucro aos seus municípios e, melhor ainda, não implicar 

para as respetivas autarquias quaisquer encargos. Relembrou que a zona 

Castreja do nosso concelho tem muito que visitar, merece e precisa de 

turistas. E, para o CDS, este trabalho deveria ser feito por privados, que vão 

investir em publicidade e que vão trabalhar com os operadores turísticos. 

Disse, depois, que o CDS defende que a Câmara Municipal deve ser a mão 

que ajuda, e não a mão que tudo faz e tudo controla. Disse, ainda, que as 

clinicas médicas não estão, para o CDS, previstas no objeto social da 

cooperativa, sendo essa a razão de matéria que justifica o voto do seu 

partido. Mas, a questão de forma não era menos importante, a Taipas 

Turitermas ter levado a cabo um programa de requalificação de várias 

valências, entre elas o edifício dos banhos velhos, em que a direção estava a 

contar com uma comparticipação comunitária de 70% e teve 21,90%, o que 

implicou uma diferença de mais de um milhão e oitocentos mil euros e que 
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justificou, aqui, o pedido de reforço de capital da cooperativa. Porém, no 

processo que seguiu para o Tribunal de Contas seguiu, também, a ata da 

Assembleia Geral da cooperativa, confirmada posteriormente por ofício da 

Câmara Municipal em resposta às questões suscitadas por este Tribunal, e 

justifica-se, quer numa quer noutro, aumento de capital pretendido no valor 

de um milhão e seiscentos mil euros para a obra de requalificação do 

polidesportivo e do campismo, já não sendo do edifício dos banhos velhos. 

Também juntam a este processo de Tribunal um recesso estudo de 

viabilidade da Taipas Turitermas efetuado dois anos antes e para outros fins, 

ao que o Tribunal de Contas responde que o estudo de viabilidade da Taipas 

Turitermas não contempla todas as vertentes exigidas pelo artigo 32º do 

Regime Jurídico da Atividade Empresarial Local e, além disso, duvidoso que 

logre demonstrar a viabilidade económica e financeira da cooperativa. Ora, 

o que aqui se pede que seja aprovado, apesar do “vestido” ser mais bonito e 

mais sofisticado, é, no entender do CDS-PP, um subsídio ao investimento 

que já foi recusado, por outra via, pelo Tribunal de Contas. Nestes termos, 

entendem que não deve ser este o caminho a seguir e, por esse motivo, 

votam contra. ---------------------------------------------------------------------------------- 

Luís Cirilo Amorim de Campos Carvalho, do Grupo Parlamentar do PSD, 

usou da palavra referindo, em primeiro lugar, que no âmbito deste contrato, 

agora em análise, o Município atribui à Taipas Turitermas um subsídio de 

exploração para prosseguir a sua atividade, ou seja, vamos financiar a Taipas 

Turitermas. Depois, disse que era importante saber-se o que é hoje a Taipas 

Turitermas. Como todos o sabiam, é uma cooperativa de interesse público, 

constituída em 1985 pelo Município de Guimarães, constituída como régie 

cooperativa, onde o Município detém 96% do capital social e décima posição 

dominante sobre esta sociedade. É uma régie cooperativa que se enquadra 

no setor empresarial local e que tem como objeto social gerir equipamentos 
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turísticos e termais. Porém, lembrou que ao longo dos anos a Taipas 

Turitermas foi acrescentando outras valências. Primeiro uma unidade de 

medicina física de reabilitação complementar à exploração termal, depois 

equipamentos de lazer como um pavilhão polidesportivo e, com o passar 

dos tempos, chegou à reabilitação do edifício termal realizado em dois mil e 

catorze e dois mil e quinze. A partir de então, fruto da capacidade instalada, 

disse surgir a ocasião para continuar a expandir e que a unidade de medicina 

física e reabilitação passou a clínica médica e de saúde, e passou-se a fazer 

aulas de hidroginástica e explorar diretamente a atividade física e desportiva 

e a promover espetáculos culturais. Disse, por conseguinte, ter-se saído do 

âmbito dos objetivos previstos nos Estatutos da Taipas Turitermas e a 

Câmara Municipal, sócio maioritário, não fez caso disso, nem mesmo por 

possuir outras instituições especializadas para esses fins, como é o caso da 

Oficina e da Tempo Livre. Ora, porque é que a Taipas Turitermas é mais 

eficaz e eficiente do que a Tempo Livre para gerir o polidesportivo ou mais 

capaz e eficaz do que a Oficina a promover eventos culturais? Eram 

respostas que gostariam de ver esclarecidas. Continuando, disse que do 

ponto de vista de utilização a Taipas Turitermas tem, atualmente, o seu 

grande motor na clínica médica de saúde. Daí considerar importante 

perceber-se que sentido faz o Município em ser acionista de uma clínica e de 

que forma é que esta se enquadra nos objetivos previstos nos seus 

Estatutos. Concluiu, anunciando que a única razão de ser que encontraram 

para justificar estes dados é que é uma entidade pública a maximizar o seu 

espaço, que vendo uma oportunidade agarra-a, independentemente de 

fazer sentido, ou não, face ao seu objetivo social. ------------------------------------

Luís Miguel Freitas Marques Carvalho Soares usou da palavra na qualidade 

de Presidente da Junta de Freguesia de Caldelas, para prestar e solicitar
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esclarecimentos. ------------------------------------------------------------------------------ 

Ângela Ivone Rodrigues Oliveira usou da palavra para um Ponto de Ordem à 

Mesa. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

Mariana da Conceição Pereira da Silva usou da palavra para um Ponto de 

Ordem à Mesa. --------------------------------------------------------------------------------- 

Luís Miguel Freitas Marques Carvalho Soares, Presidente da Junta de 

Freguesia de Caldelas, usou da palavra para uma interpelação à Mesa. -------- 

Luís Cirilo Amorim de Campos Carvalho usou da palavra para responder aos 

pedidos de esclarecimento do membro Luís Miguel Freitas Marques 

Carvalho Soares, Presidente da Junta de Freguesia de Caldelas. ------------------ 

Paulo Rui Lopes Pereira da Silva, do Grupo Parlamentar Municipal do PS, fez 

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

transcreve: “Tive oportunidade na última Assembleia de abordar esta 

matéria no Período Antes da Ordem do Dia. O chumbo em reunião de 

Câmara dos Vereadores do PSD e CDS, aproveitando uma maioria 

circunstancial, apenas possível com uma ausência e um impedimento de 

votar, adiou o contrato programa com uma cooperativa que faz um trabalho 

valoroso numa das maiores e mais importantes vilas do nosso concelho. Não 

votaram contra o PS. Votaram contra as Taipas e a Turitermas que tem vindo 

a fazer um trabalho de excelência naquele território. A recuperação do 

edifício dos Banhos Velhos, que hoje tem uma programação cultural regular, 

a requalificação do edifício dos Banhos Novos, a atividade da clínica e do 

SPA, a devolução à comunidade do ringue e do parque de campismo, são 

alguns dos exemplos maiores. Depois de tantos anos a exigirem estas obras, 

aproveitaram a maioria circunstancial, e primeira em mais de 20 anos e 

votam contra elas. Depois de tantos anos a pedirem investimento naquela 

freguesia, agora rejeitam-no. Tive oportunidade na última assembleia de 

referir: “No único ponto da ordem de trabalhos em que a coligação de 
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direita podia fazer valer a sua posição de forma definitiva, votaram contra o 

desenvolvimento de uma parte do território de Guimarães. É importante 

que os vimaranenses o saibam. Bastaram cinco minutos de poder para se 

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

está a política partidária. É assim com este novo PSD. Nunca será assim com 

o PS de sempre.” Hoje somos chamados a votar este contrato programa com 

a Taipas Turitermas, após o mesmo ter sido aprovado em reunião de 

Câmara. Esta é uma matéria que faz realçar a diferença, muitas vezes tida 

como acessória, de termos um executivo do PS ou do PSD. Há desde logo 

uma questão de postura perante o poder, que comecei por realçar, mas há 

também uma diferença do ponto de vista ideológico que é cabal nesta 

matéria. Entende a oposição à nossa direita que o serviço prestado pela 

Taipas Turitermas deveria ser entregue a privados. Entende este executivo, e 

bem na nossa opinião, que o que ali se faz é serviço público e deve merecer 

da parte da Autarquia uma atenção especial e um investimento que é nos 

vimaranenses. Não deixa de ser curioso que aquando da Lei 50/2012 do 

Governo PSD/CDS, a interpretação dos partidos que suportavam o Governo 

era que as entidades do setor empresarial local do estado deviam ter 

sustentabilidade financeira proveniente da venda de serviços. Mais do que 

isso, tem sido ao longo dos anos, matéria de discussão nesta assembleia e 

em outros fóruns políticos, que as Cooperativas e Empresas Municipais 

deviam obter fundos próprios para se tornarem sustentáveis. 

Incoerentemente, no que toca à Taipas Turitermas, pedem agora que a 

parte lucrativa do serviço ali prestado seja entregue a privados. É um 

problema ideológico e por isso inultrapassável nesta matéria. A Câmara 

entende o serviço público como tal, seja ele fonte de receita ou não, a 

oposição à nossa direita quer o serviço público a dar lucro, ao mesmo tempo 
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que entrega as partes lucrativas a privados. Aquilo que hoje aqui votamos é 

a solução encontrada para a viabilização do investimento na cooperativa 

Turitermas, para que dê continuidade ao seu trabalho de excelência, 

acrescentando-lhe infraestruturas e valências que correspondam a um 

trabalho em prol dos vimaranenses. É uma cooperativa que, como já muitas 

vezes foi dito, não fora a excecionalidade de deterem a propriedade dos 

seus imóveis, e por essa via terem que contabilizar as depreciações dos 

mesmos em sede da sua contabilidade, apresentaria um resultado 

operacional positivo que lhe conferiria sustentabilidade. É na base desta 

excecionalidade que a Câmara entende dota-la de condições para que 

prossiga um serviço público na área do termalismo e de saúde que ao longo 

de muitos anos tem servido a nossa população, bem como daqueles que nos 

procuram. O Partido Socialista está convicto desta posição e mantem-se 

coerente com a abordagem ideológica que lhe está subjacente.” ---------------- 

Luís Cirilo Amorim de Campos Carvalho e Angela Ivone Rodrigues Oliveira 

pediram esclarecimentos, aos quais Paulo Rui Lopes Pereira da Silva 

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

Domingos Bragança, Presidente da Câmara Municipal, usou da palavra 

referindo que o volume de negócios da Taipas Turitermas passou de 

seiscentos e trinta e quatro mil euros em dois mil e doze, para um milhão, 

cento e sessenta e quatro mil euros em dois mil e dezassete, e se isto não 

era competência, não sabia o que eram competências de gestão. Para além 

disso, considerou que os vimaranenses, e em especial os munícipes da Vila 

das taipas, não compreenderiam que a Câmara não apoiasse a requalificação 

do gimnodesportivo e do parque de campismo e, num futuro próximo, a 

requalificação das piscinas, todos estes valores turísticos importantes para a 

Vila das Taipas e para o Concelho de Guimarães. Salientou, de seguida, que a 

liderança da Taipas Turitermas tem conseguido desenvolver, com forte 
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clarividência e visão, todos os produtos conexos com o termalismo. 

Continuou, explicando que cada cooperativa tem o seu objeto específico 

central e que, por isso, cada uma delas tem as suas condições especiais, mas 

a Taipas Turitermas é a única cooperativa em que o investimento nos 

edifícios é feito pela própria cooperativa e a seu próprio custo, ao contrário 

de todas as outras, como acontece na Tempo Livre e na Oficina. Salientou, 

depois, que a Câmara Municipal não está a socorrer algo que correu mal, 

mas sim a premiar o bom trabalho realizado pela Taipas Turitermas, dando-

lhe condições para que possa amortizar suavemente um investimento que 

fez no polidesportivo e campismo e que, se altura assim entendessem e para 

não pesar nas suas contas e no seu esforço financeiro, poderiam ter 

proposto à Câmara que essa obra, sendo essencialmente pública 

(polidesportivo e parque de campismo), fosse suportada por transferência 

financeira ou ser concretizada pela própria Câmara, como tem acontecido 

com outros casos. Por último, disse que com este contrato programa 

apoiavam a Vila das Taipas e o seu recurso natural endógeno, o termalismo.  

Foram solicitados esclarecimentos pelos membros Luís Cirilo Amorim de 

Campos Carvalho, aos quais Domingos Bragança respondeu. --------------------- 

Terminadas as intervenções, o Presidente da Mesa submeteu a proposta à 

votação, tendo a Assembleia DELIBERADO APROVAR, por maioria, 60 votos 

a favor (24 eleitos do PS, 35 Presidentes da Junta de Freguesia do PS e o 

Presidente da Junta de Freguesia de Briteiros S. Salvador e Briteiros Santa 

Leocádia), 3 abstenções (3 eleitos da CDU) e 26 votos contra (10 eleitos do 

PSD, 10 Presidentes da Junta de Freguesia do PSD, 3 eleitos do PSD, 1 eleito 

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

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

Sónia Cristina Patrocínio Gonçalo Ribeiro, em nome do Grupo Parlamentar 
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do BE, proferiu o seguinte: “O Bloco de Esquerda vota contra o contrato 

programa das Taipas Turitermas pelas razões já apresentadas na última 

Assembleia Municipal, de 15 de junho de 2018. O Bloco de Esquerda tem 

uma posição clara sobre este assunto, o dinheiro público deve ser usado para 

o bem comum, e não é isso que acontece na Turitermas, cuja direção insiste 

numa gestão privada e num serviço tipicamente comercial. Estamos 

novamente nesta Assembleia Municipal a discutir o assunto Turitermas 

devido às trapalhadas deste executivo que teima em fazer aprovar a 

aplicação de dinheiros públicos em benefício de privados, como é o caso da 

clínica que opera nas instalações da Turitermas, em que o fim deveria ser o 

benefício dos fregueses e não é isso que acontece. O Bloco estará sempre 

contra a criação de cooperativas, e outras que tais, dependentes de dinheiros 

comuns e que provocam a alienação de serviços públicos essenciais para o 

munícipe.” --------------------------------------------------------------------------------------- 

Miguel Ângelo Leite Vieira, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, 

proferiu a seguinte declaração de voto: “A CDU não está contra o 

investimento na Vila das Taipas nem contra a cooperativa, mas sim contra as 

opções políticas que esta proposta reflete.” -------------------------------------------- 

PROTOCOLOS/CONTRATOS PROGRAMA: ----------------------------------------------- 

6 - PROTOCOLO COM ARS NORTE, I.P. E HOSPITAL SENHORA DA OLIVEIRA, 

GUIMARÃES, E.P.E. - ADAPTAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DA URGÊNCIA DA 

UNIDADE HOSPITALAR DE GUIMARÃES - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE 

SAÚDE EM MOREIRA DE CÓNEGOS. Submete-se à apreciação e votação da 

Assembleia Municipal a aprovação de um Protocolo Tripartido – a celebrar 

entre o Município de Guimarães, a Administração Regional e Saúde do 

Norte, IP, e o Hospital Senhora da Oliveira, Guimarães, EPE - a homologar 

pelo Ministro da Saúde, integrando a comparticipação municipal ao Hospital, 

EPE, até ao montante de €1.150.000,00 (um milhão e cento e cinquenta mil 
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euros), bem como a assunção da construção da nova unidade de saúde de 

Moreira de Cónegos pelo Ministério da Saúde, a promover pela ARS NORTE, 

IP, nos termos e condições constantes da minuta de Protocolo em anexo, 

aprovada pelo Executivo Municipal em reunião realizada a cinco de julho de 

dois mil e dezoito. Os referidos documentos dão-se aqui por reproduzidos e 

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

Mariana da Conceição Pereira da Silva, do Grupo Parlamentar Municipal da 

CDU, recordou que há cerca de 15 a 20 anos que os vimaranenses reclamam 

pela requalificação do Serviço de Urgências do Hospital Senhora da Oliveira. 

Recordou, também, quantas promessas de intervenção foram feitas por 

sucessivos governos, quantas propostas de alteração ao PIDDAC sobre este 

assunto e em quantos orçamentos já esteve inscrita esta requalificação. De 

seguida, evidenciou que bastava recorrer àquele serviço essencial para as 

populações, para se perceber a desadequação e a exiguidade das 

instalações. Evidenciou, igualmente, que os vimaranenses, os utentes, os 

heróis desta história, foram sempre exigindo as obras do serviço de 

urgência, constantemente prometidas, melhores condições de trabalho para 

médicos e enfermeiros, maior conforto e eficiência no atendimento dos 

utentes, lembrando, também, que para além da população que vive no 

concelho de Guimarães este hospital dá resposta às populações de outros 

concelhos, tais como, Fafe, Cabeceiras de Basto, Vizela e Mondim de Basto. 

Referiu, ainda, que movidos pelo cansaço, pelas constantes notícias na 

demora no atendimento nas urgências, a população de Guimarães 

promoveu e subscreveu uma petição, que reuniu 4660 assinaturas, que 

pretendeu “Defender o Hospital de Guimarães e todos os seus serviços e 

exigir condições dignas de atendimento na urgência”, e, para além da 

reabilitação do serviço de urgências, serviu também para chamar a atenção 
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da falta de profissionais. Disse, depois, que podiam propalar aos ventos o 

amor pelo SNS (serviço nacional de saúde), a defesa do sistema, a 

importância do SNS português e as suas conquistas, mas sem investimento 

do estado, isto não passava de palavras vazias. Pois o Estado tem de investir 

no SNS, nas instalações e meios, e nos seus profissionais, porque a saúde é 

um direito, não é um negócio! Disse, ainda, que o comprometimento do 

município com esta obra, realizando um investimento que devia ser do 

Estado, não é a descentralização que se pretende para Portugal. As 

estruturas de saúde como hospitais e unidades de saúde são da 

responsabilidade do Estado, para que as assimetrias regionais não sejam 

uma realidade. Porém, mencionou que o município de Guimarães parece ter 

esta folga orçamental para realizar as obras tão necessárias para que se 

preste um bom serviço aos utentes, mas o que acontecerá aos municípios 

que necessitam de obras nos seus hospitais e unidades de saúde, mas não 

gozam de folgas orçamentais? Desta forma surgem as assimetrias. Por 

último, disse serem a favor da proposta de requalificação das urgências, que 

consideram ser uma prioridade e, sobretudo, uma vitória dos vimaranenses 

que lutaram para que se concretizasse esta obra, tão necessária para criar 

condições a quem procura este serviço. ------------------------------------------------- 

Ana Margarida da Costa Teixeira, do Grupo Parlamentar Municipal do PSD, 

começou a sua intervenção dirigindo uma palavra de apreço ao Dr. Delfim 

Rodrigues pelo excelente desempenho no cargo de Presidente do Conselho 

de Administração do Hospital Senhora da Oliveira. Depois, a propósito de 

uma notícia publicada no Guimarães Digital em dezassete de julho de 2018, 

disse ser efetivamente uma pena, após um mandato de excelência como foi 

o seu, que o Presidente do Conselho de Administração não veja o termo das 

obras de adaptação e requalificação do Serviço de Urgência, pese embora já 

venha de longe a intenção e necessidade de se proceder à realização das 
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mesmas. Disse serem claramente a favor da execução das obras, no entanto, 

apesar dessa concordância na execução atendendo até à premência, não 

podiam deixar de notar que as mesmas tenham uma comparticipação de um 

milhão e cento e cinquenta mil euros por parte do Município. Isto porque 

consideravam que competiria ao Governo assegurar os bens necessários à 

realização das tão desejadas obras. Disse, também, não perceberem o 

motivo pelo qual o investimento que deveria ser da competência do 

Governo seja assegurado pelo IMI dos vimaranenses, atendendo até o facto 

de que o nosso hospital tem uma dimensão regional e não apenas local. Bem 

sabiam que a comparticipação do Município será apenas no caso de as 

candidaturas a fundos comunitários não serem atribuídas e que o Município 

só comparticipará na medida em que aquela quantia seja necessária e que 

poderá vir a ser de zero euros, caso as verbas adicionais captadas sejam 

equivalentes ao valor em questão. Ainda assim, parecia-lhes forçado que o 

Município assuma essa posição. No que toca ao direito de superfície a 

atribuir à A.R.S. Norte, consideram efetivamente que até dois mil e vinte e 

um devem estar concluídas as obras, dizendo esperarem que não seja mais 

um arrastar como aconteceu com o hospital. ------------------------------------------ 

Paulo Miguel Lima Peixoto, do Grupo Parlamentar do CDS-PP, disse que 

este ponto em discussão só poderá ser consensual no facto de que 

efetivamente a Urgência do Hospital Senhora da Oliveira precisa de obras 

urgentes. Relembrou que, já em dois mil e seis a então Ministra da Saúde, 

Dra. Ana Jorge, visitava o Hospital de Guimarães e defendia a necessidade de 

fazer obras nas urgências. Em dois mil e dez, em resposta a uma pergunta do 

CDS essas mesmas obras e urgência vieram a ser reiteradas. Na verdade, 

estas obras foram previstas, planeadas e prometidas por vários governos e o 

CDS sempre se pugnou para que as mesmas fossem concretizadas. 



 

 

 
 

ATA Nº 6 Fls. __20V__ 
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 20 DE JULHO DE 2018 

 

 

 

 

Mod. 228/SQ 0 

Infelizmente, por vicissitudes várias, o anterior governo, apesar de se ter 

procedido ao reforço do capital social do Centro Hospitalar do Alto Ave com 

vista à realização daquelas obras, não conseguiu levar avante a realização 

destas obras. Entretanto, já nesta legislatura, no início de dois mil e 

dezasseis o Ministério da Saúde informava, e citou “Está em curso o 

lançamento do concurso para concretização da obra no Serviço de Urgência. 

Estão asseguradas, de igual modo, os fundos necessários para a realização 

da mesma, nomeadamente fundos comunitários obtidos pelo Programa 

Operacional Regional do Norte dois mil e vinte e verba própria atribuída pelo 

reforço de capital que o Hospital recebeu no anto anterior”, era isto 

assegurado aos peticionários da Petição (Defender o Hospital de Guimarães) 

”. Também nesta legislatura foi aprovado por unanimidade na Assembleia da 

República um projeto de resolução do CDS recomendando-se ao Governo a 

realização de obras urgentes no serviço de urgência do Hospital de 

Guimarães. Volvidos mais de uma década desde que foi identificada a 

urgência das Urgências, tivemos vários governos, mas o executivo 

vimaranense não, mudou apenas o homem do leme. E aqui chegados, das 

duas uma, ou a Camara Municipal tem competência para patrocinar esta 

obra e já vai com treze anos de atraso, ou não tem competência e vem agora 

assumir um encargo que não é seu para deixar ficar bem o governo que 

apoia. Disse não terem dúvidas de que deveria ser o Governo a assumir esta 

despesa e não podiam deixar de realçar que o facto de estar agora a Camara 

Municipal de Guimarães a atribuir um “ subsídio” de um milhão de euros, ao 

Governo era um atestado de incompetência aos governantes que apoia, e 

era também a própria incapacidade da nossa Camara Municipal em fazer o 

governo assumir os seus compromissos. Não concordavam que o Município 

de Guimarães venha colocar o manto protetor em cima da política 

calamitosa de Saúde que o governo do Partido Socialista tem praticado. 
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Mesmo que, em última análise aceitassem que mais vale o Município pagar 

as obras do que não serem feitas de todo, não podiam deixar de referir que 

o Hospital de Guimarães tem uma área territorial que abarca os concelhos 

de Guimarães, Fafe, Cabeceiras de Basto, Vizela e Mondim, servindo ainda, 

como era sabido, utentes de Celorico, Felgueiras e Famalicão. Por isso o CDS 

gostaria de saber se foram ou não contactados os municípios da área 

territorial de influência do Hospital Nossa Senhora da Oliveira para, eles 

próprios, comparticiparem na devida proporção da sua utilização ou se se 

entende que apenas Guimarães deve comparticipar nesta obra. ----------------- 

Marta Abreu Coutada, do Grupo Parlamentar Municipal do PS, lembrou que 

por mais do que uma vez, nesta Assembleia e em nome da bancada do 

Partido Socialista, tinha manifestado as inúmeras vantagens que o trabalho 

em rede, em parceria e cooperação, envolvendo diferentes entidades com 

intervenção no território, produz no desenvolvimento de projetos de 

interesse público. Embora nessas ocasiões se estivesse a referir à área social, 

em particular, a verdade é que essa forma de trabalhar é aplicável e 

vantajosa em todas as áreas de atividade, sobretudo, quando está em causa 

a melhoria da qualidade de vida da nossa população. E, este Protocolo de 

Cooperação era a prova evidente do que acabara de referir: Que Guimarães 

orgulha-se de ter um Hospital de referência em diversos serviços clínicos, no 

entanto, todos reconheciam a extrema necessidade de uma requalificação 

dos seus serviços de urgência, que em nada dignificam este serviço público e 

os seus profissionais, nem garantem as condições para um atendimento de 

qualidade aos cidadãos que o procuram, sendo que, neste sentido o Hospital 

conseguiu obter, através de candidatura a fundos comunitários, uma parte 

do financiamento necessário às obras de adaptação e requalificação do seu 

serviço de urgências, 892.500 euros, ficando todavia a faltar cerca de 
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1.150.000 euros para poder concretizar este projeto, pelo que, se 

desenvolveu todo um processo de articulação e cooperação com a Câmara 

de Guimarães de modo a obter a verba em falta; Que a Câmara de 

Guimarães, atenta às necessidades da sua população e dentro daquelas que 

são as suas competências, respondendo afirmativamente ao apelo que lhe 

foi dirigido pelo Hospital e disponibilizando-se para atribuir a verba de modo 

a viabilizar a execução daquela obra, e não ficando apenas pela atribuição 

dessa verba ao Hospital, tendo, no seguimento do processo de articulação e 

cooperação com a ARS Norte, garantido a instalação de uma nova unidade 

de saúde em Moreira de Cónegos, uma das maiores vilas do concelho, 

cedendo o terreno necessário para o efeito; Que a ARS Norte, também no 

seguimento deste processo de cooperação, comprometeu-se a apoiar a 

articulação entre o Município e o Hospital, bem como, a construir um novo 

Centro de Saúde na já referida Vila. Deste modo, disse ter sido possível criar 

as sinergias necessárias entre estas três instituições públicas tendo em vista 

o objetivo comum de melhorar a prestação de cuidados de saúde a todos os 

cidadãos da sua área de intervenção. Efetivamente, cada uma das 

instituições envolvidas, dentro daquelas que eram as suas competências e 

possibilidades, articularam, cooperaram e beneficiaram: Um - Beneficiou o 

Hospital que conseguiu, através deste Protocolo, garantir a verba necessária 

à execução da obra de adaptação e requalificação do seu serviço de 

urgência; Dois - Beneficiou a ARS Norte que conseguiu, através deste 

Protocolo, garantir a melhoria da qualidade dos serviços de saúde prestados 

à população da sua área de intervenção, quer através da requalificação do 

serviço de urgência do Hospital, e neste caso sem despender de qualquer 

verba, quer através da obtenção, sem quaisquer encargos, dos terrenos 

necessários à instalação de uma nova unidade de saúde; três - Beneficiou o 

Município de Guimarães que conseguiu, através deste Protocolo, contribuir 
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para a requalificação, tão desejada e tão necessária, do serviço de urgência 

do Hospital, assim como conseguiu garantir a instalação de uma nova 

unidade de saúde no concelho; Quatro - Mas mais importante e acima de 

tudo, beneficiaram os vimaranenses que, através deste Protocolo, terão 

acesso a cuidados de saúde de maior qualidade, quer no serviço de 

urgências do Hospital, quer na nova unidade de saúde de Moreira de 

Cónegos. Disse, por fim, que este processo mostrava-nos que quando as 

diferentes partes envolvidas estão abertas e predispostas à cooperação e ao 

estabelecimento de parcerias, era o interesse público que ganhava. Era para 

proteger os direitos e os interesses dos cidadãos que estes organismos 

públicos existiam e, como tal, só fazia sentido que articulassem e atuassem 

conjuntamente na defesa do bem comum. Pelo exposto, restava-lhes 

aprovar a proposta e felicitar, na pessoa do Senhor Presidente da Câmara, as 

diferentes partes envolvidas neste Protocolo, o Hospital de Guimarães, a 

ARS Norte e a Câmara Municipal de Guimarães. -------------------------------------- 

Domingos Bragança, Presidente da Câmara Municipal, usou da palavra 

salientando que a Câmara Municipal não tem folga orçamental, tem sim 

vontade política de resolver uma situação que é essencial e fundamental 

para a qualidade de vida dos cidadãos, como é o caso dos cuidados de 

prestação de saúde. Lembrou que estas obras já se arrastam há doze anos, 

que passaram por vários Governos, mas que nunca nada chegou a ser 

resolvido. Continuou, explicando que lhes foi solicitado que garantissem ao 

Tribunal de Contas uma fonte de financiamento para completar o conjunto 

do investimento a realizar. Explicou, ainda, que se entretanto o hospital e o 

Ministério da Saúde conseguirem alocar fundos comunitários, a verba da 

Câmara Municipal nem será necessária. Por isso, a Câmara Municipal 

entendeu colocar à disposição do Ministério da Saúde, neste caso específico 
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do Hospital Senhora da Oliveira, uma possibilidade de desbloquear um visto 

do Tribunal de Contas para permitir que o concurso efetuado para a 

realização destas obras pudesse ficar concretizado e avançar, de imediato, 

para a sua realização das obras de reabilitação do Hospital. De seguida, 

afirmou não deixar nunca de ter em atenção, no seu dia-a-dia de 

governação, de coordenar políticas públicas de saúde e de envolver todas as 

entidades e instituições para que os nossos cidadãos tenham os melhores 

equipamentos de saúde e que os profissionais dessa área tenham maior 

segurança e conforto no desenvolvimento das suas competências na 

prestação desses cuidados aos concidadãos. Por último, explicou que, na 

sequência de reuniões realizadas com a ARS Norte, dada o reconhecimento 

da importância da construção de uma nova unidade de Saúde no concelho, 

acordaram promover a construção dessa nova Unidade de Saúde num 

terreno da pertença do Município, localizado na freguesia de Moreira de 

Cónegos. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

Mariana Conceição Pereira da Silva e Marta Abreu Coutada pediram 

esclarecimentos, aos quais Domingos Bragança para responder. ----------------- 

Concluídas as intervenções, o Presidente da Mesa submeteu a proposta à 

votação, tendo a Assembleia DELIBERADO APROVAR, por unanimidade. ----- 

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

7 - DESIGNAÇÃO DE UM PRESIDENTE DE JUNTA COMO REPRESENTANTE 

DAS JUNTAS DE FREGUESIA NA COMISSÃO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO 

CIVIL. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

Submete-se à Assembleia Municipal a designação de um Presidente de Junta 

para integrar a Comissão Municipal de Proteção Civil como representante 

das Juntas de Freguesia do Concelho de Guimarães, conforme dispõe a 

alínea i do artigo quadragésimo primeiro da Lei número vinte e sete, de três 
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de julho de dois mil e seis, na sua atual redação, e que aqui dá-se por 

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

Decorrida a votação por escrutínio secreto, obteve-se o seguinte resultado: - 

Inscritos = 97 Membros; Votantes = 89 Membros; José Manuel Gonçalves 

Miranda = 56 votos; José Augusto Costa Araújo = 26 votos; Brancos = 5 

votos; Nulos = 2 votos. Deliberado eleger JOSÉ MANUEL GONÇALVES 

MIRANDA, Presidente da Junta de Freguesia de Pencelo. -------------------------- 

-----------------------------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 vinte e três horas e cinquenta e cinco minutos, o Presidente da Mesa 

declarou ENCERRADA A SESSÃO. --------------------------------------------------------- 

Para os efeitos consignados no número dois, do artigo quinquagésimo 

sétimo, da lei número setenta e cinco barra dois mil e treze, de doze de 

setembro, foi lavrada a presente ata, que vai ser assinada pelo Presidente da 

Assembleia Municipal, José João Torrinha Martins Bastos e por mim, Maria 

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

 

 

 

 


