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Aos vinte e cinco dias do mês de setembro 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 Maria da Conceição da Cunha e 

Castro, reuniu a Assembleia Municipal de Guimarães, em continuação da 

sessão anterior, com a seguinte Ordem de Trabalhos. ------------------------------ 

IMPOSTOS --------------------------------------------------------------------------------------- 

1 – IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS (IMI) RELATIVO AOS PRÉDIOS 

SITUADOS NO CENTRO HISTÓRICO DE GUIMARÃES – ÁREA CLASSIFICADA 

COMO PATRIMÓNIO CULTURAL DA HUMANIDADE. -------------------------------- 

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

2 – ALTERAÇÃO DA ARU (ÁREA REABILITAÇÃO URBANA) CIDADE - NOVA 

ARU (ÁREA DE REABILITAÇÃO URBANA) DO CENTRO HISTÓRICO. -------------- 

3 - GRAFIFREITAS, LDA. - CERTIDÃO DE INTERESSE PÚBLICO NO ÂMBITO DO 

RERAE. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

4 - QUINTA DAS CARPAS - CERTIDÃO DE INTERESSE PÚBLICO NO ÂMBITO 

DO RERAE. --------------------------------------------------------------------------------------

5 - JOAQUIM RIBEIRO - CERTIDÃO DE INTERESSE PÚBLICO NO ÂMBITO DO 

RERAE. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

6 - PEDIDO DE RENEGOCIAÇÃO DO CONTRATO DE CONCEÇÃO DE 

BENEFÍCIOS TRIBUTÁRIOS MUNICIPAIS - FORTUNATO O. FREDERICO. -------- 

7 - PEDIDO DE RENEGOCIAÇÃO DO CONTRATO DE CONCEÇÃO DE 

BENEFÍCIOS TRIBUTÁRIOS MUNICIPAIS - BOLAMA SUPERMERCADOS, LDA. - 

8 - CSM - LAVANDARIA INDUSTRIAL LDA. - PEDIDO DE RENEGOCIAÇÃO DO 

CONTRATO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS TRIBUTÁRIOS MUNICIPAIS 
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CELEBRADO EM 6 DE JULHO DE 2016 E POSTERIOR ADENDA DATADA DE 11 

DE DEZEMBRO DE 2017. --------------------------------------------------------------------  

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

9 - CONCURSO PÚBLICO N.º 9-18. REPARTIÇÃO DE ENCARGOS E ABERTURA 

DE CONCURSO PÚBLICO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E 

DE VIGILÂNCIA NAS INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS DO MUNICÍPIO DE 

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

10 - CONCURSO PÚBLICO 15/17 – FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EM 

REFEITÓRIOS ESCOLARES – TRIÉNIO 2018-2020 – CUMPRIMENTO DA 

SENTENÇA DO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO E FISCAL DE BRAGA – 

DELIBERAÇÃO DE NOVA ADJUDICAÇÃO – REPARTIÇÃO DE ENCARGOS. ------ 

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

11 – CIÊNCIA VIVA – CONSTITUIÇÃO DE ASSOCIAÇÃO. ----------------------------- 

12 – PROPOSTA DE ADESÃO À ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL DE REDES 

EDUCADORAS. --------------------------------------------------------------------------------- 

13 - AMAVE - ADAPTAÇÃO DOS ESTATUTOS À LEGISLAÇÃO VIGENTE - 

PROPOSTA DE PROJETO DE ADAPTAÇÃO. --------------------------------------------- 

CONTRATO PROGRAMA ---------------------------------------------------------------------

14 - CONTRATO PROGRAMA COM A COOPERATIVA DE INTERESSE PÚBLICO 

A OFICINA – CENTRO DE ARTES E MESTERES TRADICIONAIS DE 

GUIMARÃES, CIPRL, PARA O ANO 2019. ------------------------------------------------ 

OBRAS PÚBLICAS ------------------------------------------------------------------------------ 

15 – REQUALIFICAÇÃO DE EDIFÍCIO JORDÃO E GARAGEM AVENIDA PARA 

ESCOLA DE MÚSICA E ARTES PERFORMATIVAS E VISUAIS – REPARTIÇÃO DE 

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

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

16 - DESAFETAÇÃO DO DOMÍNIO PÚBLICO DE PARCELA DE TERRENO, SITA 

NA RUA DIAMANTINA ROSA, FREGUESIA DE SELHO S. JORGE. ------------------ 
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17 - DESAFETAÇÃO DO DOMÍNIO PÚBLICO DE PARCELA DE TERRENO, SITA 

NA TRAVESSA DO CAMPO, SELHO S. JORGE. ------------------------------------------ 

18 - DESAFETAÇÃO DO DOMÍNIO PÚBLICO DE PARCELA DE TERRENO COM 

A ÁREA DE 783,00M2 SITUADA NO AVEPARK. ---------------------------------------- 

19 - DESAFETAÇÃO DO DOMÍNIO PÚBLICO DE DUAS PARCELAS DE 

TERRENO, COM AS ÁREAS DE 100M2 E DE 760M2, SITUADAS NO PARQUE 

INDUSTRIAL DE PONTE - 2ª FASE. -------------------------------------------------------- 

20 - DESAFETAÇÃO DO DOMÍNIO PÚBLICO DE PARCELA DE TERRENO COM 

A ÁREA DE 32,00M2, SITA NA VIELA TRÁS DO FERREIRO, FREGUESIA DE 

CALDELAS. -------------------------------------------------------------------------------------- 

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

21 - CANDIDATURA AO PROGRAMA DA ABAE ECO-FREGUESIAS XXI. ---------- 

FREGUESIAS (SUBSÍDIOS) -------------------------------------------------------------------- 

22 – JUNTA DE FREGUESIA DE BARCO – PEDIDO DE CEDÊNCIA DE 

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

23 – UNIÃO DAS FREGUESIAS DE CONDE E GANDARELA – PEDIDO DE 

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

24 – FREGUESIA DE ALDÃO – OFERTA DE BANDEIRA. -------------------------------

25 - FREGUESIA DA COSTA - CONTRATO DE ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO - 

ANO DE 2018 - PRIMEIRA REVISÃO. ----------------------------------------------------- 

26 - FREGUESIA DE NESPEREIRA – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO – AQUISIÇÃO 

DE TERRENO. ----------------------------------------------------------------------------------- 

27 - FREGUESIA DE NESPEREIRA – APOIO PARA OBRAS NA RUA NOVA DE 

MARTIM, BARREIRO, COVELO, TRAVESSA DA BEIRA, RUA DA ARROCHELA E 

VISCONDE DO PAÇO - ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO. ----------------------------------- 

28 - FREGUESIA DE ALDÃO - CONTRATO DE ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO - 

ANO DE 2018 - PRIMEIRA REVISÃO. -----------------------------------------------------
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29 - UNIÃO DAS FREGUESIAS DE LEITÕES, OLEIROS E FIGUEIREDO - 

CONTRATO ATRIBUIÇÃO SUBSÍDIO - ANO 2017 - PRIMEIRA REVISÃO. -------- 

30 – SUBSÍDIOS NO ÂMBITO DO RMECARH – 2º SEMESTRE DE 2018 – 

FREGUESIA DE CALDELAS. ------------------------------------------------------------------ 

FREGUESIAS (DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS) --------------------------------------- 

31 - CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE 

COMPETÊNCIAS NAS FREGUESIAS - ATRIBUIÇÃO DE VERBAS PARA 

ASSEGURAR O APOIO OPERACIONAL NOS ESTABELECIMENTOS DE 

EDUCAÇÃO E ENSINO BÁSICO. ------------------------------------------------------------ 

32 - CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE 

COMPETÊNCIAS NAS FREGUESIAS - ATRIBUIÇÃO DE VERBAS PARA 

ASSEGURAR O APOIO OPERACIONAL NOS ESTABELECIMENTOS DE 

EDUCAÇÃO E ENSINO BÁSICO NO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS SANTOS 

SIMÕES. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

33 - DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NAS FREGUESIAS DE LORDELO E 

SELHO S. CRISTÓVÃO PARA GESTÃO DE INSTALAÇÕES DESPORTIVAS. -------- 

34 - DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NA FREGUESIA DE SELHO S. 

CRISTÓVÃO PARA REQUALIFICAÇÃO DO BALNEÁRIO DAS INSTALAÇÕES 

DESPORTIVAS DO PARQUE DE LAZER. -------------------------------------------------- 

35 - FREGUESIA DE SELHO S. CRISTÓVÃO - OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO, 

CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS E REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA 

URBANIZAÇÃO DO BARRIDINHO - DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS. ----------- 

36 - FREGUESIA DE POLVOREIRA – DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS E 

ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO - CONSTRUÇÃO DE MUROS EM ARRUAMENTOS 

MUNICIPAIS E DA FREGUESIA E MELHORIA DA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DO 

EDIFÍCIO SEDE DA JUNTA DE FREGUESIA. ---------------------------------------------- 

37 - FREGUESIA DE RONFE - CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE 

DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS - ANO 2017 - PRIMEIRA REVISÃO. ------------ 
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38 - FREGUESIA DE GONDAR – DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS - OBRAS DE 

CONCLUSÃO DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA DE URBANIZAÇÃO DO 

CALVÁRIO. -------------------------------------------------------------------------------------- 

39 - UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SELHO S. LOURENÇO E GOMINHÃES – 

OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO DO RINGUE DESPORTIVO DA EB 1 DA BELA 

VISTA - DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS. ---------------------------------------------- 

40 - FREGUESIA DE BRITO – OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO DA ZONA 

MARGINAL AO REGATO, JUNTO CASCATA DE S. JOÃO - DELEGAÇÃO DE 

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

41 - FREGUESIA DE POLVOREIRA – OBRAS NA RUA RIBEIROS DO PINTO E 

RUA RIBEIRA DA PONTE - DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS. ---------------------- 

42 - FREGUESIA DE FERMENTÕES – INSTALAÇÃO GÁS NA EB 2,3 FERNANDO 

TÁVORA - DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS. ------------------------------------------- 

43 - FREGUESIA DE CANDOSO SANTIAGO E MASCOTELOS – ALARGAMENTO 

DA RUA DE S. TIAGO, COM CONSTRUÇÃO DE PASSEIO E RECONSTRUÇÃO 

DE MURO - DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS. -----------------------------------------

44 - UNIÃO DAS FREGUESIAS DE BRITEIROS SANTO ESTÊVÃO E DONIM – 

OBRAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA RUA DA PONTE, EM DONIM 

- DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS. -------------------------------------------------------

45 - FREGUESIA DE SANDE S. MARTINHO – PAVIMENTAÇÃO DA RUA DO 

BACELO - DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS. -------------------------------------------- 

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

46 – ALTERAÇÃO DE TRÂNSITO NA RUA DOS AGORDIGOS E DA ALDEIA 

NOVA – UNIÃO DAS FREGUESIAS DE CONDE E GANDARELA. --------------------- 

47 – ALTERAÇÃO DE TRÂNSITO NA RUA DA ESCOLA – FREGUESIA DE 

BARCO. -------------------------------------------------------------------------------------------

48 – ALTERAÇÃO DE TRÂNSITO NA TRAVESSA DA CACHADINHA – 
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FREGUESIA DE SANDE S. MARTINHO. ---------------------------------------------------

49 – ALTERAÇÃO DE TRÂNSITO NA TRAVESSA BOUÇÓ – RUA BACELO – 

FREGUESIA DE MOREIRA DE CÓNEGOS. ------------------------------------------------ 

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

50 – APROVAÇÃO DA ATA EM MINUTA ------------------------------------------------ 

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

Torrinha Martins Bastos, Armindo José Ferreira da Costa e Silva, 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, Maria José Teixeira Martins, Augusto Rafael Capela Duarte, Elsa 

Cristina Silva Ribeiro, José de Castro Dias, Manuel Martins Salgado, Sandra 

da Luz da Cunha Martins, Márcio Rafael da Silva Ferreira, António Rogério 

Ferreira Paiva e Hugo Francisco Monteiro Teixeira e Francisco da Costa e 

Silva; PSD – Ana Paula Cardoso Lemos Damião, César Nuno da Costa 

Teixeira, Margarida Pinheiro Pereira, Tiago Vieira Laranjeiro, Ana Margarida 

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

Moreira Leite, Rui Alexandre Pereira Barros da Cunha Pereira, Ana Rita 

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

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

Correia e Paulo Miguel Lima Peixoto; CDU – Mariana da Conceição Pereira 

da Silva, Célia Maria Abreu Magalhães e Pedro Manuel Pastor Torcato 

Ribeiro; BE – Sónia Cristina Patrocínio Gonçalo Ribeiro; PPM – António 

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

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

PS, Maria de Fátima Saldanha Cardoso - PS, Maria Odete de Abreu Lemos - 

PS, Carlos Artur Faria Ribeiro Coimbra - PS, António Martins Gonçalves – 
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PSD, Manuel da Costa Mendes Lopes - PS, Augusto César Fernandes 

Guimarães – PS; Agostinho Salgado Faria – PS, Paulo Manuel Ferreira da Silva 

- PS, Cristina Patrícia Lemos Fernandes – PS, Isilda Gomes da Silva - PS, 

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

Mendes Pereira – PS, Joaquim Jorge da Mota Pereira - PS, João Manuel 

Gonçalves Miranda - PS, Domingos Vaz Peixoto - PS, David José Gonçalves 

Faria (em representação do Presidente da Junta de Freguesia de Polvoreira) - 

PS, Sérgio Alberto Castro Rocha - PS, Natália Maria da Silva Fernandes 

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

Silva – PS, António Alberto da Costa Martins – PSD, Marta Filipa da Silva 

Gonçalves – PS, Nelson Cristiano Gonçalves Ferreira - PS, Ricardo Jorge 

Carvalho de Castro – PS, João Miguel Castro Oliveira - PS, José Augusto da 

Costa Araújo – PSD, Marçal Avelino Salazar Marques Mendes - PSD, José 

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

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

Ribeiro Abreu – PS; Flávio Romeu de Sousa Freitas (em representação do 

Presidente da Junta da União das Freguesias de Conde e Gandarela) – PS, 

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

Rodrigues - PSD, Francisco Ferreira Gonçalves - PS, Francisco Bruno da Silva 

Oliveira – PS, Daniel Filipe Macedo de Oliveira – PSD, Armindo Filipe da Silva 

Lopes – PS, Manuel Fernando Alves Cardoso - PDS e Carlos Alberto Peixoto 

de Sousa - PS. ----------------------------------------------------------------------------------- 

Substituição por ausência inferior a trinta dias: Luís Miguel Morgado 

laranjeiro, César Manuel castro Machado, Sónia Ermelinda Matos Silva 

Fertuzinhos, José Pedro Correia de Aguiar Branco, Emídio Guerreiro, Daniel 

André de Sousa Rodrigues, Luís Cirilo Amorim de Campos Carvalho, Susana 

Manuela Marques Araújo, André Filipe de Castro e Sousa Casalta, Fernando 
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Miguel Machado Pereira da Silva Araújo, Carlos Henrique Ribeiro de Barros, 

Elva Raquel Camarero Cancela Gusmão, Rui Manuel Alves Martins, Manuel 

Fernando da Cunha Fernandes e Cândido Capela Dias. ------------------------------ 

Faltaram os seguintes membros: Francisca Maria da Costa Abreu, Nelson 

José Guimarães Felgueiras, Carlos Alexandre Lopes Rodrigues Ribeiro, Maria 

Elisabete Veloso Machado da Costa Martins, Alexandra Santos Gonçalves 

Ferreira, José Cardoso de Menezes Couceiro da Costa, Mário Augusto Araújo 

Ribeiro, Paula Cristiana da Silva Ribeiro, Manuel Lourenço Lima Amaral, 

Sérgio Manuel Antunes Freitas da Silva, Luís Miguel Freitas Marques 

Carvalho Soares 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, Alice Sofia de Freitas Marques Carvalho 

Soares, André Guimarães Coelho Lima e António Monteiro de Castro. --------- 

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

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

IMPOSTOS --------------------------------------------------------------------------------------- 

1 – IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS (IMI) RELATIVO AOS PRÉDIOS 

SITUADOS NO CENTRO HISTÓRICO DE GUIMARÃES – ÁREA CLASSIFICADA 

COMO PATRIMÓNIO CULTURAL DA HUMANIDADE. Submete-se à 

apreciação e votação da Assembleia Municipal o Imposto Municipal sobre 

Imóveis (IMI) relativo aos prédios situados no Centro Histórico de Guimarães 

– Área classificada como Património Cultural da Humanidade, aprovado pelo 

Executivo Municipal em sua reunião realizada em dois de agosto de dois mil 

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

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

Hugo Maciel Tavares de Freitas, do Grupo Parlamentar Municipal do PS, 

após cumprimentar todos os presentes considerou não existir qualquer 
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vimaranense que não se orgulhasse do Centro Histórico de Guimarães. 

Afirmou que a Câmara Municipal de Guimarães sempre manteve uma 

atitude coerente quanto a este direito, batalhando quando outros tentaram 

burocratizar o sistema e lutando na primeira linha pelo combate quando 

outro entendimento fiscal obrigou a pagamento de imposto durante um 

período de tempo, sendo que, fruto dessa luta, tinha conseguido a alteração 

na Lei do Orçamento de Estado para 2017, nomeadamente no Regime 

Financeiro das Autarquias Locais, que passaram para as Câmaras Municipais 

essa concessão dos benefícios fiscais. Acrescentou que, ao manter essa 

coerência e incentivada pela alteração legislativa, a Câmara Municipal de 

Guimarães tinha apresentado à Assembleia Municipal, em vinte e sete de 

novembro de dois mil e dezassete, uma proposta para alargar o período de 

isenção para cinco anos, renováveis, desde que em outubro de cada ano os 

respetivos proprietários dos imóveis do Centro Histórico fizessem prova de 

que os prédios se mantinham ocupados. Ainda assim, de forma a tornar este 

processo mais favorável aos interessados, a Câmara Municipal apresentava, 

agora, a proposta para alargamento do prazo para comprovação documental 

da efetiva ocupação dos prédios, passando a ser entre um de agosto a 

quinze de outubro de cada ano. Assim, disse saudar o esforço da Câmara 

Municipal em torno desta questão, fazendo votos para que o processo de 

isenção do IMI seja cada vez mais justo e que passe a abranger o maior 

número de proprietários, que tenham o direito real de usufruir da isenção. --

A proposta foi submetida à votação, tendo a Assembleia DELIBERADO 

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

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

2 – ALTERAÇÃO DA ARU (ÁREA REABILITAÇÃO URBANA) CIDADE - NOVA 

ARU (ÁREA DE REABILITAÇÃO URBANA) DO CENTRO HISTÓRICO. Submete-
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se à apreciação e votação da Assembleia Municipal a alteração da ARU (Área 

Reabilitação Urbana) cidade - nova ARU (Área de Reabilitação Urbana) do 

Centro Histórico, aprovada pelo Executivo Municipal em sua reunião 

realizada em dois de agosto de dois mil e dezoito, que aqui se dá por 

reproduzido e fica arquivado em pasta anexa ao livro de atas. 3 - 

GRAFIFREITAS, LDA. - CERTIDÃO DE INTERESSE PÚBLICO NO ÂMBITO DO 

RERAE. Submete-se à apreciação e votação da Assembleia Municipal a 

Certidão de Interesse Público no âmbito da RERAE – Grafifreitas, Lda., 

aprovado pelo Executivo Municipal em sua reunião realizada em vinte e um 

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

arquivado em pasta anexa ao livro de atas. 4 - QUINTA DAS CARPAS - 

CERTIDÃO DE INTERESSE PÚBLICO NO ÂMBITO DO RERAE. Submete-se à 

apreciação e votação da Assembleia Municipal a Certidão de Interesse 

Público no âmbito da RERAE – Quinta das Carpas, aprovado pelo Executivo 

Municipal em sua reunião realizada em vinte e um de junho de dois mil e 

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

livro de atas. 5 - JOAQUIM RIBEIRO - CERTIDÃO DE INTERESSE PÚBLICO NO 

ÂMBITO DO RERAE. Submete-se à apreciação e votação da Assembleia 

Municipal a Certidão de Interesse Público no âmbito da RERAE – Joaquim 

Ribeiro, Lda., aprovado pelo Executivo Municipal em sua reunião realizada 

em dezanove de julho de dois mil e dezoito, que aqui se dá por reproduzido 

e fica arquivado em pasta anexa ao livro de atas.------------------------------------- 

Ana Paula Cardoso Lemos Damião, do Grupo Parlamentar Municipal do PSD, 

anunciou que o Partido Social Democrata iria votar contra o ponto da Quinta 

das Carpas - Certidão de interesse público no âmbito do RERAE, pela singela 

razão de entender que o que subjaz à proposta é o interesse privado 

(legítimo) e não o interesse público. Disse, depois, que se de uma empresa 

de notação financeira se tratasse seria atribuída à proposta o tipo I, pois é a 
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mesma inviável, indefensável e intolerável. Disse, depois, que após análise 

da proposta, verificou que a proponente é uma novel sociedade constituída 

apenas no ano de 2016 e que se dedica a uma atividade que não tem 

particular relevância económica nem social, corroborando tal facto a criação 

de dois únicos postos de trabalho. Prosseguindo, referiu ser uma sociedade 

nova e que a edificação é também recente sendo que, por opção particular, 

não observou o PDM e pretendia com este instrumento, à posteriori, 

contornar a prevaricação. Igualmente lhe parecia, sob todos os pontos de 

vista que, sob a capa de interesse público, se tenta resolver um problema 

privado deliberadamente criado por si. Considerou, por fim, que o voto 

favorável contribuiria para abrir precedentes e passar à comunidade a ideia 

de que há instrumentos jurídicos e administrativos que facilmente se usam 

para contornar o PDM, o que o PSD rejeita categoricamente. --------------------- 

Ângela Ivone Rodrigues Oliveira, do Grupo Parlamentar Municipal do CDS-

PP, disse que a sua intervenção vinha no seguimento da intervenção que a 

antecedera, querendo, porém, lembrar que o Decreto-Lei nº 73/2009, 

segundo o requerimento apresentado pelo gabinete de arquitetura, referia 

que “pretende-se criar um mecanismo que permita autorizar, a título 

excecional, utilizações não agrícolas diárias integradas em reserva agrícola 

nacional para a realização de ações de relevante interesse público”. Ora, 

após ter analisado a documentação que fundamenta a pretensão da Quinta 

das Caspas, disse julgar não ser um caso de interesse relevante para a 

freguesia de Brito, pois trata-se de uma sociedade criada em dois mil e 

dezasseis por duas sócias, que apesar do requerimento enunciar que ambas 

vivem em Guimarães a certidão de gerência menciona que uma vive no 

Porto ou Matosinhos, e ser uma empresa que pretende criar dois postos de 
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trabalho imediato. Pelo que acabara de enunciar votariam contra a proposta 

da Quinta das Carpas. ------------------------------------------------------------------------ 

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

CDU, salientou que a informação interna da Camara Municipal sobre o 

processo da certidão de interesse público de Joaquim Ribeiro mencionava 

que a proposta de regularização deveria assegurar a compatibilização da 

construção com o terreno confrontante a poente através de declaração do 

proprietário do terreno confrontante atestando a inexistência de conflitos 

na construção em apreço. Apontava, igualmente, para a necessidade de 

dotar o terreno com alguns espaços permeáveis e implantação de algum 

arvoredo na sua envolvente. Pelo que acabara de referir, questionava: 1. Se 

existia declaração do proprietário do terreno vizinho; 2. Que garantias tinha 

a camara por parte do requerente para a execução da permeabilização de 

alguma área e plantação de árvores. -----------------------------------------------------  

Armindo José Ferreira da Costa e Silva, do Grupo Parlamentar Municipal do 

PS, fez a sua intervenção sobre a descentralização, lendo, em voz alta, um 

documento cujo teor a seguir se transcreve: “O regime jurídico da 

reabilitação urbana estabelece um conjunto diversificado de objetivos, dos 

quais me permito destacar, a melhoria das condições de habitabilidade e de 

funcionalidade, a afirmação dos valores patrimoniais, materiais e simbólicos 

como fatores de identidade e de diferenciação, a promoção da 

sustentabilidade social, económica, ambiental e cultural, a melhoria da 

mobilidade pedonal e ciclável e da acessibilidade para cidadãos com 

mobilidade condicionada. A criação de uma ARU implica a delimitação de um 

espaço urbano que será objeto de uma operação de reabilitação urbana. 

Determina ainda a fixação pelo Município de um quadro de benefícios fiscais 

associados aos impostos sobre o património, nomeadamente, o IMI e o IMT. 
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Estes benefícios fiscais serão concedidos quando se verifique: Uma ação de 

reabilitação generalizada ou parcial de um edifício; - A adoção de soluções 

construtivas e de materiais "ambientalmente mais eficazes e inovadores"; - A 

alteração e reconversão do edificado de funções menos qualificadoras, como 

indústrias ou armazéns geradores de ruído ou de perturbação viária, para 

habitação ou atividade económica de proximidade, como comércio ou 

serviços. Os benefícios fiscais estabelecidos são os seguintes: - A redução, até 

ao limite da isenção, do imposto municipal de imóveis (IMI) até cinco anos 

após a ação de reabilitação; - A redução, até ao limite da isenção, do 

imposto municipal de transações (IMT), no que se refere à primeira 

transmissão após a ação de reabilitação; - A redução do IVA para 6 % em 

empreitadas de reabilitação. - A redução da taxa de urbanização e da taxa 

administrativa em 50% na reabilitação que recorra a soluções construtivas e 

a materiais "ambientalmente mais eficazes e inovadores". O ponto da ordem 

de trabalhos em discussão diz respeito a duas propostas concretas: 1ª - 

Alteração da “ARU do Centro da Cidade”; 2ª – Criação de uma nova ARU, a 

“ARU do Centro Histórico”. A proposta de alteração da ARU do Centro da 

Cidade, consubstancia-se no alargamento do perímetro anteriormente 

aprovado, cuja área se estende desde a Rua D. João I à zona de Couros, de 

forma a incluir: - A zona das Hortas - que encerra um importante potencial 

de crescimento de habitação e constitui um elemento de ligação e de 

continuidade entre o centro e o Parque da Cidade; - A Cruz de Pedra, 

integrando a designada "Quinta do Costeado", cujo edifício e respetivos 

jardins apresentam valor patrimonial e paisagístico, e que irá acolher a 

Escola-Hotel de Guimarães; - E quatro espaços cuja reabilitação se 

perspetiva da maior relevância para a valorização da cidade: um conjunto de 

edifícios situados a poente do Largo República do Brasil que evidenciam 
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sinais claros de degradação, o bairro Amadeu Miranda, localizado na zona 

de Couros, a antiga fábrica do Arquinho na Caldeiroa e a fábrica Campeão 

Português, espaços industriais com uma forte expressão territorial. 

Relativamente à nova ARU, a ARU do Centro Histórico, esta abrange a área 

classificada como Património Cultural da Humanidade, e prolonga-se para os 

quarteirões adjacentes localizados a poente, definidos pelas ruas Francisco 

Agra, General Humberto Delgado, Santo António, Gil Vicente e Paio Galvão. 

O quarteirão definido por estas três últimas ruas carece ser requalificado, 

com uma atenção especial para a reabilitação do seu interior, fortemente 

descaracterizado, visando reduzir a densidade construída e recuperar os 

logradouros, que se pretendem abertos e permeáveis. A rua Francisco Agra 

possui alguns elementos edificados notáveis, e necessita de uma reabilitação 

abrangente e sistemática, compaginando a recuperação do edificado com 

um novo e mais qualificado desenho do espaço público. Esta rua apresenta-

se desprovida de espaços públicos que favoreçam o convívio e o encontro, 

literalmente tomada pelo aparcamento automóvel, com passeios de largura 

reduzida, que se revelam inadequados e inseguros para a circulação pedonal 

dos moradores e demais transeuntes. Congratulo o Executivo Municipal e em 

particular, o Sr. Presidente da Câmara, pela criação da ARU do Centro 

Histórico e pelo alargamento da ARU do Centro da Cidade, que 

complementadas pelas correspondentes Operações de Reabilitação Urbana, 

permitem à Câmara Municipal e aos proprietários, dispor de um instrumento 

de intervenção urbana e de um conjunto alargado de incentivos fiscais e de 

acesso a linhas de crédito bonificado, facilitadores e catalisadores da 

reabilitação dos edifícios e dos espaços públicos, proporcionando a fixação 

de novos moradores, e dinamizando o comércio e os serviços de 

proximidade. Concluo, salientando que a aprovação destes instrumentos de 

reabilitação urbana, constitui um momento de grande significado político na 



 
ATA Nº 8 Fls. __8__ 

REUNIÃO ORDINÁRIA DE 25 DE SETEMBRO DE 2018                                                                  
 

 

 

Mod. 228/SQ 0 

 
                                     

 
 

governação do Executivo Municipal do Partido Socialista, pois permitirão 

acrescentar valor, qualidade, atratividade e sustentabilidade a Guimarães.” - 

Domingos Bragança, Presidente da Câmara Municipal, disse subscrever a 

intervenção do membro Armindo Costa e Silva, que abordou o tema da 

reabilitação urbana, acrescentando, porém, que o instrumento de 

reabilitação urbana destina-se aos edifícios, dos proprietários privados e 

também das entidades públicas, através de um conjunto de incentivos fiscais 

do Estado. Relativamente ao teor das restantes intervenções, que 

abordaram a questão das certidões de interesse público, explicou que 

quando uma empresa apresenta um requerimento, á submetido para análise 

do seu historial e da sua situação económico-financeira e, se for constatado 

que a empresa tem tentado valorizar os seus ativos e crescer 

economicamente pelo seu volume de negócios, a Câmara Municipal tem 

tendência a criar as condições necessárias, aproveitando o Regime 

Extraordinário “RERAE” que permite que essas empresas, junto das 

entidades responsáveis, regularizem o edificado existente ou as 

amplificações que pretendam executar, podendo, desta modo, prosseguir 

com as suas atividades. Finalizou, considerando que a Quinta das Carpas, do 

ponto de vista da sua localização e da sua arquitetura, é importante para a 

economia local, neste caso da Vila de Brito. -------------------------------------------- 

Concluídas as intervenções, o Presidente da Mesa submeteu as propostas à 

votação, tendo a Assembleia DELIBERADO: -------------------------------------------- 

APROVAR o ponto 2, por maioria, com 84 votos a favor (21 eleitos do PS, 35 

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

PSD, 4 eleitos do CDS-PP, 3 eleitos da CDU e 1 eleito do PPM) e 1 abstenção 

(1 eleito do BE); -------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------DECLARAÇÕES DE VOTO----------------------------------- 
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Ana Margarida da Costa Teixeira, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, 

proferiu a seguinte Declaração de Voto: “O PSD vota favoravelmente esta 

proposta lembrando que, em Maio de 2015, quando a Câmara Municipal de 

Guimarães apresentou uma outra proposta de alargamento, a Coligação 

Juntos por Guimarães remeteu uma proposta para a inclusão do Bairro da 

Cruz de Pedra; Quarteirão da Rua da Liberdade; Rua Padre Augusto Borges 

de Sá; e Rua Almeida Garrett. O Grupo Parlamentar do PSD reitera esta 

proposta, que continua a ser relevante, especialmente pela dimensão 

histórica e arquitetónica daquela área, defendendo a inclusão das ruas 

propostas pelos vereadores eleitos pela Coligação Juntos por Guimarães.” ---- 

APROVAR o ponto 3, por maioria com 81 votos a favor (21 eleitos do PS, 35 

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

PSD, 4 eleitos do CDS-PP e 1 eleito do PPM) e 4 votos contra (3 eleitos da 

CDU e 1 eleito do BE); ----------------------------------------------------------------------- 

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

Mariana da Conceição Pereira da Silva, em nome do Grupo Parlamentar da 

CDU, proferiu a seguinte Declaração de Voto: “Da análise feita ao processo 

resulta claro para a CDU que as características naturais do terreno não 

comportam a pretensão sem a construção de muros com forte impacto 

negativo na paisagem, situação denunciada pela técnica municipal no 

parecer que acompanha o processo onde se pode ler, passo a citar: “ (…) 

considera-se que a construção existente, por si só, apresenta já um forte 

impacto na paisagem, nomeadamente a nascente, onde são visíveis os 

grandes desníveis vencidos por muros de suporte de terras e a volumetria da 

construção “pendurada” isoladamente na paisagem. A ampliação 

pretendida, a levar a efeito na zona mais sensível do terreno, irá agravar 

substancialmente a relação da edificação com a envolvente e topografia 

natural, gerando grandes aterros com o recurso ao aumento dos muros de 
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suporte de terras e do impacto da construção na paisagem. Assim tendo em 

conta o enquadramento urbanístico e paisagístico da pretensão, considera-

se que a proposta não se adequa aos pressupostos urbanísticos previstos nos 

planos em vigor” Fim de citação. Por tudo isto, que acabei de citar, a CDU 

vota contra.” ------------------------------------------------------------------------------------ 

APROVAR o ponto 4, por maioria, com 56 votos a favor (21 eleitos do PS e 

35 Presidentes de Junta do PS), 3 abstenções (3 eleitos da CDU) e 26 votos 

contra (10 eleitos do PSD, 10 Presidentes de Junta do PSD, 4 eleitos do CDS-

PP, 1 eleito do BE e 1 eleito do PPM); ---------------------------------------------------- 

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

Mariana da Conceição Pereira da Silva, em nome do Grupo Parlamentar da 

CDU, proferiu a seguinte Declaração de Voto: “Lamentar que os processos 

não sejam devidamente informados. Não percebemos onde se localiza ou 

localizará a infraestrutura e também não sabemos a sua volumetria e 

enquadramento e impacto no terreno envolvente. Nas plantas de apoio 

apenas é sinalizado os limites do terreno na sua globalidade, muito pouco 

para avaliar a pretensão. É pena, pois pelo sítio da empresa podemos ver 

que se trata de uma estrutura com espaço, qualidade e capacidade, mas 

pela pouca informação que nos é fornecida sobre a matéria em apreço, só 

nos resta optar pela abstenção.” ---------------------------------------------------------- 

Ana Paula Cardoso Lemos Damião, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, 

apresentou s seguinte Declaração de Voto escrita: “O Partido Social 

Democrata vota contra o ponto Quinta das Carpas-Certidão de interesse 

público no âmbito do RERAE pela singela razão de que entende que o que 

subjaz à proposta é o interesse privado (legítimo) e não o interesse público. 

Se de uma empresa de notação financeira se tratasse seria atribuída à 

proposta tipo I pois é a mesma inviável, indefensável e intolerável. 
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Analisando a proposta verifica-se que a proponente é uma novel sociedade 

constituída apenas no ano de 2016 e dedica-se a uma atividade que não tem 

particular relevância económica nem social, corroborando tal facto a criação 

de dois únicos postos de trabalho. É uma sociedade nova e a edificação é 

também recente sendo que, por opção particular, não observou o PDM e 

pretende com este instrumento, à posteriori, contornar a prevaricação. 

Parece, sob todos os pontos de vista que, sob a capa de interesse público, se 

tente resolver um problema privado deliberadamente criado por si. O voto 

favorável contribuiria para abrir precedentes e passar à comunidade a ideia 

de que há instrumentos jurídicos e administrativos que facilmente se usam 

para contornar o PDM, o que o PSD rejeita categoricamente. Daí o presente 

voto contra.” ------------------------------------------------------------------------------------ 

APROVAR o ponto 5, por maioria com 81 votos a favor (21 eleitos do PS, 35 

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

PSD, 4 eleitos do CDS-PP e 1 eleito do PPM) e 4 votos contra (3 eleitos da 

CDDU e 1 eleito do BE). ---------------------------------------------------------------------- 

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

Sónia Cristina Patrocínio Gonçalo Ribeiro, em nome do Grupo Parlamentar 

do BE, proferiu a seguinte Declaração de Voto: “O BE tem vindo a 

demonstrar a sua posição quanto a construções em zonas protegidas, 

reservas agrícolas, linhas de água, etc. Assim, e por todas estas propostas se 

encontrarem nessas circunstâncias, votamos contra. Chamamos a atenção 

no caso da empresa Grafifreitas, para o relatório da arquitecta que na 

página nº 3 diz claramente que a proposta não se adequa aos pressupostos 

urbanísticos previstos nos planos em vigor, sendo referido várias vezes que se 

encontra em zona não compatível com a Estrutura Ecológica Municipal.”------ 

ATIVIDADES ECONÓMICAS ------------------------------------------------------------------ 
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6 - PEDIDO DE RENEGOCIAÇÃO DO CONTRATO DE CONCEÇÃO DE 

BENEFÍCIOS TRIBUTÁRIOS MUNICIPAIS - FORTUNATO O. FREDERICO. 

Submete-se à apreciação e votação da Assembleia Municipal o pedido de 

renegociação do contrato de conceção de benefícios tributários municipais - 

Fortunato O. Frederico, aprovado pelo Executivo Municipal em sua reunião 

realizada em vinte e um de junho de dois mil e dezoito, que aqui se dá por 

reproduzido e fica arquivado em pasta anexa ao livro de atas. 7 - PEDIDO DE 

RENEGOCIAÇÃO DO CONTRATO DE CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS 

TRIBUTÁRIOS MUNICIPAIS - BOLAMA SUPERMERCADOS, LDA. Submete-se 

à apreciação e votação da Assembleia Municipal o pedido de renegociação 

do contrato de conceção de benefícios tributários municipais – Bolama 

Supermercados, Lda., aprovado pelo Executivo Municipal em sua reunião 

realizada em vinte e um de junho de dois mil e dezoito, que aqui se dá por 

reproduzido e fica arquivado em pasta anexa ao livro de atas. 8 - CSM - 

LAVANDARIA INDUSTRIAL LDA. - PEDIDO DE RENEGOCIAÇÃO DO 

CONTRATO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS TRIBUTÁRIOS MUNICIPAIS 

CELEBRADO EM 6 DE JULHO DE 2016 E POSTERIOR ADENDA DATADA DE 11 

DE DEZEMBRO DE 2017. Submete-se à apreciação e votação da Assembleia 

Municipal o pedido de renegociação do contrato de conceção de benefícios 

tributários municipais celebrado em 6 de julho de 2016 e posterior adenda 

datada de 11 de dezembro de 2017 – CSM – Lavandaria Industrial, Lda., 

aprovado pelo Executivo Municipal em sua reunião realizada em dois de 

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

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

Submetidas à votação em conjunto, por acordo unânime dos presentes, a 

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

----------------------------------DECLARAÇÕES DE VOTO----------------------------------- 
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Sónia Cristina Patrocínio Gonçalo Ribeiro, em nome do Grupo Parlamentar 

do BE, proferiu a seguinte Declaração de Voto: “O BE tem uma atitude 

positiva quanto aos incentivos, quer fiscais quer de outra natureza, que 

possam servir para o crescimento e a manutenção do tecido económico do 

nosso concelho bem como o consequente aumento dos postos de trabalho. 

Ainda assim e tendo votado favoravelmente, não podemos deixar de nos 

questionar se em caso de incumprimento por parte das empresas 

contempladas com benefícios fiscais, que medidas o executivo adota no 

sentido da penalização? Ou essa é uma questão que nem sequer se coloca? É 

que o dinheiro do executivo que é também o dos contribuintes, deve ser 

usado de forma a que o beneficio de uns não seja considerado prejuízo para 

outros. E no que diz respeito ao cumprimento dos direitos desses 

trabalhadores, são respeitados? Na opinião do BE, essa seria uma das 

prerrogativas a ter em conta.” ------------------------------------------------------------- 

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

9 - CONCURSO PÚBLICO N.º 9-18. REPARTIÇÃO DE ENCARGOS E ABERTURA 

DE CONCURSO PÚBLICO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E 

DE VIGILÂNCIA NAS INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS DO MUNICÍPIO DE 

GUIMARÃES. Submete-se à apreciação e votação da Assembleia Municipal a 

repartição de encargos respeitante ao Concurso Público nº 9/18 – Aquisição 

de serviços de segurança e vigilância nas instalações e equipamentos do 

Município de Guimarães, nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da 

LCPA, nos seguintes termos: - Ano 2018: 138.888,89€ + IVA; - Ano 2019: 

666.666,67€ + IVA; - Ano 2020: 666.666,67€ + IVA; - Ano 2021: 527.777,77€ 

+ IVA. A proposta foi aprovada pelo Executivo Municipal em sua reunião 

realizada em dois de agosto de dois mil e dezoito, que aqui se dá por 

reproduzida e fica arquivada em pasta anexa ao livro de atas. 10 - 

CONCURSO PÚBLICO 15/17 – FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EM 
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REFEITÓRIOS ESCOLARES – TRIÉNIO 2018-2020 – CUMPRIMENTO DA 

SENTENÇA DO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO E FISCAL DE BRAGA – 

DELIBERAÇÃO DE NOVA ADJUDICAÇÃO – REPARTIÇÃO DE ENCARGOS. 

Submete-se à apreciação e votação da Assembleia Municipal a repartição de 

encargos respeitante ao Concurso Público nº 15/17 – Fornecimento de 

refeições escolares – Triénio 2018-2020 – Cumprimento da sentença do 

Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga – Deliberação de nova adjudicação, 

nos seguintes termos: Valor do contrato para o triénio 2020 /2021: 

€5.972.357,64; Anos de 2019 a 2021 - Valor/ano civil (janeiro a julho e 

setembro a dezembro): €1.990.785,88 assim discriminados: a) Refeitórios 

com serviço de almoço – confeção local, de acordo com o anexo A1 - 

€1.634.400,00; b) Refeitórios com serviço de lanche – confeção local, de 

acordo com o anexo A2 - €238.059,48; c) Refeitórios com serviço de almoço 

transportado, de acordo com o anexo A1.1 - €113.152,00; d) Refeitórios com 

serviço de lanche transportado, de acordo com o anexo A2.1 - €5.174,40. 

Aos valores acima indicados acresce IVA à taxa legal em vigor. Em face do 

supra exposto coloca-se à consideração superior a submissão de uma 

proposta a reunião de Câmara para que, em cumprimento da sentença 

judicial: - seja deliberada uma nova adjudicação, no âmbito do 

procedimento de concurso público n.º 15/17, à empresa UNISELF, pelo valor 

de €5.972.357,64, valor da proposta apresentada por aquela empresa; - que 

o início do fornecimento ocorra a partir de janeiro de 2019 e com termo em 

dezembro de 2021, cumprindo-se, assim, o prazo de três anos inicialmente 

previsto nas peças do procedimento e para o qual foi apresentada a referida 

proposta; - que seja aprovada uma nova repartição de encargos, nos 

seguintes termos: Anos de 2019 a 2021 - Valor/ano civil (janeiro a julho e 

setembro a dezembro): €1.990.785,88 assim discriminados: a) Refeitórios 
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com serviço de almoço – confeção local, de acordo com o anexo A1 - 

€1.634.400,00; b) Refeitórios com serviço de lanche – confeção local, de 

acordo com o anexo A2 - €238.059,48; c) Refeitórios com serviço de almoço 

transportado, de acordo com o anexo A1.1 - €113.152,00; d) Refeitórios com 

serviço de lanche transportado, de acordo com o anexo A2.1 - €5.174,40. 

Aos valores acima indicados acresce IVA à taxa legal em vigor. A proposta foi 

aprovada pelo Executivo Municipal em sua reunião realizada em seis de 

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

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

Augusto Rafael Capela Duarte, do Grupo Parlamentar Municipal do PS, 

começou por referir que em cumprimento da sentença do Tribunal 

Administrativo e Fiscal de Braga, já transitado em julgado, foi deliberado 

pela Câmara Municipal de Guimarães adjudicar à empresa UNISELF o 

fornecimento de refeições em refeitórios escolares, sendo agora submetida 

a esta Assembleia a respetiva repartição de encargos. Quanto a esta 

questão, disse que obviamente o Partido Socialista terá de dar cumprimento 

à decisão do referido Tribunal e, por isso mesmo, votar favoravelmente esta 

repartição de encargos. Abordou, depois, a complexidade deste tipo de 

concursos públicos e o grau de exigência a que estão sujeitos por se tratar 

de um serviço de fornecimento de refeições para crianças. Salientou, 

também, a importância da Câmara Municipal, neste tipo de procedimento, 

colocar no caderno de encargos a necessidade de que os trabalhadores 

contratados tenham formação adequada para o serviço a prestar e de 

promover a continuidade do vínculo laboral dos trabalhadores, quer 

promovendo a manutenção dos contratos já vigentes, quer procurando 

evitar que os contratos de trabalho a celebrar com a entidade adjudicante 

não sejam contratos de trabalho precários. Considerou importante que as 

entidades públicas promovam a estabilidade profissional dos trabalhadores 
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do serviço público e que, por isso, não podia deixar de manifestar o agrado 

do seu grupo parlamentar pelo facto de a Câmara Municipal ter assumido, 

desta forma, o combate à precariedade laboral. Por todas as razões que 

descreveu, saudou o trabalho desenvolvido pela Câmara Municipal no que 

toca às escolas do concelho. ----------------------------------------------------------------  

Foram solicitados esclarecimentos pelo membro Tiago Vieira Laranjeiro, aos 

quais Augusto Rafael Capela Duarte respondeu. -------------------------------------- 

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

comunicar que o valor de cada refeição escolar é de cerca de €1,40 (um euro 

e quarenta e três cêntimos). Informou, por fim, que a legislação não lhes 

permite contratar este serviço de outra forma a não ser através deste tipo 

de concursos. -----------------------------------------------------------------------------------  

As propostas foram submetidas à votação, tendo a Assembleia DELIBERADO: 

APROVAR o ponto 9, por maioria, com 82 votos a favor (21 eleitos do PS, 35 

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

PSD, 4 eleitos do CDS-PP, eleito do BE e 1 eleito do PPM) e 3 abstenções (3 

eleitos da CDU) --------------------------------------------------------------------------------- 

APROVAR o ponto 10, por maioria, com 81 votos a favor (21 eleitos do PS, 

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

PSD, 4 eleitos do CDS-PP e 1 eleito do PPM) e 3 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 a seguinte Declaração de Voto: “Desde sempre que o BE foi 

contra a atribuição a empresas externas para o fornecimento das refeições 

escolares. Primeiro porque entendemos que todas as escolas devem ter 

cantina e assim assegurar assim um serviço de maior qualidade, ao qual 
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devia estar associado o uso de produtos biológicos adquiridos a produtores 

locais, sempre que possível. Depois para que as câmaras não fossem 

parceiras destas empresas na exploração dos seus trabalhadores, porquanto 

vêm a publico vezes demais o não cumprimento da CCT aplicável aos sector. 

À parte disto, que dizer do imbróglio em que o Executivo se meteu, quando 

adjudicou o fornecimento das refeições escolares a uma empresa com um 

caderno de encargos, superior em um milhão de euros, em relação a uma 

concorrente? Não calculou o executivo que a 2ª iria recorrer a tribunal? 

Parece que não. Como é evidente isto tinha tudo para correr mal, e foi 

preciso o Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga pôr fim ao negócio, e 

obrigar à adjudicação à empresa reclamante. Com certeza não será a última 

vez que isto acontece!”----------------------------------------------------------------------- 

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

11 – CIÊNCIA VIVA – CONSTITUIÇÃO DE ASSOCIAÇÃO. Submete-se à 

apreciação e votação da Assembleia Municipal, nos termos do art.º 53.º, por 

remissão do n.º 3 do art.º 56.º e do art.º 59.º, todos da Lei n.º 50/2012, de 

31 de agosto, na sua atual redação, a constituição de uma associação sem 

fins lucrativos na área da divulgação da ciência em Guimarães, em parceria 

com a Universidade do Minho e a Ciência Viva – Agência Nacional para a 

Cultura Científica e Tecnológica, conforme estatutos que se juntam em 

anexo (doc. 1) e estudo de viabilidade e sustentabilidade económico-

financeiro 201../20.. (doc. 2), conforme previsto no art.º 32.º, por remissão 

do n.º 2 do art.º 53.º, da referida Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto.” A 

proposta foi aprovada em reunião do Executivo realizada em 6 de setembro 

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

e ficam arquivados em pasta anexa ao livro de atas. 12 – PROPOSTA DE 

ADESÃO À ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL DE REDES EDUCADORAS. 

Submete-se à apreciação e votação da Assembleia Municipal, nos termos da 
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al. aaa), do n.º 1, do art.º 33, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a 

adesão do Município de Guimarães à Associação Internacional de Cidades 

Educadoras – AICE, cujos estatutos se juntam em anexo, devidamente 

traduzidos, considerando que a versão inicial se encontra em língua 

espanhola. Esta adesão implica a assunção da Carta das Cidades Educadoras, 

bem como o pagamento da cota anual no valor de €715,00. A proposta foi 

aprovado pelo Executivo Municipal em sua reunião realizada em seis de 

setembro de dois mil e dezoito e os respetivos documentos, que aqui se dão 

por reproduzidos, ficam arquivados em pasta anexa ao livro de atas. 13 - 

AMAVE - ADAPTAÇÃO DOS ESTATUTOS À LEGISLAÇÃO VIGENTE - 

PROPOSTA DE PROJETO DE ADAPTAÇÃO. Submete-se à apreciação e 

votação da Assembleia Municipal o projeto de adaptação dos estatutos da 

AMAVE à lei vigente, aprovado pelo Executivo Municipal em sua reunião 

realizada em seis de setembro de dois mil e dezoito, que se dá aqui por 

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

Eduardo Miguel Teixeira Fernandes, do Grupo Parlamentar Municipal do 

PSD, fez a sua intervenção sobre o Centro de Ciência Viva de Guimarães, 

saudando o facto de que, finalmente, o Centro de Ciência Viva funcionaria 

na sua máxima força. Considerou, depois, que, sendo a Câmara Municipal de 

Guimarães o associado que mais financeiramente comparticipa esta 

Associação e que é também o associado que tem a responsabilidade de 

assegurar aos vimaranenses que o seu conteúdo é adequado, deverá 

assegurar que o Centro de Ciência Viva está totalmente adaptado àquela 

que é a realidade educativa e académica de Guimarães e dos homens 

vimaranenses. E, nesse âmbito, considerou ser fundamental envolver mais a 

Universidade do Minho neste projeto, por ser uma instituição de ensino de 

excelência e também associada do Centro de Ciência Viva. Perguntou, 
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depois, se não faria mais sentido que fosse alguém do corpo académico da 

Universidade do Minho a coordenar a Associação e a sua programação do 

conteúdo, considerando que Guimarães ficaria a ganhar. Por fim, disse que 

achava necessário que a Câmara Municipal continuasse a contribuir para o 

Centro de Ciência Viva de Guimarães, mas a fazer com que esse dinheiro 

permitisse ao nosso Centro de Ciência Viva crescer e tornar-se um modelo 

de excelência nacional. ---------------------------------------------------------------------- 

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

CDU, fez a sua intervenção sobre a adaptação dos Estatutos da AMAVE à 

legislação vigente, lendo, em voz alta, o teor do texto que a seguir se 

transcreve: “Hoje a Assembleia Municipal é chamada a pronunciar-se sobre 

as alterações efetuadas aos Estatutos da Associação de Municípios do Vale 

do Ave. Como estas alterações recorrem da adaptação à lei, a CDU nada tem 

a opor-se. No entanto, gostaríamos de relembrar se a experiência de quase 

30 anos desta associação ainda nos permite continuar associados. O que 

assistimos é ao investimento da autarquia em determinadas organismo 

como a AMAVE, da CIM do AVE e até do Quadrilátero. De que serviu o 

investimento do executivo nestas organizações? Ganhamos a dimensão 

necessária para por exemplo dar vida aos espaços culturais de Guimarães 

que tanto necessitam? Onde estão os projetos da despoluição do Rio Ave? É 

necessário contar com todos os municípios para que a sua despoluição seja 

uma realidade. Que desenvolvimento apresenta a mobilidade no concelho de 

Guimarães em interligação com os concelhos vizinhos e parceiros nestes 

organismos? Qual é o real benefício para o município de Guimarães 

pertencer a estes organismos? A CDU se bateu por uma verdadeira política 

de articulação com os municípios vizinhos, em que o que será bom para um 

será bom para todos, e não atribuímos as culpas apenas aos outros. O que é 
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que o município faz para que estas estruturas deem certo como efetivamente 

poderiam dar.” --------------------------------------------------------------------------------- 

Domingos Bragança, Presidente da Câmara Municipal, considerou o Centro 

de Ciência Viva como consequência do resultado da resiliência da Câmara 

Municipal de Guimarães. Relativamente à sua história, informou que até à 

data sempre foi liderado pela Universidade do Minho e que assim 

continuará, realçando, aqui, o papel excecional que tem vindo a ser 

realizado pelo Professor António Pousada. Acrescentou que a Câmara 

Municipal não estava a atribuir à Universidade do Minho funções que esta 

não deveria ter. Ainda assim, explicou que à Universidade do Minho cabe a 

área da investigação, a área da divulgação da ciência e a acessibilidade da 

ciência a todos, mas que a ligação entre o Centro de Ciência Viva e a 

comunidade cabe às entidades que lhe são representativas, nomeadamente 

a Câmara Municipal. Informou, prosseguindo, que estava a ser trabalhado 

um projeto, e daí terem adquirido o terreno que faz ligação ao Instituto de 

Design, para se criar uma nova “nave” que dê dimensão crítica ao Centro de 

Ciência Viva e venha a ter novas funções, nomeadamente com a curtimenta 

e com os têxteis. Salientou, por último, a importância da adesão de 

Guimarães a associações como a Associação Internacional de Redes 

Educadoras, para dar e receber contributos de outras cidades, no sentido de 

melhorar e desenvolver o nosso concelho. --------------------------------------------- 

Foram solicitados esclarecimentos pelos membros Mariana da Conceição 

Pereira da Silva e Eduardo Miguel Teixeira Fernandes, aos quais Domingos 

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

Posto isto, as propostas foram submetidas à votação tendo a Assembleia 

DELIBERADO: ----------------------------------------------------------------------------------- 
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APROVAR o ponto 13, por maioria, com 80 votos a favor (21 eleitos do PS, 

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

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

e 1 eleito do BE); ------------------------------------------------------------------------------ 

APROVAR o ponto 14, por maioria, com 84 votos a favor (21 eleitos do PS, 

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

PSD, 4 eleitos do CDS-PP, 3 eleitos da CDU e 1 eleito do PPM) e 1 abstenção 

(1 eleito do BE); -------------------------------------------------------------------------------- 

APROVAR o ponto 15, por unanimidade. -----------------------------------------------  

CONTRATO PROGRAMA ---------------------------------------------------------------------

14 - CONTRATO PROGRAMA COM A COOPERATIVA DE INTERESSE PÚBLICO 

A OFICINA – CENTRO DE ARTES E MESTERES TRADICIONAIS DE 

GUIMARÃES, CIPRL, PARA O ANO 2019. Submete-se à apreciação e votação 

da Assembleia Municipal a celebração de um contrato-programa entre o 

Município de Guimarães e a Cooperativa de Interesse Público A Oficina – 

Centro de Artes e Mesteres Tradicionais de Guimarães, CIPRL, para o ano 

2019, no decurso de cuja execução o Município transferirá para a referida 

Cooperativa, a título de subsídio de exploração da atividade, €3.424.650,00, 

montante inferior ao de 2018 em razão de uma melhoria na eficiência da 

gestão, pese embora o aumento dos custos com pessoal, cumprindo a Lei do 

Orçamento de Estado, os novos encargos resultantes da implementação do 

Regime de Proteção de Dados e a assunção de parte do Projeto CAF 

(Componente de Apoio à Família) para os alunos das escolas do 1º ciclo; 2. 

Simultaneamente, aprovar a minuta do respetivo contrato-programa e seus 

anexos, a celebrar entre o Município de Guimarães e a Cooperativa de 

Interesse Público A Oficina – Centro de Artes e Mesteres Tradicionais de 

Guimarães, CIPRL, que, nos termos do n.º 1 e 2 do artigo 47.º da LAEL, titula 

a transferência da “Promoção e gestão de equipamentos coletivos e 
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prestação de serviços na área da cultura”, a qual se junta e se dá por 

integralmente reproduzida, sem prejuízo dos ajustamentos de redação que 

venham a ser tidos por necessários em função do projeto aprovado, e que já 

mereceu parecer prévio favorável do Revisor Oficial de Contas, nos termos 

previstos na alínea c), do nº 6 do artigo 25º do LAEL, nos termos do disposto 

no nº 5 do Artigo 47º da LAEL; Consequentemente, porque contido naquele 

contrato-programa, propor: 3. Aprovar que o produto proveniente da sua 

atividade, que inclui as taxas devidas pela utilização dos serviços constitui 

receita da Cooperativa de Interesse Público A Oficina – Centro de Artes e 

Mesteres Tradicionais de Guimarães, CIPRL; 4. Nos termos da al. b) do n.º 1 

do artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, repristinado pela 

Resolução n.º 86/2011, de 11 de abril, autorizar a despesa do contrato-

programa, de acordo com a informação financeira anexa. 5. Deliberar que, 

nos termos legais, caso o respetivo contrato seja aprovado pelo órgão 

deliberativo municipal, depois de celebrado, o mesmo seja submetido a 

sessão de visto prévio do Tribunal de Contas, respeitando-se o prazo 

previsto para o efeito na Lei de Organização e Processo do Tribunal de 

Contas. 6. Por último, caso a presente proposta seja sancionada pelos 

competentes órgãos municipais, que fique desde já legitimado o Presidente 

da Câmara Municipal de Guimarães a outorgar o aludido contrato-

programa.” A proposta foi aprovada pelo Executivo Municipal em sua 

reunião realizada em seis de setembro de dois mil e dezoito, e os 

documentos anexos, que se dá aqui por reproduzidos, ficam arquivados em 

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

Tiago Vieira Laranjeiro, do Grupo Parlamentar Municipal do PSD, fez a sua 

intervenção sobre o tema do Contrato programa com a Cooperativa Oficina, 

lendo, em voz alta, o teor do texto que a seguir se transcreve: “O documento 
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que agora discutimos é-nos apresentado para apreciação e votação pela 

Câmara Municipal. A sua preparação e elaboração é da responsabilidade do 

Município, com a Oficina. Responde a exigências legais, e de sustentação e 

avaliação do impacto das políticas públicas no setor cultural. A análise que 

fazemos tem por base o anexo V, de Justificação do Subsídio à Exploração e 

Indicadores de Eficácia e Eficiência. Os indicadores de eficiência 

apresentados são, essencialmente, de números gerais de públicos. Podiam 

ter escolhido outros, mas o Município optou por estes indicadores. Desde 

logo, uma coisa que reparamos é que os indicadores, e os valores-objetivo 

para 2019, se mantêm exatamente iguais aos indicadores e valores-objetivo 

para 2018 e 2017. Não há evolução, crescimento ou ajustamento aos 

objetivos. Seria de supor, portanto, que os objetivos – portanto pouco 

ambiciosa dada a evolução – são atingidos. Ora, segundo os dados do último 

ano para o qual nos é possível fazer esta avaliação – 2017 -, tal não é o caso. 

Vejamos: O contrato-programa para 2017 fixa, como objetivo para o número 

de visitantes das exposições do CIAJG, 16000 visitantes. Que número 

encontramos no relatório e contas de 2017 para o número de visitantes das 

exposições do CIAJG? 11900. 25% abaixo do valor esperado no contrato-

programa. Um valor abaixo do mínimo previsto nos indicadores de eficiência 

para o critério mais baixo, “Pouco Eficiente”. O mesmo sucede com a Casa da 

Memória. Objetivo definido no contrato programa para 2017 (e para 2018 e 

2019)? 30000. Número retirado do relatório e contas para 2017? 11400. Não 

é o PSD que diz que os equipamentos não correspondem às expectativas. São 

os indicadores que o Município elegeu. É a própria CMG que se critica a si 

própria. Talvez assim se compreenda o ato de contrição quando lança o 

debate público sobre a PAC. Perante estes dados, a Câmara Municipal em 

momento algum decidiu rever os objetivos nos contratos-programa para 

2018 ou 2019. Manteve exatamente os mesmos indicadores, os mesmos 
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objetivos, e o mesmo método de calcular o subsídio. Apenas foi adequando 

os custos. E isto resulta do facto do valor do subsídio à exploração a atribuir 

pelo Município estar construído do fim para o princípio: parte-se do que há, e 

ajustam-se os valores para caberem no cálculo imutável de um custo médio 

por utilizador (sendo que os utilizadores são os tais dos números objetivo que 

não foram atingidos para os anos que podemos avaliar). E a Câmara está 

confortável com isto. Daí a pergunta fundamental que nos surge: Que tipo de 

avaliação faz o Município do cumprimento dos contratos programa? Que 

ilações e consequências tira? Para além das questões com a construção dos 

indicadores definidos pelo Município, surgem outras dúvidas para as quais 

pedimos esclarecimento: As receitas previstas com o serviço educativo 

sobem, para 2019, 70% face ao valor previsto para 2018; As receitas com a 

PAC decrescem 30%; As receitas com as exposições do CIAJG crescem 63% 

face ao previsto no contrato para 2018, para uma estimativa da receita 

cobrada por utilizador de €11.56, isto quando o preço máximo do bilhete são 

€5. O que está na origem destas alterações? Repetimos: este é um 

documento da total responsabilidade do Município. O próprio revisor oficial 

de contas isenta-se de qualquer responsabilidade na verificação dos 

pressupostos firmados no contrato-programa. O setor cultural é um setor em 

que o papel das Autarquias é fundamental. O trabalho da Oficina é 

meritório, como já aqui dissemos tem, em nosso ver, vindo a melhorar em 

diversos aspetos. No entanto, é fundamental avaliar o impacto do trabalho 

desenvolvido. E isso faz-se através de métricas. O estudo da economia da 

cultura e da criatividade tem-se desenvolvido muito nos últimos anos, 

mesmo em Portugal. Em Guimarães, o Município continua a optar pelos 

indicadores mais básicos, e que podem enviesar a análise, o número de 

públicos e a receita gerada. Esta opção é da responsabilidade do Município. 
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A nós cabe-nos avaliar este trabalho. E o contrato-programa que aqui nos é 

apresentado levanta-nos dúvidas quanto aos pressupostos escolhidos, e 

quanto ao cumprimento dos mesmos ao longo dos anos.”-------------------------- 

Márcio Rafael da Silva Ferreira, do Grupo Parlamentar do PS, fez a sua 

intervenção sobre o tema do Contrato programa com a Cooperativa Oficina, 

lendo, em voz alta, o teor do texto que a seguir se transcreve: “ É com muito 

agrado que, nesta minha primeira intervenção que faço nesta assembleia, 

venho falar da Cooperativa Oficina e da excelência com que esta nos brinda 

sempre através dos seus variados eventos realizados ao longo do ano. 

Felizmente para a minha geração e todas aquelas que se seguiram, a 

cooperativa oficina foi constituída em 1989 e desde então que os seus 

objetivos se prendem com a gestão dos equipamentos culturais bem como a 

prestação de serviços nessa mesma área. Objetivos esses alcançados e 

extrapolados ano após ano através da vasta e variada programação com 

que esta cooperativa presenteia todos os cidadãos vimaranenses e 

espectadores no geral. Podendo destacar os tão bem conhecidos: Guimarães 

Jazz, Guidance, Festivais de Gil Vicente, a Noite Branca e o Westway Lab. A 

cultura é algo essencial para a diferenciação e evolução das sociedades e é 

um enorme conforto para Guimarães poder contar com a Oficina e toda a 

sua equipa para manter o nível cultural a que tão mal fomos habituados. A 

cultura e programação cultural é muito mais do que os números faturados 

com bilheteiras ou salas cheias. É um caminho de educação de público, uma 

aprendizagem de dia a dia que precisa de ser fomentada e acompanhada e 

este é um caminho que a Oficina tem criado, desbravando-o para que todos 

nós o possamos trilhar. Esse abrir caminho nem sempre se foca apenas nos 

eventos que estão aos olhos de todos, mas sim um enorme trabalho em 

focos chave transversais aos vários principais eventos organizados pela 

Oficina. Em praticamente todos eles podemos encontrar momentos de 
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formação e educação para artistas, estudantes ou qualquer cidadão que 

tenha interesse nessa mesma área. Estes momentos são de uma importância 

elevada para o tecido de artistas vimaranenses que conseguem aprender e 

aplicar nos seus projetos tudo aquilo que aprenderam. Um outro foco 

essencial trata-se da internacionalização e intercâmbios que ajudam imensos 

projetos a levar o nome de Guimarães além-fronteiras. Para os mais 

distraídos estas realidades passam um pouco despercebidas mas é 

importante realçar que Guimarães é muito forte a nível de criação artística e 

cultural e isso também se deve à cooperativa Oficina. Temos o exemplo na 

área da música do ciclo Som de Guimarães que proporcionou a bandas locais 

que já têm mostrado o seu valor fora das portas da cidade e mesmo do país 

que cá também se cria cultura e cultura de qualidade. É por isso essencial 

manter esta parceria entre a CMG e a Cooperativa Oficina, de forma a dar 

resposta ao modelo de gestão cultural para o território de Guimarães. O 

projeto intitulado “Cultura para Todos” trata-se daquilo que o nome indica 

sem senãos ou contrapartidas. É um projeto que defende a capacitação do 

cidadão ao providenciar a este as ferramentas que só a cultura e educação 

lhe podem oferecer. E o valor de 3,4 Milhões presentes neste contrato 

demonstra bem a importância que a CMG dá à Cultura. A Cultura é um pilar 

basilar de Guimarães e um motor do desenvolvimento social e económico 

deste concelho. A fomentação desta leva consecutivamente à criação que 

por sua vez enaltece o nome de Guimarães. Cada vez mais Guimarães tem 

lugar no foco cultural a nível nacional e internacional. E para se continuar a 

melhorar este panorama, a bancada do PS irá votar favoravelmente este 

contrato programa, em nome da evolução de mentalidades, consolidação da 

consciência cívica dos cidadãos e desenvolvimento social. Com o passar dos 

anos e aumento da experiência dos responsáveis da cooperativa, esta tem 
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vindo a aumentar a sua eficácia, conseguindo fazer cada vez mais com os 

mesmos recursos. Esta é uma preocupação elementar da Oficina, que tem 

sido executada e conseguida com sucesso de ano para ano. É o continuar de 

um trabalho que tem vindo a ser desenvolvido até aqui, e que pelos 

resultados que se têm visto merece a aprovação dos vimaranenses nesta 

assembleia de forma a se continuar o bom trabalho e a colocar Guimarães 

no mapa cultural como um exemplo a ser replicado em todo o Mundo. Nos 

dias que correm, e vendo como se encontra a cultura em Guimarães, é 

possível ouvir palavras de uma inveja positiva por parte dos artistas que nos 

visitam e compreendem que este microclima cultural que aqui se encontra 

não é algo que se encontre facilmente. São palavras que devem orgulhar 

qualquer vimaranense e devem retirar qualquer dúvida que se mantenha em 

relação à votação deste mesmo contrato.” --------------------------------------------- 

Foram solicitados esclarecimentos pelo membro Tiago Vieira Laranjeiro, aos 

quais Márcio Rafael da Silva Ferreira respondeu. ------------------------------------- 

Domingos Bragança, Presidente da Câmara Municipal, usou da palavra 

concordando que os indicadores escolhidos pela Câmara e pela Oficina tinha 

sido a frequência nos espetáculos. Anunciou, de seguida, que o contrato 

programa com a Oficina é submetido a Tribunal de Contas, e onde tem de 

ser demonstrado que subsídio a atribuir à Oficina constitui, exatamente, o 

diferencial entre a receita que é arrecada e o seu diferencial negativo. 

Considerou que a cooperativa Oficina tem vindo a desenvolver a sua função 

com reconhecido mérito, em benefício do Concelho de Guimarães, de uma 

forma crescente e de reconhecimento nacional. Referiu, depois, que os 

principais critérios de avaliação não seriam os económico-financeiros, mas 

eram os critérios que o Tribunal de Contas aceitava para análise das contas. 

Por último, disse que em Guimarães a Cultura tem uma dimensão excecional 
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e que esse resultado era fruto do trabalho realizado pela cooperativa 

Oficina. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

Foram solicitados esclarecimentos pelo membro Tiago Vieira Laranjeiro, aos 

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

A proposta foi submetida à votação tendo a Assembleia DELIBERADO 

APROVAR, por maioria, com 58 votos a favor (20 eleitos do PS, 35 

Presidentes da Junta do PS e 3 eleitos da CDU), 24 abstenções (10 eleitos do 

PSD, 10 Presidentes de Junta do PSD, 3 eleitos do CDS-PP e 1 eleito do PPM) 

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

José da Silva Fernandes, do Grupo Parlamentar Municipal do PS, não 

participou na discussão e votação desta proposta por se considerar 

impedido. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Sónia Cristina Patrocínio Gonçalo Ribeiro, em nome do Grupo Parlamentar 

do BE, proferiu a seguinte Declaração de Voto: “Seguindo a nossa linha de 

orientação, e de acordo com o programa eleitoral, votamos contra por 

entender que a Cooperativa Oficina, embora se lhe reconheça um papel 

importante na gestão dos equipamentos culturais e na programação, o Bloco 

de Esquerda defende o fim do monopólio municipal na gestão e na oferta de 

bens culturais. É necessário e urgente repensar a organização, gestão e 

funcionamento das agências culturais municipais e reconhecer a importância 

da participação efetiva e concreta das associações e dos artistas nessa 

mesma gestão e oferta cultura.” ---------------------------------------------------------- 

OBRAS PÚBLICAS ------------------------------------------------------------------------------ 

15 – REQUALIFICAÇÃO DE EDIFÍCIO JORDÃO E GARAGEM AVENIDA PARA 

ESCOLA DE MÚSICA E ARTES PERFORMATIVAS E VISUAIS – REPARTIÇÃO DE 

ENCARGOS. Submete-se à apreciação e votação da Assembleia Municipal a 
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repartição de encargos respeitante à obra de requalificação do edifício 

Jordão e Garagem Avenida para a Escola de Música e Artes Performativas e 

Visuais, da seguinte forma: Ano de 2018 – €166.754,22 + IVA = €176.759,47; 

Ano de 2019 – €7.638.548,65 + IVA = €8.096.861,57; Ano de 2020 – 

€3.693.546,01 + IVA = €3.915.158,77, aprovada pelo Executivo Municipal em 

sua reunião realizada em seis de setembro de dois mil e dezoito, que aqui se 

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

A Assembleia DELIBEROU APROVAR, por maioria, com 56 votos a favor (21 

eleitos do PS e 35 Presidentes de Junta do PS), 26 abstenções (10 eleitos do 

PSD, 10 Presidentes de Junta do PSD, 4 eleitos do CDS-PP, 1 eleito do BE e 1 

eleito do PPM) e 3 votos contra (3 eleitos da CDU). --------------------------------- 

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

16 - DESAFETAÇÃO DO DOMÍNIO PÚBLICO DE PARCELA DE TERRENO, SITA 

NA RUA DIAMANTINA ROSA, FREGUESIA DE SELHO S. JORGE. Submete-se à 

apreciação e votação da Assembleia Municipal a desafetação do domínio 

público de uma parcela de terreno com a área de 18,00m² situada na rua 

Diamantina Rosa, da freguesia de Selho S. Jorge, a confrontar do norte com 

prédio de David Correia de Abreu, do sul com arruamento público (rua 

Diamantina Rosa), do nascente com prédio de Joaquim Ribeiro e do poente 

com prédio de José Maria Fernandes, nos termos do previsto na alínea ccc), 

nº 1 do artigo 33º, conjugado com a alínea q), nº 1 do artigo 25º do Anexo I 

da Lei nº 72/2013, de 12 de setembro, aprovada pelo Executivo Municipal 

em sua reunião realizada em seis de setembro de dois mil e dezoito, que 

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

17 - DESAFETAÇÃO DO DOMÍNIO PÚBLICO DE PARCELA DE TERRENO, SITA 

NA TRAVESSA DO CAMPO, SELHO S. JORGE. Submete-se à apreciação e 

votação da Assembleia Municipal a desafetação do domínio público de uma 

parcela de terreno com a área de 702,00m², sita na travessa do Campo, da 
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freguesia de Selho S. Jorge, confrontando do norte, nascente e poente com 

terrenos do domínio público e do sul com lote 100 do Alvará de Loteamento 

nº 31/97, nos termos do previsto na alínea ccc), nº 1 do artigo 33º, 

conjugado com a alínea q), nº 1 do artigo 25º do Anexo I da Lei nº 72/2013, 

de 12 de setembro, aprovada pelo Executivo Municipal em sua reunião 

realizada em seis de setembro de dois mil e dezoito, que aqui se dá por 

reproduzida e fica arquivada em pasta anexa ao livro de atas. 18 - 

DESAFETAÇÃO DO DOMÍNIO PÚBLICO DE PARCELA DE TERRENO COM A 

ÁREA DE 783,00M2 SITUADA NO AVEPARK. Submete-se à apreciação e 

votação da Assembleia Municipal a desafetação do domínio público de uma 

parcela de terreno com a área de 783,00m², cedida ao domínio público para 

zonas verdes no âmbito do Alvará de Loteamento nº 9/07, situada no lugar 

de S. Martinho (AvePark), da freguesia de Barco, a confrontar do norte e do 

nascente com zona verde pública, do sul com lote 9, e do poente com 

arruamento do loteamento separado por passeio, aprovada pelo Executivo 

Municipal em sua reunião realizada em seis de setembro de dois mil e 

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

livro de atas. 19 - DESAFETAÇÃO DO DOMÍNIO PÚBLICO DE DUAS 

PARCELAS DE TERRENO, COM AS ÁREAS DE 100M2 E DE 760M2, SITUADAS 

NO PARQUE INDUSTRIAL DE PONTE - 2ª FASE. Submete-se à apreciação e 

votação da Assembleia Municipal a desafetação do domínio público 

desafetação do domínio público das parcelas de terreno, a seguir 

identificadas: 1 - Parcela de terreno com a área de 100,00m², situada no 

lugar do Monte das Cruzes, da freguesia de Ponte, a confrontar do norte 

com lote G5 do alvará de loteamento nº 58/92, do sul, nascente e poente 

com terreno do domínio público; 2 - Parcela de terreno com a área de 

760,00m², situada no lugar do Monte das Cruzes, da freguesia de Ponte, a 
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confrontar do norte e do nascente com lote G6 do alvará de loteamento nº 

58/92, do sul e do poente com terreno do domínio público, aprovada pelo 

Executivo Municipal em sua reunião realizada em dezanove de julho de dois 

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

anexa ao livro de atas. 20 - DESAFETAÇÃO DO DOMÍNIO PÚBLICO DE 

PARCELA DE TERRENO COM A ÁREA DE 32,00M2, SITA NA VIELA TRÁS DO 

FERREIRO, FREGUESIA DE CALDELAS. Submete-se à apreciação e votação da 

Assembleia Municipal a desafetação do domínio público a desafetação do 

domínio público de uma parcela de terreno com a área de 32,00m² situada a 

viela Trás do Ferreiro, da freguesia de Caldelas, a confrontar do norte com 

prédio de Salvador da Silva Macedo, do sul terreno do domínio público, do 

poente, onde termina em bico, com prédio de Salvador da Silva Macedo e do 

nascente com arruamento público (Viela Trás do Ferreiro), aprovada pelo 

Executivo Municipal em sua reunião realizada em dois de agosto de dois mil 

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

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

A Assembleia DELIBEROU: ------------------------------------------------------------------ 

APROVAR o ponto 16, por maioria, com 84 votos a favor (21 eleitos do PS e 

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

PSD, 4 eleitos do CDS-PP, 3 eleitos da CDU e 1 eleito do PPM) e 1 abstenção 

(1 eleito do BE). -------------------------------------------------------------------------------- 

APROVAR o ponto 17, por maioria, com 84 votos a favor (21 eleitos do PS e 

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

PSD, 4 eleitos do CDS-PP, 3 eleitos da CDU e 1 eleito do PPM) e 1 abstenção 

(1 eleito do BE). -------------------------------------------------------------------------------- 

APROVAR o ponto 18, por maioria, com 84 votos a favor (21 eleitos do PS e 

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

PSD, 4 eleitos do CDS-PP, 3 eleitos da CDU e 1 eleito do PPM) e 1 abstenção 
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(1 eleito do BE). --------------------------------------------------------------------------------

APROVAR o ponto 19, por maioria, com 84 votos a favor (21 eleitos do PS e 

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

PSD, 4 eleitos do CDS-PP, 3 eleitos da CDU e 1 eleito do PPM) e 1 abstenção 

(1 eleito do BE). -------------------------------------------------------------------------------- 

APROVAR o ponto 20, por maioria, com 84 votos a favor (21 eleitos do PS e 

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

PSD, 4 eleitos do CDS-PP, 3 eleitos da CDU e 1 eleito do PPM) e 1 abstenção 

(1 eleito do BE). -------------------------------------------------------------------------------- 

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

21 - CANDIDATURA AO PROGRAMA DA ABAE ECO-FREGUESIAS XXI. 

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

ccc) do n.º 1 do art.º 33.º, conjugada com a al. j) do n.º 1 do art.º 25.º, a 

atribuição de apoio às Freguesias do Concelho que aderiram ao projeto Eco-

Freguesia XXI, que efetuaram a inscrição até ao dia quinze de junho de dois 

mil e dezoito, num total de 6.900,00€ (seis mil e novecentos euros), nos 

termos e condições constantes da minuta do contrato de atribuição de 

subsídio em anexo (Doc. 1), aprovada pelo Executivo Municipal em sua 

reunião realizada em dois de agosto de dois mil e dezoito, que aqui se dá por 

reproduzida e fica arquivada em pasta anexa ao livro de atas, assim como o 

referido anexo. --------------------------------------------------------------------------------- 

Manuel da Costa Mendes Lopes, Presidente da Junta de Freguesia de 

Fermentões, referiu ser o programa Eco-Freguesias XXI um projeto da ABAE 

– Associação Bandeira Azul da Europa, de educação ambiental para a 

sustentabilidade, iniciada em dois mil e catorze, que visa trabalhar com as 

freguesias no sentido do desenvolvimento Eco Comunidades, ou 

Comunidades Sustentáveis. Disse que a estrutura era assente no 
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desenvolvimento e motivação para implementação de diversos ações e 

projetos à escala local, tendencialmente de carácter participado e que 

contribui para a transformação no sentido de uma comunidade mais 

sustentável. Disse ser um projeto que se enquadra em todos os objetos de 

desenvolvimento sustentável estabelecidos pela Agenda 2030, adotando 

como estratégia para incrementar a sustentabilidade local, valorizando e 

incentivando os processos de cidadania participativa e reconhecendo as 

freguesias que ofereçam a melhor qualidade de vida aos seus habitantes. O 

projeto assenta, assim, no pressuposto de que as freguesias e outras 

instituições de proximidade desempenham um papel crescente na 

concretização de grandes desígnios globais, como os ODS - Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável, trazendo-os para o quotidiano das pessoas e 

das organizações e alinhado diretamente com os três eixos da Estratégia 

Nacional de Educação Ambiental (APA, 2017) - Descarbonizar a Sociedade, 

tornar a Economia Circular e Valorizar o Território. Finalizou elogiando o 

trabalho que a Câmara Municipal tem vindo a realizar com as freguesias do 

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

Domingos Bragança, Presidente da Câmara Municipal, usou da palavra 

apenas para realçar a importância de todas as freguesias participarem no 

programa Eco-Freguesias e para revelar que o Plano de Desenvolvimento 

Sustentável 2030 de Guimarães é para todo o território. --------------------------- 

Submetida a proposta à votação, a Assembleia DELIBEROU APROVAR, por 

maioria, com 84 votos a favor (21 eleitos do PS e 35 Presidentes de Junta do 

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

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

FREGUESIAS (SUBSÍDIOS) -------------------------------------------------------------------- 

22 – JUNTA DE FREGUESIA DE BARCO – PEDIDO DE CEDÊNCIA DE 

AUTOCARRO. Submete-se à apreciação e votação da Assembleia Municipal, 
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a cedência de autocarro para o transporte de idosos, no dia 19 de julho, a 

Viana do Castelo, aprovada pelo Executivo Municipal em sua reunião 

realizada em dois de agosto de dois mil e dezoito, que aqui se dá por 

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

DAS FREGUESIAS DE CONDE E GANDARELA – PEDIDO DE CEDÊNCIA DE 

AUTOCARRO. Submete-se à apreciação e votação da Assembleia Municipal a 

cedência de autocarro para o transporte dos utentes no dia 5 de julgo, ao 

Paço dos Duques de Bragança, aprovada pelo Executivo Municipal em sua 

reunião realizada em cinco de julho de dois mil e dezoito, que aqui se dá por 

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

FREGUESIA DE ALDÃO – OFERTA DE BANDEIRA. Submete-se à apreciação e 

votação da Assembleia Municipal a oferta de bandeira destinada a ser 

hasteada na sede da junta de freguesia de Aldão, aprovada pelo Executivo 

Municipal em sua reunião realizada em vinte e um de junho de dois mil e 

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

livro de atas. 25 - FREGUESIA DA COSTA - CONTRATO DE ATRIBUIÇÃO DE 

SUBSÍDIO - ANO DE 2018 - PRIMEIRA REVISÃO. Submete-se à apreciação e 

votação da Assembleia Municipal a primeira revisão ao contrato de 

atribuição de subsídio à Freguesia da Costa - ano de 2018, aprovada pelo 

Executivo Municipal em sua reunião realizada em seis de setembro de dois 

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

anexa ao livro de atas. 26 - FREGUESIA DE NESPEREIRA – ATRIBUIÇÃO DE 

SUBSÍDIO – AQUISIÇÃO DE TERRENO. Submete-se à apreciação e votação da 

Assembleia Municipal o apoio à Freguesia de Nespereira, mediante a 

atribuição de um subsídio no valor de € 62.000,00 (sessenta e dois mil 

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

j) do nº 1 do artigo 25º da Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro, aprovado pelo 
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Executivo Municipal em sua reunião realizada em cinco de julho de dois mil 

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

ao livro de atas. 27 - FREGUESIA DE NESPEREIRA – APOIO PARA OBRAS NA 

RUA NOVA DE MARTIM, BARREIRO, COVELO, TRAVESSA DA BEIRA, RUA DA 

ARROCHELA E VISCONDE DO PAÇO - ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO. Submete-

se à apreciação e votação da Assembleia Municipal a retificação da 

deliberação, propondo-se que, nos termos da alínea m) do nº 1 do art.º 33º 

e da alínea k) do nº 1 do art.º 25.º do mesmo diploma legal, seja aprovada a 

transferência para a Freguesia de Nespereira do valor de €9.799,91 para 

execução das obras na rua Visconde do Paço e rua da Arrochela, e nos 

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

de setembro, seja aprovada a atribuição de um subsídio à mesma Freguesia 

no valor de €8.562,78 para execução das obras na rua Nova de Martim, rua 

do Barreiro, rua do Covelo e Travessa da Beira, mediante a celebração de 

Contrato de Atribuição de Subsídio, aprovada pelo Executivo Municipal em 

sua reunião realizada em seis de setembro de dois mil e dezoito, que aqui se 

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

FREGUESIA DE ALDÃO - CONTRATO DE ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO - ANO DE 

2018 - PRIMEIRA REVISÃO. Submete-se à apreciação e votação da 

Assembleia Municipal a aprovação de uma revisão ao contrato de atribuição 

de subsídio – Ano de 2018, passando a cláusula 1ª a ter a seguinte redação: 

“O presente contrato tem por objeto a atribuição de um subsídio à 

FREGUESIA para execução da obra de Instalação de equipamentos de 

exercício físico na envolvente do campo de jogos de Aldão e instalação de 

estruturas de apoio na envolvente do campo de jogos de Aldão, aprovada 

pelo Executivo Municipal em sua reunião realizada em seis de setembro de 

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

anexa ao livro de atas. 29 - UNIÃO DAS FREGUESIAS DE LEITÕES, OLEIROS E 
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FIGUEIREDO - CONTRATO ATRIBUIÇÃO SUBSÍDIO - ANO 2017 - PRIMEIRA 

REVISÃO. Submete-se à apreciação e votação da Assembleia Municipal a 

aprovação de uma revisão ao contrato de atribuição de subsídio – Ano de 

2017, passando a cláusula 7ª a ter a seguinte redação: “O presente contrato 

tem início na data da sua assinatura e termina em 31 de dezembro de 2018”, 

aprovada pelo Executivo Municipal em sua reunião realizada em seis de 

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

arquivada em pasta anexa ao livro de atas. 30 – SUBSÍDIOS NO ÂMBITO DO 

RMECARH – 2º SEMESTRE DE 2018 – FREGUESIA DE CALDELAS. Submete-se 

à apreciação e votação da Assembleia Municipal a os apoios constantes do 

mapa abaixo e destinados a atividades ou investimentos a realizar no 2º 

semestre de 2018, aprovada pelo Executivo Municipal em sua reunião 

realizada em vinte e um de junho de dois mil e dezoito, que aqui se dá por 

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

Junta de Freguesia de Caldelas Dia das Comunidades e Turistas da Vila 3.000,00 € 

Junta de Freguesia de Caldelas Programação de Verão 1.000,00 € 

A Assembleia DELIBEROU da seguinte forma: ----------------------------------------- 

APROVAR o ponto 22, por unanimidade; ----------------------------------------------- 

APROVAR o ponto 23, por unanimidade; ----------------------------------------------- 

APROVAR o ponto 24, por unanimidade; ----------------------------------------------- 

APROVAR o ponto 25, por unanimidade; ----------------------------------------------- 

APROVAR o ponto 26, por unanimidade; ----------------------------------------------- 

APROVAR o ponto 27, por unanimidade; ----------------------------------------------- 

APROVAR o ponto 28, por unanimidade; ----------------------------------------------- 

APROVAR o ponto 29, por unanimidade; ----------------------------------------------- 

APROVAR o ponto 30, por unanimidade. ----------------------------------------------- 

FREGUESIAS (DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS) --------------------------------------- 
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31 - CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE 

COMPETÊNCIAS NAS FREGUESIAS - ATRIBUIÇÃO DE VERBAS PARA 

ASSEGURAR O APOIO OPERACIONAL NOS ESTABELECIMENTOS DE 

EDUCAÇÃO E ENSINO BÁSICO. Submete-se à apreciação e votação da 

Assembleia Municipal, nos termos da alínea l), do número 1, do artigo 33.º 

da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a celebração de contrato de 

delegação de competências com as freguesias, de setembro a novembro de 

2018, conforme minuta em anexo (Doc. 1). Para efeitos de reforço do apoio 

e acompanhamento dos alunos com necessidades educativas especiais 

integrados nas turmas de ensino regular, das crianças inscritas nas 

atividades de animação e apoio à família da educação pré-escolar durante 

todo o período de funcionamento dos jardins-de-infância entre as 7h.30 e as 

19H.00, e nas ausências pontuais e temporárias dos trabalhadores, será 

concedida uma verba às freguesias, em conformidade com o mapa em 

anexo (Doc. 2), a transferir mensalmente, aprovado pelo Executivo 

Municipal em sua reunião realizada em dezanove de julho de dois mil e 

dezoito, que aqui se dão por reproduzidos e ficam arquivados em pasta 

anexa ao livro de atas. 32 - CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE 

DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NAS FREGUESIAS - ATRIBUIÇÃO DE 

VERBAS PARA ASSEGURAR O APOIO OPERACIONAL NOS 

ESTABELECIMENTOS DE EDUCAÇÃO E ENSINO BÁSICO NO AGRUPAMENTO 

DE ESCOLAS SANTOS SIMÕES. Submete-se à apreciação e votação da 

Assembleia Municipal o contrato interadministrativo de delegação de 

competências nas freguesias – atribuição de verbas para assegurar o apoio 

operacional nos estabelecimentos de educação e ensino básico no 

agrupamento de escolas Santos Simões, aprovado pelo Executivo Municipal 

em sua reunião realizada no dia dezanove de julho de dois mil e dezoito, que 

aqui se dá por reproduzido e fica arquivado em pasta anexa ao livro de atas. 
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33 - DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NAS FREGUESIAS DE LORDELO E 

SELHO S. CRISTÓVÃO PARA GESTÃO DE INSTALAÇÕES DESPORTIVAS. 

Submete-se à apreciação e votação da Assembleia Municipal a delegação de 

competências nas freguesias de Lordelo e Selho S. Cristóvão para gestão de 

instalações desportivas, aprovada pelo Executivo Municipal em sua reunião 

realizada no dia cinco de julho de dois mil e dezoito, que aqui se dá por 

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

DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NA FREGUESIA DE SELHO S. CRISTÓVÃO 

PARA REQUALIFICAÇÃO DO BALNEÁRIO DAS INSTALAÇÕES DESPORTIVAS 

DO PARQUE DE LAZER. Submete-se à apreciação e votação da Assembleia 

Municipal a delegação de competências na freguesia de Selho S. Cristóvão 

para requalificação do balneário das instalações desportivas do parque de 

lazer, aprovada pelo Executivo Municipal em sua reunião realizada no dia 

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

arquivada em pasta anexa ao livro de atas. 35 - FREGUESIA DE SELHO S. 

CRISTÓVÃO - OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO, CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS E 

REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA URBANIZAÇÃO DO 

BARRIDINHO - DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS. Submete-se à apreciação e 

votação da Assembleia Municipal a delegação de competências na freguesia 

de Selho S. Cristóvão – obras de pavimentação, construção de passeios e 

rede de drenagem de águas pluviais na urbanização do Barridinho, aprovada 

pelo Executivo Municipal em sua reunião realizada no dia seis de setembro 

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

pasta anexa ao livro de atas. 36 - FREGUESIA DE POLVOREIRA – DELEGAÇÃO 

DE COMPETÊNCIAS E ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO - CONSTRUÇÃO DE MUROS 

EM ARRUAMENTOS MUNICIPAIS E DA FREGUESIA E MELHORIA DA 

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DO EDIFÍCIO SEDE DA JUNTA DE FREGUESIA. 
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Submete-se à apreciação e votação da Assembleia Municipal a delegação de 

competências e atribuição de subsídio à freguesia de Polvoreira para 

construção de muros em arruamentos municipais e da freguesia e melhoria 

da eficiência energética do edifício sede da Junta de Freguesia, aprovada 

pelo Executivo Municipal em sua reunião realizada no dia cinco de julho de 

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

anexa ao livro de atas. 37 - FREGUESIA DE RONFE - CONTRATO 

INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS - ANO 2017 - 

PRIMEIRA REVISÃO. Submete-se à apreciação e votação da Assembleia 

Municipal a primeira revisão ao contrato interadministrativo de delegação 

de competências na freguesia de Ronfe do ano de 2017, aprovada pelo 

Executivo Municipal em sua reunião realizada no dia seis de setembro de 

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

anexa ao livro de atas. 38 - FREGUESIA DE GONDAR – DELEGAÇÃO DE 

COMPETÊNCIAS - OBRAS DE CONCLUSÃO DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA DE 

URBANIZAÇÃO DO CALVÁRIO. Submete-se à apreciação e votação da 

Assembleia Municipal a delegação de competências na freguesia de Gondar 

para obras de conclusão de pavimentação da rua de urbanização do 

Calvário, aprovada pelo Executivo Municipal em sua reunião realizada no dia 

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

arquivada em pasta anexa ao livro de atas. 39 - UNIÃO DAS FREGUESIAS DE 

SELHO S. LOURENÇO E GOMINHÃES – OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO DO 

RINGUE DESPORTIVO DA EB 1 DA BELA VISTA - DELEGAÇÃO DE 

COMPETÊNCIAS. Submete-se à apreciação e votação da Assembleia 

Municipal a delegação de competências na União das Freguesias de Selho S. 

Lourenço e Gominhães para obras de requalificação do ringue desportivo da 

EB1 da Bela Vista, aprovada pelo Executivo Municipal em sua reunião 

realizada no dia seis de setembro de dois mil e dezoito, que aqui se dá por 
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reproduzida e fica arquivada em pasta anexa ao livro de atas. 40 - 

FREGUESIA DE BRITO – OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO DA ZONA MARGINAL 

AO REGATO, JUNTO CASCATA DE S. JOÃO - DELEGAÇÃO DE 

COMPETÊNCIAS. Submete-se à apreciação e votação da Assembleia 

Municipal a delegação de competências na freguesia de Brito para obras de 

requalificação da zona marginal ao regato, junto à cascata de S. João, 

aprovada pelo Executivo Municipal em sua reunião realizada no dia seis de 

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

arquivada em pasta anexa ao livro de atas. 41 - FREGUESIA DE POLVOREIRA 

– OBRAS NA RUA RIBEIROS DO PINTO E RUA RIBEIRA DA PONTE - 

DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS. Submete-se à apreciação e votação da 

Assembleia Municipal a delegação de competências na freguesia de 

Polvoreira para obras na rua Ribeiros do Pinto e rua Ribeira da Ponte, 

aprovada pelo Executivo Municipal em sua reunião realizada no dia seis de 

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

arquivada em pasta anexa ao livro de atas. 42 - FREGUESIA DE FERMENTÕES 

– INSTALAÇÃO GÁS NA EB 2,3 FERNANDO TÁVORA - DELEGAÇÃO DE 

COMPETÊNCIAS. Submete-se à apreciação e votação da Assembleia 

Municipal a delegação de competências na freguesia de Fermentões para a 

instalação de gás na EB2,3 Fernando Távora, aprovada pelo Executivo 

Municipal em sua reunião realizada no dia seis de setembro de dois mil e 

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

livro de atas. 43 - FREGUESIA DE CANDOSO SANTIAGO E MASCOTELOS – 

ALARGAMENTO DA RUA DE S. TIAGO, COM CONSTRUÇÃO DE PASSEIO E 

RECONSTRUÇÃO DE MURO - DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS. Submete-se 

à apreciação e votação da Assembleia Municipal a delegação de 

competências na União das Freguesias de Candoso S. Tiago e Mascotelos 
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para alargamento da rua de S. Tiago, com construção de passeio e 

reconstrução de muro, aprovada pelo Executivo Municipal em sua reunião 

realizada no dia seis de setembro de dois mil e dezoito, que aqui se dá por 

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

DAS FREGUESIAS DE BRITEIROS SANTO ESTÊVÃO E DONIM – OBRAS DE 

DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA RUA DA PONTE, EM DONIM - 

DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS. Submete-se à apreciação e votação da 

Assembleia Municipal a delegação de competências na União das freguesias 

de Briteiros Santo Estêvão e Donim para obras de drenagem de águas 

pluviais na rua da Ponte, em Donim, aprovada pelo Executivo Municipal em 

sua reunião realizada no dia seis de setembro de dois mil e dezoito, que aqui 

se dá por reproduzida e fica arquivada em pasta anexa ao livro de atas. 45 - 

FREGUESIA DE SANDE S. MARTINHO – PAVIMENTAÇÃO DA RUA DO 

BACELO - DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS. Submete-se à apreciação e 

votação da Assembleia Municipal a delegação de competências na freguesia 

de Sande S. Martinho para pavimentação da rua do Bacelo, aprovada pelo 

Executivo Municipal em sua reunião realizada no dia seis de setembro de 

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

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

A Assembleia DELIBEROU da seguinte forma: ----------------------------------------- 

APROVAR o ponto 31, por unanimidade; ----------------------------------------------- 

APROVAR o ponto 32, por unanimidade; ----------------------------------------------- 

APROVAR o ponto 33, por unanimidade; ----------------------------------------------- 

APROVAR o ponto 34, por unanimidade; ----------------------------------------------- 

APROVAR o ponto 35, por unanimidade; ----------------------------------------------- 

APROVAR o ponto 36, por unanimidade; ----------------------------------------------- 

APROVAR o ponto 37, por unanimidade; ----------------------------------------------- 

APROVAR o ponto 38, por unanimidade; ----------------------------------------------- 
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APROVAR o ponto 39, por unanimidade; ----------------------------------------------- 

APROVAR o ponto 40, por unanimidade; ----------------------------------------------- 

APROVAR o ponto 41, por unanimidade; ----------------------------------------------- 

APROVAR o ponto 42, por unanimidade; ----------------------------------------------- 

APROVAR o ponto 43, por unanimidade; ----------------------------------------------- 

APROVAR o ponto 44, por unanimidade; ----------------------------------------------- 

APROVAR o ponto 45, por unanimidade. ----------------------------------------------- 

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

46 – ALTERAÇÃO DE TRÂNSITO NA RUA DOS AGORDIGOS E DA ALDEIA 

NOVA – UNIÃO DAS FREGUESIAS DE CONDE E GANDARELA. Submete-se à 

apreciação e votação da Assembleia Municipal a alteração de trânsito na rua 

dos Agordigos e da Aldeia Nova, União das Freguesias de Conde e Gandarela, 

aprovada pelo Executivo Municipal em sua reunião realizada no dia 

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

fica arquivada em pasta anexa ao livro de atas. 47 – ALTERAÇÃO DE 

TRÂNSITO NA RUA DA ESCOLA – FREGUESIA DE BARCO. Submete-se à 

apreciação e votação da Assembleia Municipal a alteração de trânsito na rua 

da Escola, Freguesia de Barco, aprovada pelo Executivo Municipal em sua 

reunião realizada no dia vinte e um de junho de dois mil e dezoito, que aqui 

se dá por reproduzida e fica arquivada em pasta anexa ao livro de atas. 48 – 

ALTERAÇÃO DE TRÂNSITO NA TRAVESSA DA CACHADINHA – FREGUESIA DE 

SANDE S. MARTINHO. Submete-se à apreciação e votação da Assembleia 

Municipal a alteração de trânsito na rua da Cachadinha, Freguesia de Sande 

S. Martinho, aprovada pelo Executivo Municipal em sua reunião realizada no 

dia vinte e um de junho de dois mil e dezoito, que aqui se dá por 

reproduzida e fica arquivada em pasta anexa ao livro de atas. 49 – 

ALTERAÇÃO DE TRÂNSITO NA TRAVESSA BOUÇÓ – RUA BACELO – 
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FREGUESIA DE MOREIRA DE CÓNEGOS. Submete-se à apreciação e votação 

da Assembleia Municipal a alteração de trânsito na Travessa Bouçó – Rua 

Bacelo – Freguesia de Moreira de Cónegos, aprovada pelo Executivo 

Municipal em sua reunião realizada no dia cinco de julho de dois mil e 

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

livro de atas. ------------------------------------------------------------------------------------ 

A Assembleia DELIBEROU da seguinte forma: ----------------------------------------- 

APROVAR o ponto 46, por unanimidade; ----------------------------------------------- 

APROVAR o ponto 47, por unanimidade; ----------------------------------------------- 

APROVAR o ponto 48, por unanimidade; ----------------------------------------------- 

APROVAR o ponto 49, por unanimidade. ----------------------------------------------- 

------------------------REQUERIMENTOS/PROPOSTAS/ MOÇÕES---------------------- 

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

REQUERIMENTO apresentada pelo GRUPO PARLAMENTAR do PS, do 

seguinte teor: ---------------------------------------------------------------------------------- 

“Em resultado do documento de consenso político, assinado por todos os 

partidos com assento na Assembleia Municipal em março de 2017, foi criada 

uma Comissão de Acompanhamento da Candidatura a Capital Verde 

Europeia 2020 em abril de 2017. Por força do final do mandato anterior, a 

mesma teve que ser reativada em abril do presente ano. O resultado da 

Candidatura a Capital Verde Europeia é já conhecido e esta comissão, tendo 

dado já os seus primeiros passos, serviria para análise desta candidatura. 

Tendo a Câmara Municipal de Guimarães levado, à última reunião de 

Câmara, um esboço da Estrutura de Missão da próxima candidatura a 

Capital Verde Europeia, entende o Grupo Parlamentar do Partido Socialista 

que a Comissão criada atualmente não servirá, na sua totalidade, o 

propósito de melhor preparar o futuro. Assim, serve o presente requerimento 

para solicitar a alteração do objeto da Comissão Especializada, retirando-lhe 
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do nome e do seu objeto a CVE2020 (passaria a denominar-se Comissão 

Especializada de Acompanhamento da Candidatura a Capital Verde 

Europeia), candidatura de que já é conhecido o resultado, permitindo que a 

análise a efetuar abranja tanto a candidatura anterior, como fator de 

aprendizagem e melhoria contínua, como a futura candidatura que começa 

já a dar os seus primeiros passos formais e que todos desejamos que tenha 

um desfecho de sucesso.” -------------------------------------------------------------------  

Submetido à votação, a Assembleia DELIBEROU APROVAR, por 

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

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

Mariana da Conceição Pereira da Silva, em nome do Grupo Parlamentar da 

CDU, apresentou a seguinte Declaração de Voto: “A CDU não se opõe a esta 

alteração, no entanto entendemos que se o município de Guimarães quer 

continuar o caminho do respeito pelo Ambiente, e da evolução no sentido da 

sustentabilidade deveria criar uma comissão Permanente do Ambiente, à 

semelhança de outros municípios que nem sequer pretendem submeter a 

candidatura ao título de Capital Verde Europeia. A preocupação com os 

comportamentos ambientalmente sustentáveis deveria ser desprendida de 

um qualquer título.” -------------------------------------------------------------------------- 

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

apresentou a seguinte Declaração de Voto: “Esta declaração de voto serve 

para dizer que esta alteração é, precisamente, alargar o espectro desta 

Comissão, permitindo que se possa fazer a análise da anterior candidatura 

perspetivando uma candidatura seguinte. Entendemos que este é o modelo 

que serve o melhor propósito da candidatura, precisamente porque ela não 

se fecha sobre o ambiente. Também porque uma candidatura a Capital 
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Verde Europeia é muito mais do que ambiente e temos uma Comissão 

Permanente de Ambiente, o seria absolutamente redutor.” ----------------------- 

MOÇÃO apresentada pelo GRUPO PARLAMENTAR do BE, do seguinte teor: 

“I. Foi recentemente publicada a Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto que 

estabelece o quadro de transferências de competências para as autarquias 

locais. II. De acordo com o artigo 4.º da referida lei, esta transferência de 

competências e afetação de recursos será concretizada através de diplomas 

sectoriais relativos às diversas áreas. Tal transferência, com carácter 

universal e definitivo, ocorrerá a partir de 2019 e estará concluída até 1 de 

Janeiro de 2021, admitindo-se, porém, que as autarquias que não pretendam 

a transferência já em 2019 destas competências, comuniquem esse facto à 

DGAL, após decisão nesse sentido dos seus órgãos deliberativos. III. Nos 

termos da Constituição, a descentralização administrativa tem que visar, 

entre outros objetivos, o reforço da coesão territorial e social, devendo 

traduzir-se numa justa repartição de poderes entre o Estado central e o 

Poder local para melhor assegurar políticas públicas que resolvam os 

problemas das pessoas e dos territórios e essa transferência de 

competências para as autarquias locais deve ser sempre acompanhada dos 

adequados meios humanos, patrimoniais e financeiros. IV. Nunca se poderá 

aceitar que as Autarquias, alegando insuficiência de meios humanos ou de 

recursos técnicos, venham a concretizar as novas competências através da 

sua concessão a entidades privadas, pondo em causa o acesso e fruição 

pelas populações aos serviços e promovendo a degradação dos mesmos; V. 

Este diploma promove uma total desresponsabilização do Estado em funções 

sociais de âmbito universal como a Educação, Saúde e Cultura; VI. A 

transferência de pessoal e equipamentos acompanhado de um 

financiamento insuficiente onerará os órgãos dos municípios com um esforço 

financeiro significativo, desconhecendo-se ainda os moldes exatos da 
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transferência de receitas para que as Autarquias possam assegurar estas 

novas competências; VII. Apesar da descentralização democrática da 

administração pública constituir um dos princípios fundamentais da 

organização e funcionamento do Estado (artº 6º nº 1 da CRP), a Lei nº 

50/2018 resultou de um acordo apenas entre o governo PS e o PSD e a sua 

aprovação pela Assembleia da República teve a discordância de todas as 

outras forças políticas. VIII. Conforme o artigo 44.º da Lei 50/2018, de 16 de 

agosto, esta lei só produz efeitos após a aprovação dos respetivos diplomas 

legais de âmbito sectorial, contudo tais diplomas sectoriais não foram 

publicados até à presente data, não permitindo assim aos municípios 

percecionar de forma objetiva e rigorosa o sentido, a extensão e o conteúdo 

da anunciada descentralização administrativa. E são ainda desconhecidos os 

montantes exatos das verbas a transferir para que as autarquias possam 

assegurar cabalmente essas novas competências. IX. A transferência de 

competências para as autarquias locais não pode agravar as desigualdades 

territoriais e deve ocorrer apenas nas áreas em que os municípios estejam 

em melhores condições de assegurar o respetivo exercício. Pelo exposto, e 

também por mera cautela e por não terem sido ainda publicados os referidos 

diplomas sectoriais, a Assembleia Municipal de Guimarães reunida em 24 de 

Setembro de 2018, nos termos e para os efeitos do artigo 4º, n.º 2 a) da Lei 

nº 50/2018, de 16 de Agosto e do artigo 25.º, n.º 2, alíneas j) e k) do Anexo I 

da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, DELIBERA: 1 - Não pretender a 

transferência de competências para o Município de Guimarães no ano de 

2019; 2- Comunicar tal decisão à Direção-Geral das Autarquias Locais; 3 - 

Defender que a transferência das competências para as Autarquias Locais 

não deve agravar as desigualdades territoriais e deve ocorrer apenas nas 

áreas em que os municípios estejam em melhores condições de assegurar o 
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respetivo exercício e que não será admissível qualquer desresponsabilização 

do Estado central nas suas funções sociais de âmbito universal como a 

Educação, Saúde e Cultura.” ---------------------------------------------------------------- 

Submetida à votação, a Assembleia DELIBEROU REPROVAR, por maioria, 

com 81 votos contra (21 eleitos do PS, 35 Presidentes de Junta do PS, 10 

eleitos do PSD, 10 Presidentes de Junta do PSD, 4 eleitos do CDS-PP e 1 

eleito do PPM) e 4 votos a favor (3 eleitos da CDU e 1 eleito do BE). ----------- 

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

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

apresentou a seguinte Declaração de Voto: “O Partido Socialista votou 

contra esta moção porque no período de Antes da Ordem do Dia, e acho que 

fizemos questão de mostrar aqui claramente qual é a nossa posição sobre 

esta matéria, o Senhor Presidente da Câmara em resposta a essa 

intervenção deixou também essa posição absolutamente clara, mas 

entendemos que uma matéria que teve um consenso tão alargado dos 

partidos que compõem a Assembleia da República merece mais do que uma 

rejeição liminar destas matérias. Se estamos de acordo que é preciso rever a 

forma como ela é colocada, a questão dos envelopes financeiros que lhe são 

anexos e uma série de matérias em que Guimarães não fica tão servida com 

esta descentralização como poderia ficar, não pode ser o motivo para 

rejeitar à partida uma matéria em que nós devemos é trabalhar de forma 

contínua.” --------------------------------------------------------------------------------------- 

PROPOSTA DE RECOMENDAÇÃO apresentada pelo GRUPO PARLAMENTAR 

do BE, do seguinte teor: --------------------------------------------------------------------  

“Recomendação à Câmara Municipal de Guimarães que faça as diligências 

necessárias perante o IHRU para a requalificação do Bairro Emboladoura em 

Gondar e para a conclusão das obras de São Gonçalo. ------------------------------ 
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A escassez de habitação e de políticas sociais de habitação no país são um 

grande entrave à constituição do direito à habitação. Para as camadas 

populacionais mais carenciadas o acesso ao arrendamento social é um 

importante garante desse direito. O artigo 65.º da Constituição da República 

Portuguesa (CRP) refere que “todos têm direito, para si e para a sua família, 

a uma habitação de dimensão adequada, em condições de higiene e conforto 

e que preserve a intimidade pessoal e a privacidade familiar”. Incumbe ao 

Estado, segundo a CRP, assegurar o direito à habitação, encontrando-se 

entre as suas atribuições “promover, em colaboração com as regiões 

autónomas e com as autarquias locais, a construção de habitações 

económicas e sociais” e adotar «uma política tendente a estabelecer um 

sistema de renda compatível com o rendimento familiar e de acesso à 

habitação própria». A habitação social é essencial para a resposta social do 

país e para uma política social de habitação. No entanto, o património 

imobiliário do IHRU, em muitos casos, apresenta condições de conservação 

bastante deficitárias, como é o caso dos bairros São Gonçalo, Nossa Senhora 

da Conceição e o Bairro da Emboladoura em Gondar. Nalguns casos, as 

condições de degradação dos fogos sociais são graves. Esta realidade é tanto 

mais preocupante dada a necessidade premente de várias famílias em 

aceder a habitação social condigna. Os problemas são sistemáticos nos 

bairros de Guimarães e precisam urgentemente de uma intervenção do 

Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana. A Assembleia Municipal de 

Guimarães reunida a 24 de Setembro de 2018, recomenda à Câmara 

Municipal de Guimarães para que proceda através de todos os instrumentos 

junto do IHRU para que se iniciem as obras de requalificação no Bairro da 

Emboladoura e para rápida conclusão das obras no Bairro de São Gonçalo.” - 
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Submetida à votação, a Assembleia DELIBEROU REPROVAR, por 

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

MOÇÃO apresentada pelo GRUPO PARLAMENTAR da CDU, do seguinte 

teor: ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

“A chamada reorganização administrativa do território das freguesias 

aprovada pela Lei 11- A/2013, de 28/11, levou à extinção de centenas de 

freguesias em todo o País. A pretexto da redução da despesa do Estado a 

extinção/agregação das freguesias – à semelhança do que sucedeu com 

outros serviços públicos – inseriu-se num processo mais amplo de 

reconfiguração do Estado, redução do número de trabalhadores, 

concentração e centralização de serviços. Após decorrido algum tempo desde 

a aplicação da Lei nº.11-A/2013, de 28/11, este já foi suficiente para 

demonstrar os prejuízos que daí advieram para as populações: - o interior do 

país ficou cada vez mais isolado, o despovoamento acentuou-se, a coesão 

social e territorial ficou mais afetada. As reuniões dos órgãos dessas “uniões” 

obrigaram, a maiores deslocações dos respetivos membros – ao contrário do 

que apontava o anterior governo, a despesa pública não diminuiu. Ao 

contrário do que muitas vezes foi repetido, a reforma administrativa 

territorial autárquica não trouxe poupança ao Estado, resultando mesmo em 

muitas situações em encargos acrescidos para as freguesias. Não restam 

dúvidas – foi um erro essa pretensa reorganização administrativa do 

território. E, confirmado que está o erro, há que corrigi-lo. O funcionamento 

de mais freguesias significa uma maior participação cívica de mais cidadãos, 

que por natureza é aquele que está mais próximo das populações. O fim das 

freguesias, tal como foi feito, significa, excluir e deixar cada vez mais ao 

abandono quem vive no interior, nos meios rurais. Uma verdadeira reforma 

administrativa só pode ser concretizada com a real participação e 

envolvimento dos eleitos locais e das populações, atendendo à relevância da 
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matéria, no que concerne à reorganização territorial é que as autarquias e 

populações devem ser auscultadas neste processo. A reposição das 

freguesias é urgente, por várias razões, de natureza económica, social e 

histórica. A Assembleia Municipal de Guimarães, reunida em 24 de Setembro 

de 2018, delibera: 1. Apelar à Câmara Municipal para que proceda ao 

levantamento da situação, envolvendo as populações, procedendo à 

correção dos aspetos mais negativos da reorganização administrativa. 2. 

Reafirmar a exigência de reposição das freguesias extintas contra a vontade 

das populações e dos respetivos órgãos autárquicos.” ------------------------------ 

Submetida à votação, a Assembleia DELIBEROU REPROVAR, por maioria, 

com 61 votos contra (21 eleitos do PS, 35 Presidentes de Junta do PS, 4 

eleitos do CDS-PP e 1 eleito do PPM), 20 abstenções (10 eleitos do PSD e 10 

Presidentes de Junta do PSD) e 4 votos a favor (3 eleitos da CDU e 1 eleito 

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

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

Tiago Vieira Laranjeiro, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, apresentou 

a seguinte Declaração de Voto: “O Partido Social Democrata reconhece que 

há aspirações que merecem ser atendidas, no entanto a proposta em 

discussão enferma do problema das generalizações e estamos perante um 

tema que se propicia a populismos e demagogias. Não podemos tomar 

posições de princípio sobre realidades muito diversas e por vezes, até, 

contraditórias. Há casos concretos no país que justificarão uma revisão e até 

uma reversão da situação atual. Neste momento desconhecem-se as 

condições concretas em que poderá ser feita essa alteração. Cabe ao 

Governo legislar sobre a matéria. Só mediante a confrontação com esses 

critérios específicos é que será possível uma avaliação caso a caso porque, 

efetivamente, cada caso é um caso e cavalgar uma onde destas defendendo 
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posições absolutas sobre realidades variadas, presta-se a populismos e 

demagogias nas quais não nos revemos.” ----------------------------------------------

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

apresentou a seguinte Declaração de Voto: “O Partido Socialista votou 

contra esta moção, sendo absolutamente coerente com aquilo que foi no 

passado. No momento em que se debateram a questão das freguesias o 

Partido Socialista, mesma nesta Assembleia Municipal, foi protelando a 

decisão até que houvesse matéria do ponto de vista legislativo para poder 

definir em que moldes é que seriam feitas estas fusões, ao contrário do que 

aconteceu por exemplo à nossa direita, em que para tirar a água do capote 

daquilo que decidiu o Governo da altura - PSD/CDS, ia dizendo que 

deveríamos antecipar este trabalho. Hoje voltamos a achar a mesma coisa. 

Está neste momento em debate na Assembleia da República quais serão os 

moldes em que poderá haver novas fusões ou a possibilidade de regressão 

das agregações que antes aconteceram e, portanto, o Partido Socialista 

entende que depois de definido esse modelo, aí sim, a Câmara estará em 

condições de fazer o levantamento e esta Assembleia, em oportunidade 

própria, ouvindo as Assembleias de Freguesia, Executivos das Freguesias, 

Câmara Municipal, representantes das populações, poderá tomar uma 

decisão que vá de encontro àquilo que são os legítimos interesses das 

populações destas freguesias e agregações.” ------------------------------------------  

-----------------------------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 
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setembro, a Assembleia DELIBEROU APROVAR, a ata em minuta, por 

maioria, com 1 abstenção (Ana Paula Cardoso Lemos Damião do Grupo 

Parlamentar do PSD). ------------------------------------------------------------------------- 

Eram vinte e três horas e quinze 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. -- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


