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ATA 

Aos vinte e sete dias do mês de novembro 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 Susana Manuela Meireles 

Campos Nunes, reuniu a Assembleia Municipal de Guimarães, segunda 

reunião da sessão, com a seguinte Ordem de Trabalhos. --------------------------- 

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

1 – GRANDES OPÇÕES DO PLANO E ORÇAMENTO 2019 - PPI - PLANO DE 

ATIVIDADES - ORÇAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUIMARÃES PARA 

O ANO DE 2019. REGULAMENTO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - MAPA DE 

PESSOAL 2019 - ORÇAMENTOS DAS ENTIDADES PARTICIPADAS. ---------------

2 – REVISÃO ORÇAMENTAL. --------------------------------------------------------------- 

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

3 - IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS (IMI) – ANO DE 2018. ---------------- 

4 – DERRAMA SOBRE A COLETA DE 2018 (A COBRAR EM 2019). ---------------- 

5 – PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO DAS 

PESSOAS SINGULARES (IRS – ANO DE 2019). ------------------------------------------ 

REGULAMENTOS TAXAS ---------------------------------------------------------------------  

6 - ALTERAÇÕES AO REGULAMENTO MUNICIPAL DE TAXAS E OUTRAS 

RECEITAS MUNICIPAIS, À TABELA DE TAXAS E OUTRAS RECEITAS 

MUNICIPAIS E À TABELA DE TAXAS E ENCARGOS NAS OPERAÇÕES 

URBANÍSTICAS – ANO DE 2019. ----------------------------------------------------------- 

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

7 – PROJETO DE REGULAMENTO DO CENTRO DE RECOLHA OFICIAL DO 

CONCELHO DE GUIMARÃES. --------------------------------------------------------------- 
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8 – BIG – BIENAL DE ILUSTRAÇÃO DE GUIMARÃES 2019 – APROVAÇÃO DE 

REGULAMENTO. ------------------------------------------------------------------------------- 

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

9 - CERTIDÃO DE INTERESSE PÚBLICO NO ÂMBITO DO RERAE – NITAL – 

GRANITO NATURAL, LDA. ------------------------------------------------------------------- 

10 - CERTIDÃO DE INTERESSE PÚBLICO NO ÂMBITO DO RERAE – LAURA 

GONÇALVES RIBEIRO, UNIPESSOAL, LDA. ---------------------------------------------- 

11 - CERTIDÃO DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL PARA EFEITOS RIP 

(RELEVANTE INTERESSE PÚBLICO) -BERNARDINO CASTRO SERVIÇOS 

FESTIVOS, LDA. -------------------------------------------------------------------------------- 

12 - CERTIDÃO DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL PARA EFEITOS RIP 

(RELEVANTE INTERESSE PÚBLICO) -COMPLEXO TURÍSTICO FONTE DO CUCO, 

LDA. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

13 - PEDIDO DE RENEGOCIAÇÃO DO CONTRATO DE CONCEÇÃO DE 

BENEFÍCIOS TRIBUTÁRIOS MUNICIPAIS CELEBRADO COM A EMPRESA F. 

MODA – INDÚSTRIA TÊXTIL, S.A. --------------------------------------------------------- 

14 - PEDIDO DE RENEGOCIAÇÃO DO CONTRATO DE CONCEÇÃO DE 

BENEFÍCIOS TRIBUTÁRIOS MUNICIPAIS – SECILOR. --------------------------------- 

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

15 – ALTERAÇÃO DA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

MUNICIPAIS. -----------------------------------------------------------------------------------  

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

16 - AQUISIÇÃO DE SEGURANÇA E DE VIGILÂNCIA NAS INSTALAÇÕES E 

EQUIPAMENTOS DO MUNICÍPIO DE GUIMARÃES – CONCURSO PÚBLICO Nº 

9/18 - RETIFICAÇÃO DA REPARTIÇÃO DE ENCARGOS. ------------------------------ 

17 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO, 

MULTIRRISCOS PATRIMONIAIS, RESPONSABILIDADE CIVIL DA AUTARQUIA, 
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FROTA AUTOMÓVEL E ACIDENTES PESSOAIS. - CONCURSO PÚBLICO N.º 

7/18 - RETIFICAÇÃO DA REPARTIÇÃO DE ENCARGOS. ------------------------------ 

ENTIDADES PARTICIPADAS – VIMÁGUA ------------------------------------------------- 

18 – VIMÁGUA – REGULAMENTO DO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO 

PÚBLICO DE ÁGUA E DO SERVIÇO DE SANEAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS 

URBANAS. --------------------------------------------------------------------------------------- 

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

19 – TEMPO LIVRE FISICAL – CENTRO COMUNITÁRIO DE DESPORTO E 

TEMPOS LIVRES, CIPRL – CONTRATO PROGRAMA PARA O ANO DE 2019. ---- 

20 – CONTRATOS A CELEBRAR COM A CASFIG (COORDENAÇÃO DE ÂMBITO 

SOCIAL E FINANCEIRO DAS HABITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE GUIMARÃES) 

2019. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

21 – TAIPAS TURITERMAS – COOPERATIVA DE INTERESSE PÚBLICO, RL – 

CONTRATO PROGRAMA PARA O ANO DE 2019. ------------------------------------- 

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

22 – FESTAS DE INTERESSE CONCELHIO – APOIOS FINANCEIROS PARA O 

ANO DE 2018 – FESTA DA SENHORA DO Ó – ALTERAÇÃO DA ENTIDADE 

BENEFICIÁRIA. --------------------------------------------------------------------------------- 

23 - FREGUESIA DE POLVOREIRA – RETIFICAÇÃO DA DELIBERAÇÃO DE 5 DE 

JULHO DE 2018. ------------------------------------------------------------------------------- 

24 - FREGUESIA DE INFANTAS – PEDIDO DE CEDÊNCIA DE AUTOCARRO. ----- 

24 - FREGUESIA DE SELHO S. JORGE – SUBSÍDIO E DELEGAÇÃO DE 

COMPETÊNCIAS – RETIFICAÇÃO – OBRAS NO CEMITÉRIO E NA RUA DA 

SAUDADE. --------------------------------------------------------------------------------------- 

26 - FREGUESIA DE MESÃO FRIO - SUBSÍDIO E DELEGAÇÃO DE 

COMPETÊNCIAS – RETIFICAÇÃO – OBRAS DE BENEFICIAÇÃO EM DIVERSOS 

ARRUAMENTOS. ------------------------------------------------------------------------------ 
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27 – FREGUESIA DE URGEZES – SUBSÍDIO E DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS 

– RETIFICAÇÃO DE DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 08/02/2018. 

28 – FREGUESIA DE CANDOSO S. MARTINHO – RETIFICAÇÃO DE 

DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 12/04/2018. -------------------------- 

29 – FREGUESIA DE LORDELO – SUBSÍDIO E DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS 

- OBRAS EM DIVERSOS ARRUAMENTOS. ----------------------------------------------- 

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

30 – FREGUESIA DE GUARDIZELA – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO – AQUISIÇÃO 

DE TERRENO PARA A CONSTRUÇÃO DA CASA MORTUÁRIA. ---------------------

31 – FREGUESIA DE GUARDIZELA – CONTRATO DE ATRIBUIÇÃO DE 

SUBSÍDIO – ANO DE 2018 – PRIMEIRA REVISÃO. ------------------------------------ 

32 – FREGUESIA DA COSTA – CONTRATO DE ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO – 

PROJETO DE REABILITAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ANTIGO EDIFÍCIO DA EB1 DO 

MOSTEIRO PARA CENTRO DE DIA – PRIMEIRA REVISÃO. -------------------------- 

33 – FREGUESIA DE SANDE S. MARTINHO – CONTRATO DE ATRIBUIÇÃO DE 

SUBSÍDIO – PRIMEIRA REVISÃO – ANO DE 2018. ------------------------------------ 

34 – FREGUESIA DE PENCELO – ALTERAÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO (TOTAL) DE 

APOIO CONCEDIDO POR DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS PARA SUBSÍDIO. - 

35 – FREGUESIA DE CANDOSO S. MARTINHO – ATRIBUIÇÃO DE APOIO 

PARA A REALIZAÇÃO DE OBRAS NA MINA DO TANQUE DA TEIXEIRA E PARA 

PROJETO DE ALARGAMENTO DO CEMITÉRIO. ---------------------------------------- 

36 – UNIÃO DAS FREGUESIA DE ABAÇÃO E GÉMEOS – ATRIBUIÇÃO DE 

SUBSÍDIO PARA OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E ARRANJO DO LARGO PADRE 

JOAQUIM BRAGANÇA. ---------------------------------------------------------------------- 

37 – UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SERZEDO E CALVOS – ATRIBUIÇÃO DE 

SUBSÍDIO PARA AQUISIÇÃO DE CONTENTOR. ---------------------------------------- 

38 – FREGUESIA DE S. TORCATO – CONTRATO DE ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO 

– ANO DE 2018. -------------------------------------------------------------------------------- 
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39 – UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ATÃES E RENDUFE – CONTRATO DE 

ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO – ANO DE 2018 – PRIMEIRA REVISÃO. -------------- 

40 – UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SANDE VILA NOVA E SANDE S. CLEMENTE 

– CONTRATO DE ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO – ANO DE 2015. --------------------- 

41 – UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SANDE VILA NOVA E SANDE S. CLEMENTE 

– CONTRATO DE ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO – ANO DE 2016. --------------------- 

42 - FREGUESIA DE LORDELO – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO – CONCLUSÃO DA 

REQUALIFICAÇÃO DE VÁRIOS ARRUAMENTOS. -------------------------------------- 

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

43 - FREGUESIA DE S. TORCATO – DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS – OBRAS 

DE REQUALIFICAÇÃO DA RUA DE SEGADE. -------------------------------------------- 

44 - FREGUESIA DE S. TORCATO – DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS – OBRAS 

DE REQUALIFICAÇÃO DA RUA DE SEGADE – REFORÇO DE VERBA. -------------- 

45 - FREGUESIA DE URGEZES – CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE 

DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS – PRIMEIRA REVISÃO – ANO DE 2017. ------ 

46 - FREGUESIA DE SERZEDELO – DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS – 

COLOCAÇÃO DE GRADEAMENTO DE PROTEÇÃO. ------------------------------------ 

47 - FREGUESIA DE SILVARES – DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS – OBRAS 

NA URBANIZAÇÃO DA CERCA E NA URBANIZAÇÃO DA SANTA APOLÓNIA. -- 

48 - DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NAS FREGUESIAS – PARQUES DE 

LAZER. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

49 - FREGUESIA DE AZURÉM - ALTERAÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO (PARCIAL) DE 

SUBSÍDIO PARA DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS. ----------------------------------- 

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

ALTERAÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO (PARCIAL) DE SUBSÍDIO PARA DELEGAÇÃO 

DE COMPETÊNCIAS. -------------------------------------------------------------------------- 
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51 – UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SANDE S. LOURENÇO E BALAZAR – 

CONTRATO DE INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS 

– ANO DE 2018 – PRIMEIRO ADITAMENTO. ------------------------------------------- 

52 – UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SANDE VILA NOVA E SANDE S. CLEMENTE 

– CONTRATO INTERADMINSITRATIVO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS – 

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

53 – DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NAS FREGUESIAS PARA 

MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS VERDES. -------------------------------------------------

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

54 – ALTERAÇÃO DE TRÂNSITO NO ALTO DE SANTO ANTONINO – 

FREGUESIA DE MESÃO FRIO. --------------------------------------------------------------- 

55 – ALTERAÇÃO DE TRÂNSITO NA RUA DA VEIGA – FREGUESIA DE 

CANDOSO S. MARTINHO. ------------------------------------------------------------------- 

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

56 – 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, Nelson José 

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

Silva, Pedro Miguel Vilhena Abreu Roque Figueiredo, Susana Gabriela 

Meireles Campos Nunes, Manuel Américo Antunes de Freitas, Maria de 

Jesus Teixeira Carvalho, José da Silva Fernandes, 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, António Rogério 

Ferreira Paiva, Alexandra Santos Gonçalves Ferreira, Hugo Francisco 

Monteiro Teixeira, Armando Jorge Coelho Ferreira; PSD – Ana Paula Cardoso 

Lemos Damião, César Nuno da Costa Teixeira, Daniel André de Sousa 

Rodrigues, Margarida Pinheiro Pereira, Tiago Vieira Laranjeiro, Ana 

Margarida da Costa Teixeira, Rui Armindo da Costa Freitas, Isabel Filipa de 
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Lemos Moreira Leite, Rui Alexandre Pereira Barros da Cunha Pereira, José 

Cardoso de Meneses Couceiro da Costa, Susana Manuela Marques Araújo e 

Ana Rita Abreu Fernandes e Carlos Henrique Ribeiro Barros; CDS-PP – Rui 

Miguel Meira Barreira, Ângela Ivone Rodrigues Oliveira, Rui Miguel Ribeiro 

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

da Silva, Pedro Manuel Pastor Torcato Ribeiro e Miguel Ângelo Leite Vieira; 

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

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

Freguesia: Ana Alice de Castro Martins (em representação da Presidente da 

Junta de Freguesia de Aldão) - PS, José Castro Antunes - PS, Ana Filipa 

Mendes Barbosa (em representação da Presidente da Junta de Freguesia de 

Brito) - PS, Luís Miguel Freitas Marques Carvalho Soares - PS, Maria Odete de 

Abreu Lemos - PS, Carlos Artur Faria Ribeiro Coimbra - PS, António Martins 

Gonçalves – PSD, Manuel da Costa Mendes Lopes - PS, Augusto César 

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

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

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

Brás Mendes Pereira – PS, Joaquim Jorge da Mota Pereira - PS, João Pedro 

Oliveira Martins Castro (em representação do Presidente da Junta de 

Freguesia de Pencelo) - PS, Domingos Vaz Peixoto - PS, David José Gonçalves 

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

PS, Serafim Lopes Fernandes (em representação do Presidente da Junta de 

Freguesia de Ponte) - PS, Natália Maria da Silva Fernandes Ribeiro – PSD; 

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

António Alberto da Costa Martins – PSD, Angelino Miguel Ribeiro Salazar – 

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

Castro – PS, João Miguel Castro Oliveira - PS, José Augusto da Costa Araújo – 
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PSD, Marçal Avelino Salazar Marques Mendes - PSD, David Patrício Lopes 

Araújo – 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: Sónia Ermelinda Matos Silva 

Fertuzinhos, Luís Miguel Morgado Laranjeiro, César Manuel Castro 

Machado, Carlos Alexandre Lopes Rodrigues Ribeiro, Elvira Matos Silva 

Fertuzinhos, Francisca Maria da Costa Abreu, José Pedro Aguiar Branco, 

Emídio Guerreiro, André Filipe Castro e Sousa Casalta, Mário Augusto Araújo 

Ribeiro, Fernando Miguel Machado pereira da Silva Araújo, Elva Raquel 

Camarero Cancela Gusmão, Rui Manuel Alves Martins, Elsa Maria da Silva 

Castro, Cândido Capela Dias, Célia Maria Abreu Magalhães, Maria da 

Conceição da Cunha e Castro, Maria de Fátima Saldanha Cardoso, João 

Manuel Gonçalves Miranda e Manuel Fernando da Cunha Fernandes.---------- 

Faltaram os seguintes membros: Hugo Maciel Tavares de Freitas, António 

Fernando Macedo Ribeiro, Paulo Pinto de Carvalho Freitas do Amaral, 

Márcio Rafael Capela Duarte, Francisco da Costa e Silva, Diogo André Batista 

Antunes, Manuel Lourenço Lima Amaral, Sérgio Manuel Antunes Freitas da 

Silva, Marta Filipa da Silva Gonçalves, José Carlos Fernandes da Cruz e Vítor 

Manuel da Silva Pais. ------------------------------------------------------------------------- 

Presenças da Câmara Municipal – Domingos Bragança, Presidente e 

Vereadores Adelina Paula Mendes Pinto, Ricardo Jorge Castro Ribeiro Costa, 

Paula Cristina dos Santos Oliveira, Fernando José Barros Pacheco Seara de 
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Sá, Alice Sofia de Freitas Marques Carvalho Soares, Bruno Alberto Vieira 

Fernandes, André Guimarães Coelho Lima, António Monteiro de Castro e 

Hugo Miguel Alves Ribeiro. -----------------------------------------------------------------

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

Mesa DECLAROU REABERTA a sessão. -------------------------------------------------- 

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

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

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

1 – GRANDES OPÇÕES DO PLANO E ORÇAMENTO 2019 - PPI - PLANO DE 

ATIVIDADES - ORÇAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUIMARÃES PARA 

O ANO DE 2019. REGULAMENTO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - MAPA DE 

PESSOAL 2019 - ORÇAMENTOS DAS ENTIDADES PARTICIPADAS. Submete-se 

à apreciação e votação da Assembleia Municipal a proposta designada por 

“Grandes Opções do Plano e Orçamento 2019 – PPI - Plano de Atividades – 

Orçamento da Câmara Municipal para o ano de 2019 - Regulamento de 

Execução Orçamental - Mapa de Pessoal para 2019 - Orçamentos das 

Entidades Participadas, aprovada pelo Executivo Municipal em sua reunião 

realizada em trinta e um de outubro de dois mil e dezoito, que aqui se dá 

por reproduzida e fica arquivada em pasta anexa ao livro de atas. 2 – 

REVISÃO ORÇAMENTAL. Submete-se à apreciação e votação da Assembleia 

Municipal uma revisão orçamental, aprovada pelo Executivo Municipal em 

sua reunião realizada em trinta e um de outubro de dois mil e dezoito, que 

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

Sónia Cristina Patrocínio Gonçalo Ribeiro, do Grupo Parlamentar Municipal 

do Bloco de Esquerda, fez uma intervenção sobre os documentos 

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

transcreve: “O documento que hoje se discute e vota é, mais uma vez, um 
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conjunto de boas intenções, mas de pouca, ou nenhuma, objetiva alteração 

dos paradigmas da governação. Este é o segundo orçamento deste mandato, 

mas o sexto desta governação socialista. E por isso é que é preocupante ver, 

ano após ano, as mesmas promessas sem qualquer avanço ou concretização. 

Falamos, por exemplo, da Torre da Alfândega e da Muralha. Desde 2017 que 

o Senhor Presidente da Câmara promete que os vimaranenses, e turistas, 

naturalmente, terão a possibilidade de usufruir daquele património. Será em 

2019? Temos dúvidas. Falamos do desnivelamento do nó de Silvares, cujo 

protocolo foi assinado em 2017, mas afinal o concurso para o projeto só é 

lançado em 2018. Será que a primeira pedra é lançada em 2019? Falamos da 

via rápida do noroeste do concelho, que fará a ligação ao AvePark. Apesar de 

constar em todos os orçamentos, já temos uma certeza: vai ser atirada para 

o final do mandato. Falamos das obras de requalificação do espaço central 

das Taipas, que ainda não tiveram qualquer concretização. Apesar disso, já 

se apresenta mais obras para as Taipas, como é o caso da antiga praça e o 

passadiço até à praia seca. Bem sabemos o que isto tudo significa. 

Propaganda. Relembremos que a requalificação do parque de lazer foi 

apresentada em 2012 e concretizada apenas em 2017, ano de eleições 

autárquicas. Deveremos esperar pelas eleições de 2021 para a concretização 

destas anunciadas obras? Provavelmente. Durante a campanha eleitoral 

ouvimos também o Senhor Presidente referir-se a algumas propostas como 

absurdas ou certezas. Passado um ano deixaram de o ser. O Bloco propunha 

a requalificação do serviço de urgência no Hospital de Guimarães. Domingos 

Bragança dizia que era absurdo por não ser da competência do município. 

Hoje, já há verbas disponíveis. O Bloco propunha parques de estacionamento 

de periferia. Domingos Bragança dizia que era absurdo. Hoje já há intenção 

de construir um parque junto à estação da CP. O Bloco propunha transportes 

públicos elétricos. Domingos Bragança dizia que era uma certeza. Hoje já 
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não é assim e continuaremos com veículos a gasóleo, altamente poluentes e 

prejudiciais para ambiente. Quantas declarações feitas por Domingos 

Bragança em campanha eleitoral serão postas em causa por este executivo? 

Será que o programa apresentado não tem qualquer valor? As pessoas 

votaram com base em propostas e sentem que este executivo vai navegando 

em função da maré e não reconhecem que haja um caminho concreto para 

esta governação. O executivo proclama três principais eixos globais: a 

sustentabilidade ambiental; Guimarães como exemplo para o exterior; e a 

coesão territorial. Permitam-me que explore estes conceitos e que avalie as 

propostas que efetivamente permitem proclamar estes objetivos. A 

sustentabilidade ambiental só é conseguida se houver um empenho real do 

município na preservação do património natural. E será que os 20 mil euros 

previstos para a requalificação das linhas de água e das zonas ribeirinhas são 

suficientes? A nossa opinião é que é um valor irrisório e que não permite 

fazer quase nada. Somos um município com vários rios e ribeiras a necessitar 

de intervenção urgente. Apesar dos inúmeros quilómetros de margem, não 

temos qualquer praia fluvial. Não deverá ser esta uma prioridade? Ter 

cidadãos polícias que, em jeito de propaganda para os jornais, tiram 

fotografias com os presidentes de Junta vestindo camisolas verdes não 

chega. Cabe ao município alocar verbas concretas para estas áreas e 

assegurar que a poluição é estancada. Por isso, também nos congratulamos 

por este executivo assumir, finalmente, que a Vimágua vai instalar em todo o 

território redes de água e saneamento público. De facto, este é um problema 

grave que o Bloco de Esquerda chama a atenção há muitos anos. Ficamos 

naturalmente agradados por vê-la ser concretizada em 2019. É urgente 

também que um plano de despoluição da bacia hidrográfica do Ave seja 

desenvolvido em articulação com a Agência Portuguesa do Ambiente e 
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esperemos que a promessa de mobilização destas entidades pelo executivo 

traga frutos concretos a breve prazo. A questão da mobilidade está 

diretamente relacionada com o ambiente e, por isso, entendemos que o 

plano de mobilidade que agora está em discussão pública será determinante 

para o futuro de Guimarães. De qualquer forma, gostaríamos de trazer a 

esta assembleia, mais uma vez, a necessidade urgente da trazer para a 

gestão municipal a concessão dos transportes urbanos de Guimarães. É 

imperioso garantir que o município é capaz de oferecer um serviço que 

efetivamente proporcione coesão territorial, através da expansão da rede a 

todas as freguesias do concelho com horários adequados às necessidades da 

população. Só com a concessão dos transportes urbanos é que é possível 

assegurar um transporte eficiente em todo o concelho. As empresas privadas 

só querem ficar com as carreiras lucrativas. O município deveria, através de 

uma gestão integrada, alocar os benefícios das carreiras mais utilizadas para 

disponibilizar carreiras em percursos poucos utilizados e que, naturalmente, 

não dão lucro, mas garantem a uma prestação de serviço verdadeiramente 

público. Também conseguiria oferecer transportes escolares exclusivos, com 

acompanhamento de um assistente operacional, aumentando a segurança 

deste tipo de transporte. Esta gestão pública permitira, ainda, o recurso a 

fundos públicos para a renovação da frota. Vejamos o que se passa nos 

Transportes Urbanos de Braga. O estado já comparticipou a compra de 

vários veículos elétricos e prepara-se para comparticipar ainda mais. O 

transporte público e partilhado é o futuro e esperávamos que Guimarães 

fosse capaz de dar grandes passos nesta transição já neste mandato. O 

planeta e as pessoas não podem esperar mais. E também não podem esperar 

mais por Habitação. São inegáveis as carências reais das famílias 

vimaranenses por habitações condignas. No inquérito promovido pelo 

Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, que faz o Levantamento 
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Nacional das Necessidades de Realojamento Habitacional, publicado em 

Fevereiro de 2018, podemos constatar que, em Guimarães, há 610 famílias 

com necessidades urgentes de realojamento. O que traz este orçamento para 

resolver esta problemática? Nada. Assistimos o Senhor Presidente da 

Câmara informar os vimaranenses que a urbanização do Monte Cavalinho 

iria oferecer um programa de construção de residências a preços controlados 

e a garantir que o privado que comprou os terrenos se comprometeu a isso 

com este executivo. Ora vejamos o que efetivamente está em causa. O 

privado comprometeu-se, por email, a aceitar os princípios gerais do estudo 

realizado pela Escola de Arquitetura da Universidade do Minho, 

subentendendo-se que concorda com os moldes da urbanização a realizar. É 

referido ainda que o prazo de execução da obra poderá ser de até 2 anos. Ou 

seja, só no final deste mandato é que haverá alguma construção naquele 

espaço. No entanto, no nosso entender, em nenhum momento, é dada 

garantia, por escrito, ao Município, que aqueles apartamentos serão 

arrendados a preços justos para a maioria das famílias vimaranenses. Pode 

hoje o Senhor Presidente, perante esta Assembleia, garantir que aqueles 

apartamentos serão arrendados a preços controlados pelo município? 

Percebemos também que os baixos salários que são praticados na 

generalidade das empresas da região são também um obstáculo à garantia 

de condições financeiras que permitam arrendar ou comprar casa. Saliento, 

ainda, que, em Portugal, o parque habitacional público é de cerca de 2%, 

muito abaixo dos valores verificados em outros países europeus. Portanto, é 

urgente uma resposta pública que contrarie este fenómeno. Este orçamento 

deveria dar um sinal claro de alteração de paradigma. Deveria concretizar a 

reabilitação e construção de prédios em todo o concelho e a sua oferta a 

famílias que, pelo estado atual do mercado, não conseguem de nenhuma 
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forma arrendar casa. Relembro que a habitação a preços controlados era um 

compromisso assumido pelo Partido Socialista em campanha eleitoral. 

Estamos a meio do mandato e ainda não há qualquer medida concretizada 

sobre esta matéria. Será que teremos de esperar até à próxima campanha 

eleitoral para vislumbrar avanços? Certamente. Até lá, ficamos de braços 

cruzados e deixamos que as famílias vão morar para os municípios vizinhos? 

Não podemos! Cabe a este executivo garantir as melhores condições para 

quem quer morar, viver e trabalhar em Guimarães. Não chega distinções e 

chancelas internacionais se quem cá vive é convidado sair. Para concluir, o 

Bloco de Esquerda, como tem vindo a ser a sua postura nesta assembleia, 

deixa claro que não concorda com este modelo de governação assente em 

empresas municipais. Estes organismos fogem ao escrutínio desta 

assembleia e dos cidadãos e, por isso, não podemos concordar com a 

entrega sucessiva de elevadas quantidades de dinheiro para a gestão de 

bens e serviços públicos. Por todos os problemas que resumidamente 

identifiquei e por considerarmos que este orçamento não é capaz de resolver 

os problemas urgentes do município, o Bloco de Esquerda votará contra o 

documento.” ------------------------------------------------------------------------------------ 

Joaquim Jorge da Mota Pereira, Presidente da Junta de Freguesia de 

Nespereira, fez a sua intervenção sobre os documentos previsionais, lendo, 

em voz alta, um documento cujo teor a seguir se transcreve: “Continuar 

Guimarães na senda do aprofundamento do Bem-estar social e na melhoria 

de qualidade de vida de todos os vimaranenses é o desígnio que nos anima e, 

acima de tudo, a razão de ser da nossa intervenção política e social. As 

grandes opções do plano e orçamento, que hoje aqui apreciamos, é o 

concretizar desse desiderato. No prosseguimento da linha dos anteriores, 

num processo de continuidade, vai acrescentando camadas de progresso e 

de modernidade, sem nunca colocar em causa a nossa marca e a nossa 
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autenticidade. Este é um orçamento centrado nas pessoas e nas suas 

necessidades, que aposta no seu desenvolvimento individual enquanto 

membros ativos e participativos da vida em comunidade. A educação, a 

cultura, o desporto e a sustentabilidade ambiental marcarão, 

indelevelmente, este século XXI, e Guimarães, mais uma vez, estará na linha 

da frente. Uma outra marca identitária deste orçamento é a preocupação 

com a sustentabilidade ambiental, que é transversal a todas as áreas de 

atuação do município. A preservação da natureza, do ambiente e do 

património natural herdado será, sempre, uma prioridade, e tido em conta 

em todas as nossas ações. Guimarães mais verde! Mais que um slogan, será 

uma realidade. Já no que à educação diz respeito. Prevê-se a alocação de 

uma verba superior a 40 Milhões de euros, o que é bem representativo da 

relevância que nos merece. E bem! Porque a educação e o conhecimento são 

o principal pilar das sociedades modernas, e o garante de um futuro melhor 

para todos. Assim, continuar-se-á com a requalificação dos edifícios 

escolares, de que são exemplo a EB1 Casais Brito e da EB 2/3 S. Torcato. E 

também, se manterá a aposta num vasto conjunto de atividades 

extracurriculares e de apoio à família, que permitirão complementar a 

formação de base com a aquisição de novas competências. Mas, mais. 

Queremos continuar a afirmar Guimarães como cidade universitária, aberta 

ao mundo e cada vez mais cosmopolita. O instituto Cidade de Guimarães, a 

Escola Hotel, a consolidação da Universidade das Nações Unidas, as novas 

faculdades a instalar no edifício Jordão/Garagem Avenida e o projeto de 

instalação de uma Residência Universitária nas antigas escolas de Santa 

Luzia são alguns dos exemplos do caminho que estamos a trilhar. Guimarães 

cidade educadora e do conhecimento! Será uma aposta ganha. Mas, uma 

sociedade sem memória é uma sociedade sem futuro! Por isso não se 
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descurará a vertente cultural e histórica. As intervenções na Torre da 

Alfândega e no Adarve da Muralha são bons exemplos desta nossa 

preocupação. Cumulativamente, a riquíssima, e de excelência, agenda 

cultural será para continuar e melhorar, mantendo e reforçando a marca, 

que por todos nos é reconhecida, de Guimarães cidade de Cultura! Mas, 

também no Desporto, continuaremos Guimarães e reforçaremos a marca de 

cidade Desportiva. Continuaremos a investir na requalificação e 

melhoramento das infraestruturas desportivas existentes, ao mesmo tempo, 

que investiremos em projetos de promoção da prática desportivo e do 

exercício físico, em especial, para os grupos mais desprotegidos. E aqui, 

apraz-me registar como exemplo o projeto “Vida Feliz”, direcionado à 

população com mais de 55 anos, que tanto sucesso tem granjeado. Mas, o 

mais interessante deste Plano e Orçamento é que é direcionado a todos e a 

cada um dos vimaranenses, independentemente da sua condição financeira. 

Este plano não deixa ninguém para trás! Todos fazem parte! Nesse sentido, 

reforçaremos os vários projetos e programas de desenvolvimento e 

animação social, dos quais, importa salientar, a título de exemplo, o reforço 

de verbas, em 50%, para as bolsas de estudo e o programa ABEM – Rede 

solidária do Medicamento. Connosco, ninguém ficará para trás e, não 

regatearemos esforços, para garantir um mínimo de dignidade a todos os 

nossos concidadãos. Esta, é também, uma marca de Guimarães, a de cidade 

solidária. Em conclusão: Com este Plano e Orçamento, Guimarães reforçará 

a sua afirmação de cidade de cultura, do património, do conhecimento, do 

desporto e da sustentabilidade ambiental. Esta é a MARCA GUIMARÃES! 

Termino como comecei. Continuar Guimarães no caminho do 

aprofundamento do bem-estar social e da melhoria da qualidade de vida de 

todos os vimaranenses é o nosso compromisso, e este Plano e Orçamento é a 

sua concretização.” --------------------------------------------------------------------------- 
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Foram solicitados esclarecimentos pelos membros Rui Armindo da Costa 

Silva e Tiago Vieira Laranjeiro, aos quais Joaquim Jorge da Mota Pereira 

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

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

CDU, fez a sua intervenção sobre os documentos previsionais, lendo, em voz 

alta, um documento cujo teor a seguir se transcreve: “Muito se fala de 

coesão territorial no Plano e Orçamento Municipal para 2019 de Guimarães. 

No entanto, conclui-se que como os grandes projetos - Teatro Jordão e 

Parque de Estacionamento de Camões - são no centro da cidade, prometem-

se esforços de compensação as freguesias. E pronto, pouco ou nada sabemos 

sobre o que se prevê de desenvolvimento para todo o território vimaranense 

de forma equilibrada sem que se estabeleçam desigualdades como as que 

vamos assistindo de ano para ano. Umas freguesias mais beneficiadas do 

que outras, subsídios para as necessidades que cada qual vai apresentando, 

sempre de mão estendida à Câmara Municipal, sem grande nem pequena 

autonomia para que cresçam projetos voltados para as necessidades 

específicas das populações. É um plano com um anunciado primeiro objetivo 

- o da sustentabilidade ambiental. E, por isso mesmo, o grande projeto é o do 

Parque de Camões em pleno centro da cidade que promete ser um projeto 

que trará “uma alteração estrutural na vivência quotidiana dos 

vimaranenses” fim de citação. Contudo, o Plano de Mobilidade apresentado 

pelo executivo camarário, em discussão pública, promete para 2030 o fim 

dos carros, disse-nos a bancada do grupo municipal do PS. Confusos? 

Existem ainda muitas zonas desiguais, em Guimarães, principalmente no que 

diz respeito à mobilidade, podemos ler, ainda assim pouco ou nada lemos 

sobre os projetos relativos ao transporte público. Na conceção da Câmara 

Municipal, mobilidade para o concelho de Guimarães é um compromisso 
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com dois parques de estacionamento, criação de vias e arruamentos, a via 

de acesso ao Avepark e diversas requalificações de Avenidas e ruas da 

cidade. No Plano e Orçamento Municipal de 2019 o executivo admite que 

ainda vai no primeiro passo para a tão desejada resolução das desigualdades 

territoriais no que se refere aos transportes públicos. Podemos ler: “a 

implementação do estudo em curso para uma política integrada de 

transportes públicos que proporá diferentes soluções de acordo com as 

desigualdades dos diversos territórios, que deverá integrar soluções 

municipais e intermunicipais será um primeiro passo na concretização de 

condições para uma melhor solução”. A CDU não se fica pelo “apontar do 

dedo” e não se escusa de apresentar propostas ao executivo camarário para 

o Plano e Orçamento Municipal para 2019. Para além da Mobilidade, a CDU 

relembrou a preocupação com o Ambienta, reforçando a sua preocupação 

com as linhas de água, o Rio Ave e seus afluentes, necessitam de uma 

atenção redobrada. Mas parece que a única preocupação, não menos 

importante, é apenas a correção dos “possíveis acidentes” que têm ocorrido 

e o investimento que a Vimágua fará para que “possíveis acidentes” não 

voltem a acontecer. É urgente um envolvimento maior do município, com as 

entidades responsáveis, exigir da administração central mais investimento e 

mais medidas de fiscalização. Relembramos as preocupações da CDU 

relativamente à Habitação. Neste plano referem-se os terrenos do Monte 

Cavalinho como a solução para a oferta de habitação a preços acessíveis à 

condição económica da maior parte dos vimaranenses e dos jovens em início 

de vida. Mais uma vez a solução que ainda está em estudo, mas que aparece 

com mais um visto de concluída. A realidade é que existe pouca oferta e as 

casas para alugar não se encontram a preços acessíveis em zonas que sejam 

servidas de serviços e transportes públicos. A população envelhece, o 

concelho perde população, e as políticas para a fixação de população, 
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sobretudo de jovens, no território vimaranense andam longe do que seria o 

desejável e necessário. A CDU propôs a alteração ao regulamento dos 

prémios e benefícios a conceder às empresas que apostem na modernização 

Amiga do Ambiente e na criação de postos de trabalho melhor remunerados, 

de empregos estáveis e com direitos, com a preocupação da qualificação 

profissional e da formação ao longo da vida. Reclamámos ainda incentivo e a 

criação de condições de apoio para a modernização do comércio de rua, tal 

como, a preservação do comércio tradicional, não admitindo novas licenças 

para grandes superfícies, lutando até para que estes espaços fechem ao 

domingo. Muitas outras propostas foram feitas, propostas que nem 

precisariam de ter sido feitas, sabemos bem, pois o Executivo anunciará que 

já estavam em algum momento pensadas, ou em projeto, ou em execução. 

Esperemos ao menos que sejam guardadas e utilizadas mais tarde como 

soluções do executivo camarário. Em jeito de prevenção o capítulo VIII 

conclui que esta proposta é para se executar até 2021. Ano de eleições, pois 

claro. Até lá vão-se riscando da lista das promessas projetos, como o Teatro 

Jordão, que espera desde os anos 90 pela sua vez. Mas que já é uma 

promessa cumprida mesmo que ainda não tenha sido lá colocado um prego! 

Este é um orçamento de continuidade, que não resolve os problemas do 

concelho, continuamos com a sucessão de anúncios, de projetos e semi-

projetos, continuamos sem uma ideia clara do que queremos para 

Guimarães, é a cultura, a mobilidade, o ambiente, a economia, tudo 

abordado de forma desconexa e sem um projeto agregador das várias 

vertentes. Continuamos a perder população, a perder indústria, a perder 

juventude, sem capacidade de dinamizar o emprego de qualidade e com 

direitos, continuaremos a ser conhecidos como o concelho dos baixos 
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salários e emprego instável insiste-se em receitas conhecidas. Assim sendo, 

este orçamento não pode contar com o nosso voto favorável.” ------------------- 

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

Conceição Pereira da Silva respondeu. -------------------------------------------------- 

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

a sua intervenção sobre os documentos previsionais, lendo, em voz alta, um 

documento cujo teor a seguir se transcreve: “ Discutimos aqui, nesta 

assembleia, os planos para 2019, planos esses baseados em grande escala 

na sustentabilidade ambiental. Não podemos fugir à prioridade dada ao 

plano da sustentabilidade ambiental, vemos o executivo muito dedicado á 

ecovia, fazendo dessa matéria um verdadeiro cavalo de batalha, prometendo 

a ligação a todo o concelho, com vias a percorrer o rio ave, porventura para 

grandes momentos de lazer. Não vemos ecovias ou projetos para que as 

mesmas substituam os carros, vemos sim vias clicáveis de lazer dai será 

natural o vereador ricardo costa anunciar que irão registar as passagens na 

ecovia e atribuir descontos no comércio local, isto faz lembrar a volta a 

Portugal, onde os Vencelaus e Quintinos disputam as metas volantes para 

ganharem a camisola azul! Sustentabilidade ambiental é bem mais que uma 

ecovia, é por exemplo a despoluição do rio ave, e ai perguntamos: Que 

medidas concretas tem o executivo relativo a este assunto? Isso é, nesta 

altura, um assunto bem mais delicado e nada sabemos sobre o que está a ser 

feito! No comércio de Guimarães do dia 7 de novembro, o Sr. Presidente 

afirmava, e passo a citar “queremos um território bom para se viver”. Todos 

sem exceção queremos que Guimarães seja um território bom para viver. 

Mas um território bom para se viver não é só o território dos galhardetes das 

capitais, das ecovias, dos centros de arte moderna. Um território bom para 

se viver precisa de estar virado para quem nele vive e não só para quem o 

visita. Um território bom para se viver pode ter um edifício carbono zero, 
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mas não pode ou não devia ter escolas com telhados de fibrocimento. Não, 

quando sabemos as consequências para a saúde. Sr. Presidente, acha normal 

termos escolas como é o caso da EB da nossa Senhora da Conceição, ainda 

ter os seus telhados revestidos a fibrocimento? Perguntamos: Além da EB da 

Nossa Senhora da Conceição, há mais escolas nesta situação? Há algum 

levantamento feito? Que escolas são estas? Estão planificadas intervenções 

nestas escolas? Sr. Presidente há crianças nas escolas do concelho que 

correm riscos de saúde? E que pensa fazer em relação a isso? -------------------- 

Nelson José Guimarães Felgueiras prescindiu do uso da palavra. ---------------- 

António Fernando Meireles Lopes, do Grupo Parlamentar Municipal do 

PPM, fez a sua intervenção sobre os documentos previsionais, lendo, em voz 

alta, um documento cujo teor a seguir se transcreve: “Neste ponto, o PPM 

depois de analisar os investimentos previstos para 2019, preocupa-se não 

tanto com investimentos anunciados pelo executivo, mas com a vivência 

diária dos munícipes. Assim, elencamos algumas das nossas preocupações 

que em termos económicos e financeiros não terão a grandeza de alguns dos 

projetos previstos para 2019, mas que em nosso entender podem melhorar a 

nossa qualidade de vida: 1. Sustentabilidade ambiental. Neste item, vimos 

anunciadas a constituição das Brigadas Verdes em algumas freguesias do 

concelho, mas a questão que se coloca é o que resulta da atuação destas 

organizações? Bem sabemos que a intenção meritória é a de junto das 

populações sensibilizar para as preocupações ambientais, certamente 

relevante na formação dos nossos jovens, contudo, estaremos a utilizar estes 

recursos de forma eficiente? Que métrica está planeada para aquilatar da 

atuação destas brigadas? Que consequências para os prevaricadores? Onde 

pode o munícipe obter essa informação? Não poderá dar-se o caso de no 

futuro, os constituintes voluntários destas brigadas se desmotivarem, pois, 
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não veem resultados da sua atuação? Recordo que muitos dos que integram 

estas brigadas são jovens que estão em processo de formação junto com os 

seus pais, professores, formadores etc. O que assimilarão destas ações se os 

transgressores não forem punidos? Nas palavras do senhor Presidente da 

Câmara de Guimarães ao JN a 25 de abril de 2018, disse: “A questão 

ambiental é central enquanto humanidade, enquanto país, concelho ou 

freguesia", Em devido tempo fizemos proposta no sentido de que estas 

brigadas ecológicas tivessem a possibilidade de comunicar ocorrências e 

situações que no âmbito da sua atuação fossem nocivas para o meio 

ambiente. Propusemos inclusivamente que o cidadão comum pudesse 

através de fotografia testemunhar contra atentados ambientais e que fosse 

criado um endereço eletrónio onde o munícipe possa divulgar tais atos e que 

a todo tempo fosse informado das medidas tomadas para a resolução do 

incidente. A nossa preocupação é substancial relativamente a este domínio e 

esperamos que estas palavras sensibilizem ainda mais os responsáveis pelo 

ambiente em Guimarães, por maioria de razão, quando o edil se propõe 

fazer nova candidatura a Capital Verde. 2- Prática de atividade física. 

Sabemos que existe em Guimarães uma régie-cooperativa instalada desde 

1999 sendo a CMG a principal acionista. Este organismo gere vários 

equipamentos desportivos municipais do nosso concelho. Sabemos que o seu 

objetivo “…é o de fomentar e incentivar a prática desportiva privilegiando a 

igualdade de acesso ao desporto”. Neste tópico sugerimos que a prática da 

atividade física nos equipamentos explorados diretamente pela CMG, deve 

ser incentivada por intermédio da redução do valor de inscrição nos escalões 

mais baixos do IRS. Não sabemos o custo financeiro imediato desta medida, 

mas sabemos da corelação verificada nos vários estudos médicos que 

demonstram que o controle de peso e o aumento da atividade física 

diminuem a resistência à insulina, diminuindo de igual forma, as chances de 
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se desenvolver o Diabetes mellitus, sendo pois necessário estratégias 

políticas e iniciativas multissetoriais que criem ambientes que estimulem e 

ajudem as pessoas a serem fisicamente ativas Estamos certos que a médio / 

longo prazo, este incentivo trará benefícios em termos de mais e melhor 

saúde para os praticantes e, consequentemente, para o bem-estar dos 

vimaranenses, além de que educa pelo exemplo as novas gerações que tão 

sedentárias são. A CMG tem a responsabilidade sobre vários agrupamentos 

de escolas, por isso propomos que as escolas sejam dotadas de 

equipamentos para aparcar os velocípedes e a insistente e contínua 

promoção nesses locais do uso deste meio de transporte junto desta 

população. Mais que contruir ecovias, devemos proporcionar uma forma 

diferente de locomoção e para isso dotar as gerações mais jovens de 

condições de segurança no uso diário. 3 Na área da promoção cultural. A 

derrama é um imposto municipal que incide sobre o lucro tributável das 

pessoas coletivas, sendo que a sua taxa é fixada anualmente pelos diferentes 

municípios. Sugerimos a incentivação de parcerias com empresas locais para 

a promoção da atividade cultural no concelho, beneficiando-as pela 

diminuição da derrama. Os impostos arrecadados pela CMG devem 

beneficiar também a atividade cultural dos vimaranenses este seria um dos 

meios para o conseguir. Como referimos, estas seriam algumas das medidas 

a ser analisadas para melhorar a vida aos nossos munícipes e estamos certos 

que a população as acolheria.” ------------------------------------------------------------ 

Carlos Henrique Ribeiro de Barros, do Grupo Parlamentar Municipal do PSD, 

fez a sua intervenção sobre os documentos previsionais, lendo, em voz alta, 

um documento cujo teor a seguir se transcreve: “O Orçamento é o maior 

instrumento ao serviço da estratégia da Câmara Municipal, pelo que deve 

ser merecedor do maior rigor e a maior transparência na sua elaboração. Só 



 

 

 
 

ATA Nº 10 Fls. __12V__ 

REUNIÃO ORDINÁRIA DE 27 DE NOVEMBRO DE 2018 

 

 

 

 

Mod. 228/SQ 0 

orçamentos rigorosos é que permitem que, através do acompanhamento da 

sua execução, sejam identificados os motivos dos desvios e os respetivos 

responsáveis. Só orçamentos transparentes permitem que, por exemplo, o 

órgão fiscalizador Assembleia Municipal cumpra bem a sua função. Estamos, 

uma vez mais, perante um documento previsional apresentado pelo atual 

Executivo que ainda não cumpre este desiderato como deveria. Do lado da 

Receita, são 33 rubricas em 95 que apresentam um valor previsto de 5,00€. 

Abrem-se as rubricas porque sim e nem o facto dessas rubricas, ano após 

ano, não apresentarem a cobrança de qualquer receita, determina a 

eliminação da sua previsão. Já do lado da despesa, o cenário é ainda mais 

caricato: são mais de 500 rubricas de despesa dispersas pelos vários 

Departamentos Municipais que têm uma dotação de apenas 1,00€! Abrem-

se tantas rubricas quantas for possível, não vá o diabo tecê-las e assim já 

podemos acudir a mais uma despesa sem pedir nova autorização e prestar 

qualquer explicação adicional, pensará a Câmara Municipal… Do nosso 

ponto de vista, este modus operandi representa tudo, menos rigor! Quanto à 

falta de transparência, dou o exemplo de uma rubrica que por si só 

representa mais de 50% das aquisições de bens e serviços do Departamento 

de Obras Municipais. Mais de 50%. Como é que uma rubrica que deveria ser 

“residual”, por não caber na classificação das restantes rubricas de bens e 

serviços, atinge o valor de 3.500.000€? Não são trabalhos especializados, 

não são estudos, nem projetos, nem pareceres, não são encargos com as 

instalações, enfim, não são nada disso. São “outros serviços” e levam 

3.500.000€ do orçamento. Uma explicação sobre esta rubrica poderia ajudar 

a melhorar o índice de transparência deste orçamento. E termino, criticando 

o facto de várias despesas, para as quais todos os Departamentos Municipais 

contribuirão, estarem, no entanto, na sua totalidade imputadas apenas a um 

dos Departamentos. Por exemplo a rubrica dos combustíveis: Qual a 
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explicação para que os 850.000€ de despesas previstas com combustíveis 

sejam da responsabilidade quase exclusiva do Departamento de Serviços 

Urbanos e Ambiente? Como é que nesta rubrica de combustíveis o 

Departamento de Polícia Municipal preveja gastar uns míseros 3,00 €?! Será 

que a polícia municipal não vai tirar as viaturas da garagem? E os restantes 

Departamentos preveem o suficiente para esta despesa? Só com uma 

imputação correta no Orçamento será possível imputar responsabilidades 

aos responsáveis pelos desvios. Só com rigor e transparência se poderá medir 

e avaliar as decisões tomadas e o mérito da gestão dos dinheiros públicos. É 

nosso entendimento que o atual Executivo Municipal pode e deve esforçar-se 

no sentido de apresentar orçamentos com informação mais qualitativa, que 

permitam não só à Assembleia Municipal mas a qualquer interessado, 

qualquer cidadão, qualquer munícipe faça a sua avaliação sobre se o 

Município está a utilizar os seus recursos de forma económica, eficiente e 

eficaz.” ------------------------------------------------------------------------------------------- 

Luís Miguel Freitas Marques Carvalho Soares, Presidente da Junta de 

Freguesia de Caldelas, referiu um estudo publicado naquela semana sobre o 

papel, as competências e os meios dos órgãos deliberativos das autarquias 

locais, que referia existir uma ampla estabilidade política, de que goza a 

maioria dos municípios, associada, ainda, à excessiva concentração de 

poderes na figura do/da Presidente de Câmara. Disse compreender as 

conclusões desse estudo, mas considerou que a ideia de que executivos 

municipais presidencialistas e territórios conformados à imagem exclusiva 

de órgãos executivos era um conceito em transformação e, muitas vezes, já 

em desuso. No que toca a Guimarães, disse ser a associação vimaranense 

“com todos e para todos” o modelo de governança que defende e que 

melhor caracteriza a ideia de governança partilhada, reforçando a 
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democracia e ampliando a possibilidade de participação dos cidadãos para 

além do sufrágio que ocorre de quatro em quatro anos. Disse existirem 

mecanismos de representação direta em Guimarães, referindo, a exemplo, o 

caso dos orçamentos participativos, as discussões públicas de documentos 

estruturantes, como o recente Plano de Mobilidade Sustentável e as 

apresentações e discussões de projetos materiais estruturantes, como o 

parque de Camões ou, até, a discussão recente em torno das festas 

Gualterianas com agentes locais, alguns desses mecanismos resultantes da 

opção do Município e do Partido Socialista de Guimarães. Considerou que a 

opção de valorização dos cidadãos vimaranenses não enfraquecia os 

partidos políticos, pois estes tinham sempre a possibilidade de participar 

nesses espaços de participação e porque ocupam, e bem, espaços de 

intervenção próprios. Considerou, depois, que cada partido com assento na 

Assembleia Municipal têm, individualmente, um papel determinante na 

apresentação de propostas, pois apesar das diferenças que os separam e 

que todos querem fazer do território um concelho melhor, essas propostas 

ajudam a conformar as decisões do Executivo e ampliam as opções dos 

eleitores. Acrescentou que, como em qualquer outro partido, no Partido 

Socialista as ideias, os caminhos e as opções quase sempre não eram 

unânimes, merecendo debate e discussão. Prosseguindo, disse que este 

orçamento leva-os a uma realidade, de que não é possível concretizar tudo o 

que todos os partidos gostariam de ver concretizados, que é possível 

concretizar tudo aquilo que o Partido Socialista gostaria de ver concretizado 

e que nem sequer é possível concretizar tudo o que o Executivo gostaria de 

concretizar. Dito isto, afirmou que Governar é, na realidade, a arte do 

possível. Continuando, disse que este Orçamento ficava marcado por três 

palavras: Equilíbrio, concretizações e futuro. Referiu que ao longo dos anos o 

Partido Socialista soube mobilizar meios, gerir bem o seu orçamento e 
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mensurar as suas ambições. Igualmente que têm sabido fazer, 

paulatinamente, tudo o que haviam projetado, de forma equilibrada, não 

onerando as próximas gerações, mas imprimindo progresso, transformação 

e qualidade no que fazem. Este era também um orçamento de 

concretizações, ao nível do desenvolvimento económico, da instalação em 

áreas industriais, da manutenção da aposta na dimensão cultural, no 

investimento na educação e na valorização das juntas de freguesias e dos 

seus executivos, atribuindo-lhes mais competências e mais meios, 

respeitando o poder democrático e os autarcas de freguesia. Um orçamento 

de futuro porque permitia, precisamente, afirmar Guimarães e o nosso 

Município no contexto da região e do país, como era exemplo o apoio à 

instalação da nova urgência hospitalar, o aprofundamento da abertura de 

Guimarães ao mundo com a nova instalação das Universidades das Nações 

Unidas, com o novo edifício do Instituto Cidade de Guimarães e com o 

avançar da Escola Hotel. Considerou, então, ser um orçamento que 

responde aos desafios de uma cidade e de um concelho que se quer coeso 

territorialmente, com oportunidades iguais para todos, um concelho que 

estrutura a sua oferta para os que nos visitam, um concelho que oferece 

condições para os que aqui trabalham, mas sobretudo, um concelho e um 

Município que procura, no quadro das suas responsabilidades e das suas 

limitações, soluções, também, para os que pretendem viver ou continuar a 

viver em Guimarães, sendo exemplo disso a criação da divisão de habitação. 

Concluiu, afirmando que o modelo de governação que defendem para 

Guimarães é um com todos, às claras e de forma transparente, anunciando 

as suas intenções, ouvindo a sociedade e ouvindo o partido e os partidos. ----

Foram solicitados esclarecimentos pelo membro Ângela Ivone Rodrigues 

Oliveira, aos quais Luís Miguel de Freitas Marques Carvalho Soares
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respondeu. -------------------------------------------------------------------------------------- 

Tiago Vieira Laranjeiro, do Grupo Parlamentar Municipal do PSD, usou da 

questionar, quanto à sustentabilidade ambiental: Que medidas concretas 

estão previstas no orçamento para a despoluição do rio Ave? Que medidas 

concretas estão previstas no orçamento para a despoluição do rio de 

Couros? Que medidas, no âmbito da sustentabilidade ambiental, é que estão 

claramente identificadas como sendo mensuradas? Como conseguem medir 

a poupança energética das famílias? Quais são os meios alternativos de 

locomoção defendidos? Sobre Guimarães cidade exemplo, questionou: Qual 

o objetivo mensurável para a ação do Município? O que está a ser feito em 

Guimarães ao nível do programa “Erasmus Mais”? Quantos investigadores 

internacionais temos e quantos investigadores internacionais queremos? 

Sobre a intervenção territorial, questionou: Como é que é possível e o que é 

que a Câmara Municipal pretende fazer para corrigir o erro flagrante de se 

demorar mais tempo a chegar às Taipas ou a Moreira de Cónegos do que do 

centro da cidade ao Porto? Sobre a área da educação, questionou: Quando é 

que a escola sede do agrupamento João de Meira passa a ter biblioteca? 

Qual o plano para a remoção do amianto das escolas do concelho? Quais as 

escolas a intervir na remoção do amianto? De que forma a mudança do 

Laboratório da Paisagem para instituição sem fins lucrativos da 

Administração Local tem impacto e está traduzida no orçamento municipal? 

Sobre questões que são propostas da Coligação Juntos Por Guimarães, 

questionou: Que parques industriais estão previstos criar-se, quantos, onde, 

que áreas e para quando? ------------------------------------------------------------------- 

Domingos Bragança, Presidente da Câmara Municipal, usou da palavra 

anunciando, em primeiro lugar, que estava em total concordância com o 

teor da intervenção do membro Joaquim Jorge da Mota Pereira, por ser 

exatamente como disse, continuar Guimarães, com a marca histórica, 



 
ATA Nº10 Fls. __15__ 

REUNIÃO ORDINÁRIA DE 27 DE NOVEMBRO DE 2018                                                                  
 

 

 

Mod. 228/SQ 0 

 
                   

 
                   

cultural, educativa e ambiental. Lembrou, relativamente à obra do Teatro 

Jordão, que foram feitos projetos, elaboradas candidaturas e procedimentos 

concursais, sendo que tudo isto demorou o seu tempo, mas que a obra 

arrancará em janeiro de 2019. Informou, depois, que a Câmara Municipal 

está a fazer tudo o que é possível para criar condições de oferta de 

transporte público de passageiros e para criar boas condições pedonais e 

cicláveis, estando, por isso, a apresentar o Plano de Mobilidade Urbano 

Sustentável e, brevemente, que será apresentado o estudo sobre o 

transporte público de passageiros. Informou, depois, que mesmo não sendo 

da responsabilidade direta da Câmara Municipal trouxeram para a agenda 

pública, tornando-a central, a despoluição das linhas de água do nosso 

concelho, lembrando, aqui, o papel importante de sensibilização das criadas 

Brigadas Verdes. Sobre a questão do amianto, disse estarem todas as 

situações identificadas, informando, contudo, que o perigo existe quando 

ocorre a desagregação devido ao envelhecimento do material que libertam 

partículas que são prejudiciais para a saúde. Referiu, depois, que existe um 

plano para intervenções nas diversas escolas do concelho, mas que vão 

sendo feitas consoante a urgência, porque não é possível fazer-se tudo de 

uma só vez para não afundar o orçamento do município. Considerou, por 

fim, que este orçamento demonstra o rigor e a transparência do Executivo 

Municipal. --------------------------------------------------------------------------------------- 

Foram solicitados esclarecimentos pelos membros Carlos Henrique Ribeiro 

de Barros, Tiago Vieira Laranjeiro, Rui Miguel Ribeiro Correia, mariana da 

Conceição Pereira da Silva, Sónia Cristina Patrocínio Gonçalo Ribeiro e Luís 

Miguel de Freitas Marques Carvalho Soares, aos quais Domingos Bragança 

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

Concluídas as intervenções, o Presidente submeteu as propostas à votação
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tendo a Assembleia DELIBERADO da seguinte forma: ------------------------------- 

APROVAR o ponto 1, por maioria, com 51 votos a favor (19 eleitos do PS e 

32 Presidentes de Junta do PS) e 34 votos contra (13 eleitos do PSD, 12 

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

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

APROVAR o ponto 2, por unanimidade. ------------------------------------------------- 

Armindo José Ferreira da Costa e Silva não participou na discussão e 

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

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

Tiago Vieira Laranjeiro, em nome do Grupo parlamentar do PSD, proferiu o 

seguinte: “O PSD votou contra o orçamento porque nos revemos num 

modelo diferente de gestão da atividade da Câmara Municipal e, também, 

em diferentes prioridades para o investimento. E demais vemos que 

Domingos Bragança se fosse rei, seria, com toda a certeza, o anunciador. 

Porque se anuncia é ideia de projeto, porque se anuncia é anteprojeto, se 

anuncia é fase concursal de adjudicação de projeto, porque se anuncia é o 

projeto propriamente dito, porque se anuncia é fase concursal de 

adjudicação da obra, porque se anuncia é a execução da obra, porque se 

anuncia é finalização da obra e porque se anuncia é a inauguração da obra. 

Entre tanto anúncio, o que se perde á a gestão quotidiana dos problemas dos 

vimaranenses, com escolas adiadas desde há mais de uma década, com 

tantos problemas estruturais como a mobilidade, como os acesos às 

freguesias e às pontas do Concelho, que continuam com os problemas que 

estão. Os transportes públicos de passageiros que continuam a não servir as 

necessidades da população. Por tudo isto, o PSD votou contra.” ------------------

Luís Miguel Freitas Marques Carvalho Soares, em nome do Grupo 

Parlamentar do PS, proferiu o seguinte: “O Partido Socialista, tal como ficou 

patente na intervenção que aqui deixamos, suporta o Executivo Municipal 
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precisamente porque o orçamento que aqui foi hoje apresentado reafirma 

aquilo que tem sido a dinâmica e as opções do Partido Socialista no nosso 

território e que os vimaranenses têm, também, compreendido. As marcas de 

equilíbrio orçamental, as marcas de concretização e a marca de futuro, são 

marcas que ficam bem patentes neste documento que aqui discutimos, no 

documento que foi apresentado e no documento que foi votado pela 

Assembleia Municipal. Na História Portuguesa, na História Monárquica 

Portuguesa tivemos vários reis que se distinguiram pelos seus feitos. Tivemos 

o plantador, que semeou o pinhal de Leiria, que veio fornecer a madeira 

necessária para que pudéssemos construir as naus. Tivemos também um 

conquistador, aqui de Guimarães, que conquistou vitórias atrás de vitórias 

precisamente para que pudéssemos ser a nação que somos hoje. Todos esses 

dois cognomes podiam assentar a Domingos Bragança, o de conquistador e 

o de semeador. Há, também, um cognome que se aplica, e aplica-se bem, do 

homem que faz e cá está, também, para cortar a fita.” ----------------------------- 

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

3 - IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS (IMI) – ANO DE 2018. Submete-se 

à apreciação e votação da Assembleia Municipal o Imposto Municipal Sobre 

Imóveis respeitante ao ano de dois mil e dezoito, aprovado pelo Executivo 

Municipal em sua reunião realizada em trinta e um de outubro de dois mil e 

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

livro de atas. 4 – DERRAMA SOBRE A COLETA DE 2018 (A COBRAR EM 

2019). Submete-se à apreciação e votação da Assembleia Municipal a 

Derrama sobre a Coleta de dois mil e dezoito, a cobrar em dois mil e 

dezanove, aprovada pelo Executivo Municipal em sua reunião realizada em 

trinta e um de outubro de dois mil e dezoito, que aqui se dá por reproduzida 

e fica arquivada em pasta anexa ao livro de atas. 5 – PARTICIPAÇÃO 
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VARIÁVEL NO IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO DAS PESSOAS SINGULARES 

(IRS – ANO DE 2019). Submete-se à apreciação e votação da Assembleia 

Municipal a Participação Variável no Imposto sobre o rendimento das 

Pessoas Singulares para o ano de dois mil e dezanove, aprovada pelo 

Executivo Municipal em sua reunião realizada em trinta e um de outubro de 

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

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

Tiago Vieira Laranjeiro, do Grupo Parlamentar Municipal do PSD, usou da 

palavra para dizer que votariam contra estes pontos porque tinham, de 

facto, visões diferentes quanto ao rumo estratégico que as opções vertidas 

nos documentos representam. Como já haviam dito, o PSD defende 

diferente estratégia para a coleta de impostos e de receita, porque se ano 

após ano há excedentes no orçamento, que constrói a tal almofada 

financeira, isso deveria traduzir-se numa opção diferente quanto à coleta de 

impostos, devolvendo dinheiro aos vimaranenses. ----------------------------------- 

Pedro Manuel Pastor Torcato Ribeiro, do Grupo Parlamentar Municipal da 

CDU, fez a sua intervenção sobre os impostos, lendo, em voz alta, o teor do 

texto que a seguir se transcreve: “O nível de impostos que nos é proposto 

para vigorar em 2018. Não sobrecarrega em excesso no IMI e a Derrama não 

onera as atividades económicas das empresas industriais, comerciais ou de 

serviços, o que está em linha com o que a CDU defende e prática em matéria 

de fiscalidade autárquica. Relativamente à Derrama, a CDU sempre propôs 

que este imposto não deveria ser aplicado de igual forma a todo o tecido 

empresarial do Concelho de Guimarães, fomos os primeiros a defender a 

aplicação de uma taxa de derrama variável. Defendemos, inclusive, que se 

deveria ir mais longe, deveria ser criada uma terceira opção, de isenção de 

derrama para as empresas com faturação inferior a 150 000 €, numa linha 

clara de apoio às PME's, mantendo a taxa de 1% para as empresas entre 150 
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000 e 500 000, e de 1,5% para as empresas com mais de 500 000. As micro 

pequenas e médias empresas são fundamentais para a criação e 

manutenção de emprego no Concelho, que já têm muitas dificuldades na 

economia global. Não podemos deixar de referir que este imposto é sobre os 

lucros tributáveis de pessoas coletivas. É um imposto municipal sobre os 

lucros e não sobre o rendimento do trabalho. Quanto à participação no IRS, a 

Lei das Finanças Locais atribui aos municípios uma participação variável até 

5% no IRS dos sujeitos passivos, relativa aos rendimentos do ano anterior, 

cabendo à Câmara Municipal a possibilidade de prescindir de tal 

participação, revertendo neste caso, tal benefício, para os contribuintes. A 

CDU sempre defendeu que o desagravamento da carga fiscal, em particular 

sobre os rendimentos do trabalho, é uma necessidade que o Governo e a 

Assembleia da República devem dar resposta. Ou seja, não concordamos que 

o desagravamento do IRS seja feito de forma desigual de concelho para 

concelho, ao sabor das necessidades financeiras e da vontade política de 

circunstância. Sobre o IMI, a CDU sempre defendeu a desoneração do 

Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI), através de uma alteração global do 

respetivo Código, matéria que tem estado em debate na Assembleia da 

República, bem como uma alteração ao regime de finanças locais, com 

reforço da participação das autarquias nos impostos do Estado. Trata-se, 

além de aliviar o peso fiscal sobre as famílias, de assegurar uma justa 

repartição dos recursos públicos entre a administração central e local, 

rejeitando simultaneamente qualquer modelo de fiscalidade local. 

Consideramos que a recolha de receita é fundamental para os municípios e é 

sobre isso que nos pronunciamos neste ponto, o destino a dar a essas 

receitas é uma outra discussão, e aí, temos as nossas divergências, como se 

viu na discussão do Plano e Orçamento.” ----------------------------------------------- 
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Paulo Miguel Lima Peixoto, do Grupo Parlamentar Municipal do CDS-PP, fez 

a sua intervenção sobre os impostos, lendo, em voz alta, o teor do texto que 

a seguir se transcreve: “Vamos fazer uma análise a estes três pontos da 

ordem de trabalhos de forma conjunta, mas, vamos utilizar a proposta sobre 

o IMI que a Câmara Municipal de Guimarães remete a esta Assembleia como 

ponto de reflexão. E vamos fazê-lo porque a mesma nos parece 

absolutamente fidedigna do real funcionamento do nosso executivo. 

Olhando cuidadosamente para a proposta que nos é apresentada, nós 

verificamos que os dois primeiros considerandos que o Executivo 

Vimaranense faz, são: Que as famílias vão continuar a enfrentar dificuldades 

em 2019 e que pese embora o risco controlado para a sustentabilidade do 

orçamento municipal associado a esta medida, propomos a taxa nos 0,35% 

para os prédios urbanos. Ora Sr. Presidente, a primeira reflexão que se nos 

apraz fazer, é a seguinte: Escutando o Sr. Primeiro-ministro e seus 

seguidores, onde V. Exa e os membros do seu Executivo se incluem, até 

estávamos crentes que a as dificuldades dos Portugueses, Vimaranenses 

incluídos, tinham terminado! Continuando a analisar a proposta, verificamos 

que a mesma não foi cuidadosamente trabalhada. E explicamos porquê Sr. 

Presidente. Porque, se propõem manter a taxa nos 0,35% para os Prédios 

Urbanos, que risco controlado é que está aqui em causa? Depois, não 

podemos deixar passar em claro o trabalho de marketing que fazem com a 

leitura dos números quando referem que “…esta proposta representa uma 

redução de 22% face ao máximo permitido por lei, que como sabemos se 

situa nos 0,45%”. Ora, sendo isso verdade, em vez de olharmos para o copo 

meio cheio, podemos olhar para o copo meio vazio e acrescentar que a taxa 

está mais elevada 16,7% para além do mínimo permitido por lei. E, Sr. 

Presidente, fazendo fé no preâmbulo que colocaram na proposta, que foi 

considerar as dificuldades das famílias, e também, a já referida falta de risco, 
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julgamos que era o mínimo que poderiam fazer pelos vimaranenses, ou seja, 

apresentar uma proposta com o valor mínimo – 0,30%. É que, o impacto da 

descida da taxa de IMI para os 0,30% teria um efeito positivo muito maior 

nas famílias, relativamente ao efeito negativo que teria nas contas do 

município, onde nós sabemos que a rubrica é responsável por cerca de 20% 

do orçamento. Outra medida que não se compreende tem a ver com a 

proposta da derrama sobre a coleta de 2018, a receber em 2019. É proposto 

1,5% sobre o lucro tributável sobre rendimentos de pessoas coletivas com 

volume de negócio superior a 150.000 € e, 1,0% sobre o lucro tributável 

sobre rendimentos de pessoas coletivas com volume de negócio inferior a 

150.000 €. Ora, não obstante, ser o CDS defensor de políticas que catapultem 

as PME’s, não conseguimos vislumbrar lógica nesta proposta. Em bom rigor, 

temos assistido a um êxodo de pessoas e de empresas do concelho de 

Guimarães. E não é por, V. Exas, sistematicamente virem a público dizer que 

isso não é verdade, basta, por exemplo, comparar alguns dos nossos 

concelhos vizinhos nos indicadores de população, nº de empresas e emprego, 

com o Concelho de Guimarães, para percebermos que a curva de Guimarães 

tem sido descendente. E a definição da taxa da derrama poderia ser uma 

medida para dar um sinal inequívoco à sociedade, nomeadamente ao tecido 

económico, que Guimarães quer fixar pessoas e quer captar investimento 

preocupando-se com os empresários. Mas não, numa atitude de teimosia 

política, Guimarães continua a praticar as taxas de derrama ao nível dos 

concelhos que têm as taxas mais altas em vez de, o fazer, comparativamente 

aqueles que têm as taxas mais baixas e que efetivamente são os nossos 

concorrentes. Por outro lado, a diferenciação de taxa entre os escalões das 

empresas, neste particular, não se nos afigura como positivo, pois todos 

sabemos que quem tem mais força para a promoção da empregabilidade 
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são as empresas com volume de negócios acima dos 150.000 € e, pasme-se, 

são essas que são prejudicadas com estas medidas. Mais uma vez, se verifica 

que não há consequência entre o discurso e os atos, razões mais que 

suficientes para o CDS votar contra estas propostas.” -------------------------------  

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

Fermentões, usou da palavra anunciando que a receita dos impostos têm 

retorno na qualidade e na quantidade dos serviços prestados pelo Executivo 

em prol dos seus concidadãos. De facto, disse que viver em Guimarães está 

na moda devido ao trabalho que tem vindo a ser desenvolvido pelo 

Executivo Municipal, na área da mobilidade, na regeneração económica do 

concelho, no desenvolvimento económico do concelho, na área do turismo, 

no desporto, no parque escolar, entre muitos outros. Por tudo o que 

acabara de referir, votariam a favor das propostas em análise. -------------------  

Domingos Bragança, Presidente da Câmara Municipal, usou da palavra 

apenas para comunicar que havia ficado acordado, pelos quatro concelhos 

que compõem o Quadrilátero Urbano, aplicarem taxas iguais nos impostos 

municipais. -------------------------------------------------------------------------------------- 

As propostas foram submetidas à votação, individualmente, tendo a 

Assembleia DELIBERADO: ------------------------------------------------------------------- 

APROVAR o ponto 3, por maioria, com 55 votos a favor (20 eleitos do PS, 32 

Presidentes de Junta do PS e 3 eleitos da CDU) e 31 votos contra (13 eleitos 

do PSD, 12 Presidentes de Junta do PSD, 4 eleitos do CDS-PP, 1 eleito do BE e 

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

APROVAR o ponto 4, por maioria, com 55 votos a favor (20 eleitos do PS, 32 

Presidentes de Junta do PS e 3 eleitos da CDU) e 31 votos contra (13 eleitos 

do PSD, 12 Presidentes de Junta do PSD, 4 eleitos do CDS-PP, 1 eleito do BE e 

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

APROVAR o ponto 5, por maioria, com 55 votos a favor (20 eleitos do PS, 32
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Presidentes de Junta do PS e 3 eleitos da CDU), 30 votos contra (13 eleitos 

do PSD, 12 Presidentes de Junta do PSD, 4 eleitos do CDS-PP e 1 eleito do 

PPM) e 1 abstenção (1 eleito do BE) ----------------------------------------------------- 

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

Sónia Cristina Patrocínio Gonçalo Ribeiro, em nome do Grupo Parlamentar 

Municipal do BE, proferiu o seguinte: “O Bloco de Esquerda vota contra pois 

somos favoráveis à manutenção do valor médio, entre a taxa mínima e 

máxima aplicável, os atuais 0,375%, uma vez que essa verba deveria ser vista 

como um contributo de quem tem casa, para quem não tem venha a ter, 

usando-se essa verba para construção de habitação social, contribuindo 

também para este fim o valor de majoração aplicável aos prédios urbanos 

degradados. Este executivo poderia assim desmontar alguma critica que lhe 

fosse feita, pois estaria a contribuir para uma sociedade mais equilibrada e 

para uma cidade mais sustentável do ponto de vista da problemática que é a 

habitação.”-------------------------------------------------------------------------------------- 

REGULAMENTOS TAXAS ---------------------------------------------------------------------  

6 - ALTERAÇÕES AO REGULAMENTO MUNICIPAL DE TAXAS E OUTRAS 

RECEITAS MUNICIPAIS, À TABELA DE TAXAS E OUTRAS RECEITAS 

MUNICIPAIS E À TABELA DE TAXAS E ENCARGOS NAS OPERAÇÕES 

URBANÍSTICAS – ANO DE 2019. Submete-se à apreciação e votação da 

Assembleia Municipal as alterações ao Regulamento Municipal de Taxas e 

Outras Receitas Municipais, à Tabela de Taxas e Outras Receitas Municipais 

e à Tabela de Taxas e Encargos nas Operações Urbanísticas, para o ano de 

dois mil e dezanove, aprovadas pelo Executivo Municipal em sua reunião 

realizada em trinta e um de outubro de dois mil e dezoito, que aqui se dão 

por reproduzidas e ficam arquivadas em pasta anexa ao livro de atas. --------- 

Pedro Manuel Pastor Torcato Ribeiro, do Grupo Parlamentar Municipal da
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 CDU, usou da palavra para dizer que ao consultar as taxas de utilização ficou 

sem entender, e que gostaria de ser esclarecido, por que é que alguns 

equipamentos desportivos não constam do documento, nomeadamente, as 

piscinas das Taipas, o pavilhão polidesportivo das Taipas e a Academia de 

Ginástica. Disse, igualmente, ter ficado surpreso por aparecer o parque de 

campismo da Penha e não aparecer o parque de campismo das Taipas. ------- 

Tiago Vieira Laranjeiro, do Grupo Parlamentar Municipal do PSD, usou da 

palavra apenas para dizer que não percebia o porquê da aplicação de uma 

taxa de dois euros e meio a quem proceder a pagamentos através do 

sistema de multibanco, dizendo ser este um valor extremamente elevado. --- 

Domingos Bragança, Presidente da Câmara Municipal, esclareceu que, 

segundo informação que dispunha, nos contratos programa que fizeram 

com a Tempo Livre, a Oficina e a Taipas termal, ficou definido que a 

arrecadação das taxas seria das respetivas cooperativas. Esclareceu, 

finalizando, que mesmo na era da Internet existem transações e comissões 

que têm de ser pagas aos institutos financeiros, como é o caso dos 

pagamentos através da rede multibanco. ----------------------------------------------- 

Foram solicitados esclarecimentos pelo membro Pedro Manuel Pastor 

Torcato Ribeiro, aos quais Domingos Bragança respondeu. ------------------------ 

Submetida à votação a Assembleia DELIBEROU APROVAR, por maioria, com 

55 votos a favor (20 eleitos do PS, 32 Presidentes de Junta do PS e 3 eleitos 

da CDU) e 31 abstenções (13 eleitos do PSD, 12 Presidentes de Junta do PSD, 

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

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

Pedro Manuel Pastor Torcato Ribeiro, em nome do Grupo Parlamentar 

Municipal da CDU, proferiu o seguinte: “A CDU vota a favor deste ponto 

contando que depois irá chegar essa informação.” ----------------------------------- 

REGULAMENTOS ------------------------------------------------------------------------------ 
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7 – PROJETO DE REGULAMENTO DO CENTRO DE RECOLHA OFICIAL DO 

CONCELHO DE GUIMARÃES. Submete-se à apreciação e votação da 

Assembleia Municipal o Projeto de Regulamento do Centro de Recolha 

Oficial do Concelho de Guimarães, aprovado pelo Executivo Municipal em 

sua reunião realizada em quinze de novembro de dois mil e dezoito, que 

aqui se dá por reproduzido e fica arquivado em pasta anexa ao livro de atas. 

8 – BIG – BIENAL DE ILUSTRAÇÃO DE GUIMARÃES 2019 – APROVAÇÃO DE 

REGULAMENTO. Submete-se à apreciação e votação da Assembleia 

Municipal o Regulamento da Bienal de Ilustração de Guimarães 2019, 

aprovado pelo Executivo Municipal em sua reunião realizada em quinze de 

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

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

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

PP, fez a sua intervenção sobre o Regulamento do Centro de Recolha Oficial 

do Concelho de Guimarães, lendo, em voz alta, o teor do texto que a seguir 

se transcreve: “A análise do Regulamento do Centro de Recolha Oficial (CRO) 

é sempre condicionada pela legislação nacional e comunitária que o regula, 

pelo que deve ser suportada pelo particular cuidado em assegurar o bem-

estar aos animais que aí habitam. Um primeiro aspeto é estarmos perante 

um CRO e não um Hospital Veterinário Público e Municipal, existente já em 

diferentes cidades, que permitiria uma melhor e mais cuidada abordagem 

dos animais internados. Ainda, não nos encontramos perante um Hotel, 

dado que se recolhem animais de diferentes proveniências, errantes, com os 

riscos sanitários inerentes. Será, sempre, bom relembrar o aspeto de Saúde 

Pública que os CRO revestem e que são importantes para o cidadão comum. 

Se consideramos que o Regulamento é uma peça imprescindível do seu 

funcionamento, e a abertura (devidamente acompanhada) à comunidade 
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fundamental, a preocupação do CDS reveste-se, logicamente, no 

cumprimento do Regulamento, de forma a que este não seja uma peça 

obrigatória, mas pouco útil. Assim, com a nova legislação que impede a 

eutanásia como medida de controlo populacional (com efeitos desde 

Setembro passado), importa entender se existe uma capacidade adequada 

para a recolha e permanência de animais ou, se como se conhece, existe já 

uma sobrepopulação que reduz o bem-estar e a qualidade de vida dos 

animais. Assim, gostaríamos de saber quando se iniciam as obras de 

ampliação do CRO e qual a capacidade de acolhimento prevista? Ainda, se 

será de âmbito estritamente municipal ou intermunicipal, implicando, ainda, 

maior dimensão e esforço de funcionamento? Por outro lado, consideramos 

elementar que este trabalho seja realizado por técnicos e pessoal 

devidamente qualificado, com formação específica, e que consiga manter um 

serviço contínuo de permanência e recolha de animais abandonados. 

Entende, ainda, o CDS que se deve reforçar a política de adoção, de forma 

responsável, bem como de esterilização dos animais errantes ou 

abandonados. Mas consideramos, com base na experiência noutras cidades, 

que a manutenção de colónias de gatos na rua, em situação de 

sobrepopulação, pode (e é), para além do risco de Saúde Publica, uma 

questão de biodiversidade, dado o efeito trófico que manifestam, eliminando 

outras populações de relevância (como aves, insetos,…) e corrigindo o 

equilíbrio de espécies que se pretende sustentável. Por fim, a educação 

populacional que impeça o abandono e sensibilize as populações, 

particularmente, os mais jovens às boas práticas e à responsabilização como 

tutores de animais. O CDS propõe, pois, uma campanha que percorra todas 

as Escolas promovendo a adoção responsável e o bem-estar dos nossos 

animais.” ---------------------------------------------------------------------------------------- 

Ana Rita Abreu Fernandes, do Grupo Parlamentar Municipal do PSD, disse
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terem verificado que os reparos apresentados pela Coligação Juntos Por 

Guimarães em reunião do Executivo Municipal não foram considerados. E, 

eram três pontos que a Coligação considera importantes ter-se em atenção: 

no art.º 24º, deveria ser acrescido - promover campanhas de esterilização 

gratuita de felinos e canídeos cujos detentores ainda se encontrem em 

situação comprovada debilidade financeira; no art.º 26º, disse considerarem 

pertinente acrescentar a disponibilidade do Centro de Recolha Oficial para 

solicitar e/ou aceitar colaboração de pessoas/entidades que possuam 

conhecimento de treino de caminho a fim de incutir treino básico nos cães 

disponíveis para adoção, promovendo uma melhor integração no meio 

familiar e urbano, uma vez que o sucesso de adoção, principalmente em 

cães jovens ou adultos está positivamente ligada ao nível da educação do 

cão; Finalmente, sobre o ponto nº 2 do art.º 26º, que regula de que forma é 

que o CRO disponibiliza atividades de terapia assistida por animais, com 

deficientes e atividades de ocupação de tempos livres com os idosos, disse 

que queriam realçar que a terapia assistida por animais carece de certificado 

de aptidão dos mesmos para exercer estas funções, dado que um cão de 

terapias assistidas tem de ser seriamente treinado para essas situações. Pese 

embora estas questões, votariam favoravelmente a proposta apresentada. -- 

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

CDU, fez a sua intervenção sobre o Regulamento do Centro de Recolha 

Oficial, lendo, em voz alta, o teor do texto que a seguir se transcreve: “Mais 

de 40 mil cães e gatos errantes foram recolhidos em 2017 pelos serviços 

municipais em Portugal segundo a DGAV. A região Norte lidera a lista de 

animais adotados (4.834), eutanasiados (5.090) e vacinados (41.257). Mas o 

Norte é a região que esterilizou menos animais (522). Não existe controlo da 

população canina e felina no país. Desconhecem-se as suas condições de 
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alojamento, estado reprodutivo, transações, óbitos ou abandono, e, logo, 

ignoram-se riscos higiene-sanitários. É prática comum observar-se o 

completo desrespeito pela legislação, sobretudo, no que se refere ao registo 

de cães e gatos que tem carácter obrigatório, constituindo contraordenação, 

punível pelo presidente da junta de freguesia. Esta prática leva a que nas 

nossas ruas estejam sistematicamente presentes animais abandonados. 

Todos os cães nascidos após 2007 devem obrigatoriamente estar 

identificados com um chip, mas infelizmente tal não é levado em conta e 

constitui uma fragilidade, pois a identificação com chip é crucial para o 

combate ao abandono de animais. A Lei n.º 27/2016, de 23 de Agosto, com 

medidas para a modernização dos serviços municipais de veterinária, 

estabelecendo a proibição do abate de animais errantes como controlo da 

população e privilegiando a esterilização, trouxe a necessidade de se alterar 

o Regulamento do CRO de Guimarães e de proceder a alterações físicas. 

Mais uma vez a CDU foi pró-ativa e propôs alterações ao Regulamento em 

Maio de 2017. Finalmente, a partir de hoje o novo Regulamento do CRO 

poderá ser aplicado, mesmo que ainda contenha alguns aspetos que 

gostaríamos de ver melhorados, como por exemplo, as adoções só poderem 

ser feitas na presença de veterinário municipal, como é prática corrente 

noutros canis/gatis. É aos veterinários responsáveis que cabe 

consciencializar os adotantes para o compromisso que assumem ao adotar 

um cão ou um gato. O acompanhamento dos animais adotados durante um 

período deveria ser assegurado pelo CRO para prevenir futuros abandonos. É 

também essencial, que se criem políticas de adoção nas escolas, nas 

freguesias, nas comunidades. Depois da inauguração da sala de cirurgia 

esperávamos, tal como nos prometeu a veterinária municipal, números 

superiores de esterilizações. Tal como esperávamos que hoje nos fosse 

apresentado o protocolo que a Câmara Municipal fez com a Sociedade 
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Portuguesa dos Animais – a 4 de Outubro de 2018 - visto que nas propostas 

da CDU estava também prevista a participação da população vimaranense 

na vida do CRO. É importante que o CRO de Guimarães tenha as portas 

abertas à comunidade para que os animais possam conquistar possíveis 

adotantes e saiam rapidamente de um sistema que deveria ser provisório. 

No caso da plataforma eletrónica, aproveito para apelar aos responsáveis 

para que se coloquem datas nas fotografias dos animais para adoção, e nos 

animais possivelmente encontrados na rua, a bem da transparência dos 

processos. Os animais não falam, mas a fama menos boa do CRO de 

Guimarães perpetua-se e é necessário trabalhar para que se torne confiável 

e um exemplo. A CDU continuará atenta.” ---------------------------------------------- 

Marta Abreu Coutada, do Grupo Parlamentar Municipal do PS, começou por 

referir que a promoção do bem-estar dos animais e a defesa dos seus 

direitos é uma preocupação cada vez mais presente na sociedade atual, à 

qual o Município de Guimarães não é indiferente, adotando medidas e ações 

com vista ao seu respeito e salvaguarda. De modo a salvaguardar estes 

direitos e a defender a higiene e saúde pública e a segurança das pessoas, 

disse ter a Câmara o CRO, serviço público de recolha ao alojamento e adoção 

de animais, recentemente melhorado com a criação de uma sala de cirurgia, 

que veio permitir a esterilização dos animais acolhidos neste equipamento. 

Disse, depois, que o Regulamento em apreço decorre da entrada em vigor 

da Lei nº27/2016, de 23 de agosto, que aprova medidas para a criação de 

uma rede de centro de recolha oficial de animais e que estabelece a 

proibição do abate de animais errantes como forma de controlo da 

população privilegiando a sua esterilização. Salientou que o CRO de 

Guimarães, ao longo dos anos, deu sempre prioridade à adoção como 

medida de controlo da população animal e nunca ao seu abate. Disse estar-
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se perante um Regulamento que estabelece as regras do funcionamento do 

CRO de Guimarães, que define as condições da prestação de serviço público 

de recolha, alojamento e adoção dos animais sob jurisdição do Município de 

Guimarães. Igualmente estava-se perante um regulamento participado, que 

resultou de uma auscultação efetuada junto de vários intervenientes de 

quem entendeu dar o seu contributo e que, com ele, enriqueceu este 

documento. Também é um Regulamento que possibilita o voluntariado e 

estabelecimento de parcerias de outras entidades. Por fim, disse estar-se 

perante um Regulamento que materializa uma estratégia municipal de 

promoção da adoção e do bem-estar animal, estratégia esta que envolve 

diferentes entidades e organizações da sociedade civil, com conhecimento e 

trabalho reconhecido neste domínio. Por todas as razões que expôs, votarão 

favoravelmente a proposta. ---------------------------------------------------------------- 

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

para responder às questões que lhe foram colocadas, anunciou que a 

elaboração do projeto para ampliação do Centro de Recolha Oficial de 

Guimarães está a ser elaborado pelo Departamento de Obras Municipais e 

esperava que ao longo do ano de dois mil e dezanove possam lançar a obra a 

concurso. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

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

DELIBERTAFDO: -------------------------------------------------------------------------------- 

APROVAR o ponto 7, por unanimidade; ------------------------------------------------- 

APROVAR o ponto 8, por unanimidade. ------------------------------------------------- 

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

Sónia Cristina Patrocínio Gonçalo Ribeiro, em nome do Grupo Parlamentar 

Municipal do BE, proferiu o seguinte: “Neste regulamento são incluídas duas 

propostas e recomendações dadas pelo Bloco de Esquerda. O executivo 

optou por anexar ao documento em análise a resposta individual a cada uma 
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das propostas, dando respostas tão ambíguas, o que nos leva a considerar a 

cada vez mais pertinência das mesmas. A ideia de que o CRO não pode ser 

um local de hospitalização, com controlo da dor, serviço de radiografia e sala 

de recobro não colhe para nós aceitação, remetendo para a contratação de 

clínicas que já deviam estar já identificadas, ou haver dados quanto aos 

critérios que vão ser usados na escolha, aferindo da existência ou não de 

incompatibilidades na gestão dos concursos. Propusemos também que deve 

ser autorizada a entrada de possíveis adotantes inclusive à zona de 

sequestro, desde que acompanhados por pessoal do CRO. A resposta diz que 

a zona de sequestro é um espaço onde estão os animais doentes e os 

potencialmente perigosos. No caso de animais perigosos, destacamos que 

estes animais podem demonstrar perigosidade devido a historial anterior de 

maus tratos e que, muitas vezes, precisam apenas de carinho para alterar o 

comportamento. No caso de animais doentes a médica veterinária fará a 

avaliação, mas o que propusemos é que haja um registo desse processo, não 

basta só dizer que se fez, o que gostaríamos é saber os passos dados até lá 

chegar. É também referido, vezes demais, que “quando não for possível fazer 

tratamentos ou recobro no CRO, o município contratará os serviços de 

clínicas veterinárias do concelho, mediante procedimento de contratação 

pública”. É referido também que “a avaliação faz parte das funções médicas 

da veterinária municipal”. Se a médica veterinária municipal não fosse 

proprietária de duas clínicas, que provavelmente serão as escolhidas para os 

procedimentos hospitalares, o Bloco de Esquerda ficaria muito mais 

descansado. De qualquer forma, iremos acompanhar todos os ajustes diretos 

e outros concursos públicos relacionados com esta matéria.” --------------------- 

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

9 - CERTIDÃO DE INTERESSE PÚBLICO NO ÂMBITO DO RERAE – NITAL – 



 

 

 
 

ATA Nº 10 Fls. __23V__ 

REUNIÃO ORDINÁRIA DE 27 DE NOVEMBRO DE 2018 

 

 

 

 

Mod. 228/SQ 0 

GRANITO NATURAL, LDA. Submete-se à apreciação e votação da Assembleia 

Municipal a certidão de interesse público no âmbito do RERAE – Nital, 

Granito Natural, Lda., aprovada pelo Executivo Municipal em sua reunião 

realizada em trinta e um de outubro de dois mil e dezoito, que aqui se dá 

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

CERTIDÃO DE INTERESSE PÚBLICO NO ÂMBITO DO RERAE – LAURA 

GONÇALVES RIBEIRO, UNIPESSOAL, LDA. Submete-se à apreciação e 

votação da Assembleia Municipal a certidão de interesse público no âmbito 

do RERAE – Laura Gonçalves Ribeiro, Unipessoal, Lda., aprovada pelo 

Executivo Municipal em sua reunião realizada em quatro de outubro de dois 

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

anexa ao livro de atas. 11 - CERTIDÃO DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL 

PARA EFEITOS RIP (RELEVANTE INTERESSE PÚBLICO) - BERNARDINO 

CASTRO SERVIÇOS FESTIVOS, LDA. Submete-se à apreciação e votação da 

Assembleia Municipal a certidão de interesse público municipal para efeitos 

RIP (relevante interesse público) – Bernardino Castro Serviços Festivos, Lda., 

aprovada pelo Executivo Municipal em sua reunião realizada em trinta e um 

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

arquivada em pasta anexa ao livro de atas. 12 - CERTIDÃO DE INTERESSE 

PÚBLICO MUNICIPAL PARA EFEITOS RIP (RELEVANTE INTERESSE PÚBLICO) -

COMPLEXO TURÍSTICO FONTE DO CUCO, LDA. Submete-se à apreciação e 

votação da Assembleia Municipal a certidão de interesse público municipal 

para efeitos RIP (relevante interesse público) – Complexo Turístico Fonte do 

Cuco, Lda., aprovada pelo Executivo Municipal em sua reunião realizada em 

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

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

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

CDU, fez a sua intervenção sobre a certidão de interesse público municipal 
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do complexo turístico Fonte do Cuco, tendo, em voz alta, o teor do texto que 

se transcreve: “A CDU gostaria de saber, senhor presidente, se o pedido de 

emissão de declaração de Interesse Público Municipal do Complexo Turístico 

Fonte do Cuco Lda. teve em consideração a descrição do número de 

trabalhadores envolvidos? Ora, na descrição da situação da empresa 

podemos ler “A empresa conta com 2 colaboradores, um dos quais não 

remunerado (…) - fim de citação. Onde podemos encontrar senhor presidente 

o conceito do trabalhador não remunerado? E o único posto de trabalho que 

será criado será para este trabalhador não remunerado ou para outro 

trabalhador a contratar e este continuará sem remuneração? Existe por 

parte da Câmara Municipal fiscalização para saber se as empresas que 

beneficiam destes benefícios criam mesmo o número de postos de trabalho 

que evocam quando se candidatam? Assim já percebemos que sejam criadas 

50 empresas por mês e que mesmo assim o número de desempregados 

continue a subir em Guimarães!” --------------------------------------------------------- 

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

esclarecer que esta aprovação de interesse público das empresas tem um 

conjunto de condições que são monitorizadas e que têm de ser 

comprovadas pelas respetivas empresas que beneficiam deste estatuto. ----- 

Foram solicitados esclarecimentos pelo membro Mariana da Conceição 

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

Posto isto, o Presidente submeteu as propostas à votação, tendo a 

Assembleia DELIBERADO da seguinte forma: ------------------------------------------ 

APROVAR o ponto 9, por maioria, com 85 votos a favor (20 eleitos do PS, 32 

Presidentes de Junta do PS, 13 eleitos do PSD, 12 Presidentes de Junta do 

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

contra (1 eleito do BE); ----------------------------------------------------------------------  
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APROVAR o ponto 10, por unanimidade; ----------------------------------------------- 

APROVAR o ponto 11, por maioria, com 55 votos a favor (20 eleitos do PS, 

31 Presidentes de Junta do PS, 3 eleitos da CDU e 1 eleito do PPM) e 30 

abstenções (13 eleitos do PSD, 12 Presidentes de Junta do PSD, 4 eleitos do 

CDS-PP, 1 eleito do BE); ----------------------------------------------------------------------     

Ricardo Jorge Carvalho de Castro, Presidente da Junta de Freguesia de 

Silvares, não participou na discussão nem na votação deste ponto por se 

considerar impedido. ------------------------------------------------------------------------- 

APROVAR o ponto 12, por maioria, com 81 votos a favor (20 eleitos do PS, 

32 Presidentes de Junta do PS, 13 eleitos do PSD, 12 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); ------------------------------------------------------------------------  

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

Sónia Cristina Patrocínio Gonçalo Ribeiro, em nome do Grupo Parlamentar 

Municipal do BE, proferiu o seguinte: “Na primeira reunião desta assembleia 

municipal, o Senhor Presidente enalteceu a forma como devemos olhar para 

a agricultura e para o novo estatuto dos agricultores, como sendo uma 

profissão cada vez mais de jovens, capacitados com formação especifica que 

lhes confere uma cada vez maior importância na nossa sociedade, como 

impulsionadores de uma economia com potencial, mas que estava 

abandonado, fruto até de algum preconceito com que se olha para a 

agricultura e para quem a ela se dedica. Ouvimos até o Senhor Presidente, e 

a propósito da Incubadora de Base Rural, fazer chamada de atenção para o 

valor e a valorização que a agricultura merece. Deixe-me dizer-lhe, Senhor 

Presidente, que na teoria concordo plenamente com a sua opinião, mas o 

que o Senhor diz numas ocasiões não é para ter sempre em linha de conta. 

No ponto em análise, “o terreno em apreço encontra-se classificado como 

solo rural, Reserva Agrícola Nacional e Estrutura Ecológica Municipal Nível I. 
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Ora, como tem vindo a ser a posição do Bloco de Esquerda, é a de que não se 

pode dar um no cravo e outra na ferradura. Não pode este executivo quando 

lhe convém por a agricultura na mó de cima e depois aprovar estas 

propostas como se nada fosse. Os recursos naturais são de todos e a todos 

nos devem preocupar. Relativamente à pedreira, esta empresa que é uma 

empresa de extração de granitos, encontra-se em reserva nacional, área com 

risco de erosão, o terreno à travessado por uma linha de água e pelo sistema 

integrado de despoluição do Vale do Ave. Para quem tem tanta preocupação 

com a ecologia e com as reservas agrícolas, está tudo dito. Seja como for, 

tem também aqui uma observação no documento que nos é dado a analisar, 

que sempre que qualquer intervenção no solo forem achados vestígios 

arqueológicos, quer se trate de elementos móveis ou imóveis no subsolo ou à 

superfície, deve a sua descoberta ser obrigatoriamente comunicada à 

Câmara Municipal para adoção das medidas de salvaguarda necessárias. 

Esperemos que assim seja!” ---------------------------------------------------------------- 

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

Municipal da CDU, proferiu o seguinte: “A CDU votou contra este ponto 

porque, como acho que todos perceberam, tínhamos dúvidas sobre o 

processo, tentamos que a Câmara nos esclarecesse e pensamos que, apesar 

de todos os técnicos e por todas as mãos que passou este processo, a 

resposta do Senhor Presidente não foi satisfatória.” ---------------------------------  

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

13 - PEDIDO DE RENEGOCIAÇÃO DO CONTRATO DE CONCEÇÃO DE 

BENEFÍCIOS TRIBUTÁRIOS MUNICIPAIS CELEBRADO COM A EMPRESA F. 

MODA – INDÚSTRIA TÊXTIL, S.A. Submete-se à apreciação e votação da 

Assembleia Municipal o pedido de renegociação do contrato de conceção de 

benefícios tributários municipais celebrado com a empresa F. Moda – 
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Indústria Têxtil, S.A., aprovado pelo Executivo Municipal em sua reunião 

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

reproduzido e fica arquivado em pasta anexa ao livro de atas. 14 - PEDIDO 

DE RENEGOCIAÇÃO DO CONTRATO DE CONCEÇÃO DE BENEFÍCIOS 

TRIBUTÁRIOS MUNICIPAIS – SECILOR. Submete-se à apreciação e votação 

da Assembleia Municipal o pedido de renegociação do contrato de conceção 

de benefícios tributários municipais – SECILOR, aprovado pelo Executivo 

Municipal em sua reunião realizada em dezoito de outubro de dois mil e 

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

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

Não havendo intervenções, as propostas foram de imediato submetidas à 

votação, por acordo unânime, no conjunto dos dois pontos, tendo a 

Assembleia DELIBERADO APROVAR, por unanimidade. ---------------------------- 

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

15 – ALTERAÇÃO DA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

MUNICIPAIS. Submete-se à apreciação e votação da Assembleia Municipal, 

ao abrigo e nos termos do artigo 6º do Decreto-lei nº 305/2009, de 23 de 

outubro, conjugado com o disposto no nº 3 do artigo 4º da Lei nº 49/2012, 

de 29 de agosto, a seguinte alteração: 1- A aprovação de um modelo 

hierarquizado, com a criação de uma estrutura nuclear composta por nove 

unidades orgânicas nucleares correspondentes a departamentos municipais, 

dirigidos por dirigente intermédio de 1.º grau, com as atribuições e 

competências descritas no Regulamento dos Serviços do Município de 

Guimarães (Anexo I). 2 - A aprovação de uma estrutura flexível, composta 

por: a) Unidades orgânicas flexíveis correspondentes a divisões municipais, 

dirigidas por dirigente intermédio de 2.º grau, até ao limite máximo de 

trinta. b) Unidades orgânicas flexíveis dirigidas por dirigente intermédio de 

3.º grau, até ao limite máximo de sete. c) Aprovar a definição das 
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competências, área, requisitos do recrutamento, e período de experiência 

profissional, bem como da respetiva remuneração, relativamente às 

unidades chefiadas por dirigentes de 3.º grau, nos termos do artigo 6.º do 

regulamento anexo. d) Subunidades orgânicas, com o nível de secção, num 

máximo de treze. e) Equipas de projeto em número não superior a três. 3 - 

As atribuições e competências das unidades orgânicas flexíveis 

correspondentes a divisões municipais, dirigidas por dirigente intermédio de 

2.º grau, e das unidades orgânicas flexíveis dirigida por dirigente intermédio 

de 3.º grau, nos termos definidos e descritos no mesmo anexo. A proposta 

foi aprovada pelo Executivo Municipal em sua reunião realizada em trinta e 

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

arquivada, com os referidos documentos, em pasta anexa ao livro de atas. --- 

Miguel Ângelo Leite Vieira, do Grupo Parlamentar Municipal da CDU, fez a 

sua intervenção sobre este tema, lendo, em voz alta, o texto que a seguir se 

transcreve: “Na Reunião de Câmara de dia 31 de Outubro, foi apresentada e 

aprovada pela maioria socialista, uma proposta de alteração da estrutura 

orgânica dos serviços municipais, de onde se destacou a extinção da Divisão 

de Associativismo e Juventude, justificada pelo Presidente da Câmara, 

Domingos Bragança, pela sua pertença a múltiplos domínios. Nesse mesmo 

dia, a Juventude Socialista de Guimarães, falando de remodelação, não de 

extinção, lança no plano mediático uma reivindicação para a criação de um 

organismo com a função de dinamizar todas as dimensões relacionadas com 

a juventude. No dia 3 de Novembro, 4 dias após a reunião de câmara, a 

Juventude Socialista, e não a Câmara Municipal, numa clara inversão de 

papéis, anuncia a criação, até ao final do ano, de um organismo municipal, 

de um gabinete dedicado às políticas e temáticas da juventude de 

Guimarães. Uns dias depois, ficou-se a saber que afinal, na reunião de 



 

 

 
 

ATA Nº 10 Fls. __26V__ 

REUNIÃO ORDINÁRIA DE 27 DE NOVEMBRO DE 2018 

 

 

 

 

Mod. 228/SQ 0 

câmara precedente, não se assistiu a uma verdadeira extinção, mas apenas 

a um formalismo porque na realidade aquela divisão não existia, a sua 

competência orgânica estava disseminada por múltiplas divisões, de forma 

transversal. No enquadramento cronológico dos eventos, do exercício de 

perceber toda a contradição evidenciada por um discurso que não é 

acompanhado pela ação, resultam múltiplas questões: 1 - Se a Divisão de 

Associativismo e Juventude, na prática, já não existia, porque é que só na 

terceira alteração à estrutura orgânica do município, no espaço de um ano, é 

que se optou pela sua extinção? 2 - Se a temática da juventude continua a 

ser transversal, diluída por múltiplos domínios, porque é que passado uns 

dias após a extinção da sua divisão, se decidiu criar um organismo municipal 

para a juventude? 3 - Se o Presidente da Câmara, aquando da extinção da 

Divisão de Associativismo e Juventude, já tinha intenção de avançar coma 

criação de um gabinete da juventude, porque não o revelou nesse momento? 

4 - Se o Gabinete da Juventude é para ficar funcional até ao final do ano, 

porque é que a vereadora da juventude disse que na próxima reunião do 

Conselho Municipal da Juventude, a realizar em Janeiro, se iria discutir os 

moldes de funcionamento do gabinete, quando na prática, este já estaria a 

funcionar? Na era do mediatismo, não importa o tamanho, não importa o 

impacto, qualquer situação serve para propagandear a ilusão do sucesso. 

Numa estratégia de comunicação habitual, o executivo municipal começou 

por desvalorizar publicamente a extinção da divisão, para de seguida, 

mediatizar a criação de um gabinete da juventude. Na prática fica tudo 

igual, mas pelo menos a ilusão é lançada na comunidade. A maioria da 

juventude vimaranense não se interessa pelo espetáculo mediático, não quer 

saber da questão semântica, se é uma divisão ou um gabinete, só quer ver os 

seus problemas resolvidos. Tal como todos os jovens, a CDU só deseja que 

existam políticas camarárias que – no emprego, na mobilidade, na 
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habitação, na educação, no social, no desporto, na cultura – tenham em 

consideração as preocupações e aspirações da juventude, que valorizem o 

seu bem-estar. Guimarães, no plano concelhio, tem perdido população, tem 

envelhecido: os jovens não se sentem atraídos pelas condições oferecidas, 

tanto no plano pessoal como no profissional. No trabalho, os baixos salários, 

a falta de emprego qualificado. Na habitação, as rendas elevadas. Na 

mobilidade, o trânsito caótico e a falta de uma rede de transportes públicos. 

O PS, no executivo municipal, mantém velhos hábitos, prefere atacar uma 

oposição que reclama mais dedicação às problemáticas da juventude, do que 

manter um diálogo construtivo na discussão sobre as opções políticas. Se a 

situação fosse diferente, se não houvesse uma postura de desvalorização das 

propostas da oposição, a câmara municipal, em de vez de reagir, de correr 

atrás do prejuízo, poderia já ter resolvido muitos dos problemas, com um 

programa destinado aos jovens, com apoios ao associativismo jovem, com 

uma visão de envolvimento da juventude no desenvolvimento do concelho.” - 

Tiago Vieira Laranjeiro, do Grupo Parlamentar Municipal do PSD, disse que 

se iria focar na análise da extinção da divisão da juventude e associativismo. 

De facto, sendo Guimarães uma cidade com vinte e cinco mil jovens, entre 

os catorze e os vinte e cinco anos, disse ser sintomático que a Câmara 

Municipal de Guimarães entendesse abolir da estrutura da Câmara a Divisão 

da Juventude e Associativismo. ------------------------------------------------------------

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

sua intervenção sobre a alteração da estrutura e organização dos serviços 

municipais, lendo, em voz alta, o teor do texto que a seguir se transcreve: 

“Com o objetivo de aperfeiçoar o modelo organizacional da Câmara 

Municipal de Guimarães, é apresentada pelo executivo municipal a esta 

assembleia, uma proposta de alteração da estrutura e organização dos 
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serviços municipais. Estas alterações visam adequar a estrutura orgânica às 

atuais competências do município, mas também àquelas que, a breve trecho, 

lhe serão delegadas. Mas sobretudo, estas alterações têm como objetivo 

implementar uma maior eficiência e eficácia dos serviços municipais, 

aproximando a Câmara dos cidadãos, e adequando a sua orgânica, à visão e 

estratégia presente no programa eleitoral que mereceu o voto da maioria 

dos vimaranenses. Das alterações propostas, importa destacar com agrado, 

o reforço que é dado à Polícia Municipal, sendo criada a Divisão Operacional 

de Polícia Municipal com vista a assegurar a sua coordenação em termos 

operacionais. Realçamos também a criação da Divisão de Habitação, que irá 

integrar o reformulado Departamento de Desenvolvimento do Território. À 

nova Divisão de Habitação serão atribuídas competências específicas, no 

âmbito da política municipal para habitação, numa altura em que é cada vez 

mais necessário implementar medidas que correspondam às necessidades 

dos vimaranenses. Desta forma, Guimarães terá um organismo dedicado a 

implementar políticas de habitação de nova geração, como a habitação a 

custos controlados ou projeto o urbanístico para o Monte Cavalinho. Este 

projeto, em particular, é um exemplo daquilo que devem ser as novas 

prioridades das políticas habitacionais em Portugal, que terão forçosamente 

de deixarem de se concentrar nos grupos mais carenciados, passando a ter 

também como prioridade a implementação de medidas que visem o apoio 

público para aqueles que, apesar de terem rendimentos relativamente mais 

elevados, não conseguem aceder a uma habitação adequada. Relativamente 

a este ponto, importa referir que as estatísticas demonstram que, no 

primeiro lugar do grupo dos mais afetados estão os jovens, que têm cada 

mais dificuldade em aceder a uma habitação a custos que possam suportar, 

vendo sucessivamente adiada a oportunidade de se emanciparem. Neste 

sentido manifestamos a nossa satisfação, com a criação desta Divisão de 
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Habitação, que irá de uma forma mais eficiente, eficaz e centralizada, 

implementar políticas de habitação em Guimarães que visem solucionar os 

problemas de oferta e dos custos da habitação no Município. Destacamos 

ainda a criação do Departamento da Intervenção Social e Educação, que irá 

agregar as áreas da ação Social, Educação, Desporto, Associativismo e 

Juventude. Sobre esta questão importa referir, que a estrutura orgânica da 

Câmara Municipal de Guimarães está hierarquizada por unidades nucleares 

– os departamentos – por unidades flexíveis – as divisões - e as unidades de 

3º Grau. Acima de todas a estas estruturas e atribuições estão as áreas de 

competência, para os mais distraídos, também designadas por pelouros, 

adstritos aos Vereadores e às suas orientações políticas. Ao longo dos 

últimos anos no Departamento de Cultura e Turismo estiveram incluídas as 

áreas da Cultura, do Turismo, do Associativismo e da Juventude. Com esta 

nova proposta, as áreas de intervenção do Associativismo e da Juventude 

irão integrar o novo Departamento de Intervenção Social e Educação, 

mantendo-se a área da Cultura no Departamento de Cultura e Turismo. Do 

ponto de vista do Mapa de Pessoal, relativamente a estás áreas, ficaremos 

exatamente na mesma, quer no que diz respeito a atribuições, quer no que 

diz respeito a funcionários adstritos. A única diferença encontra-se no facto 

das áreas do Associativismo e Juventude, irem agora a integrar o novo 

Departamento de Intervenção Social e Educação, juntamente com áreas que 

lhe são tão comuns, como é caso Educação, da Ação Social e do Desporto. 

Senhores deputados, eu sei que esta explicação foi pouco apelativa, mas esta 

era necessária. E era necessária, porque assim se desmascarou a tentativa 

de alguma oposição de iludir os vimaranenses, tentando fabricar uma guerra 

de geração, que desta forma, cai por terra, e cai com estrondo. E importa 

dizer nesta Assembleia, que mais do que estruturas dedicadas ao 
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pensamento isolado da Juventude, precisamos sim de pensar e priorizar a 

Juventude em todas as áreas de intervenção da Câmara Municipal. E é esta a 

visão que o Município tem mantido, aplicando as políticas de juventude de 

forma transversal, e de forma prioritária, nas opções políticas que toma. 

Bem sabemos, mas importa realçar que Câmara Municipal tem como 

principal preocupação a juventude: - Quando faz de Guimarães um exemplo 

nacional, no que à cultura diz respeito; - Quando implementa com sucesso, 

políticas que fomentam prática da atividade física e desportiva; - Quando 

investe fortemente nas Escolas e na Educação dos vimaranenses; - Quando 

faz de Guimarães o Concelho mais sustentável de Portugal; - Quando 

promove políticas de habitação, que visam controlar e diminuir os custos do 

alojamento em Guimarães. É esta a importância que Domingos Bragança e o 

seu executivo dão à Juventude, assumindo a Juventude como o centro da 

geografia da intervenção política do Município. É nesta lógica, que será 

criado, desamarrado de departamentos e de divisões, o já famoso Gabinete 

da Juventude da Câmara Municipal de Guimarães, que será um Gabinete 

focado na dinamização de todas as dimensões relacionadas com a 

juventude. Para terminar, Sr. Presidente Domingos Bragança e demais 

equipa, deixe-me em nome do Partido Socialista, em nome da Juventude 

Socialista, saudá-lo a si, e à sua equipa, por priorizar a juventude em todas 

as áreas de atuação do município. E deixe-me dizer-lhe que terá sempre em 

nós uns parceiros, para ao seu lado desenvolver e aprofundar o seu projeto 

político para Guimarães, que também é o nosso.” ------------------------------------

Foram solicitados esclarecimentos pelo membro Tiago Vieira Laranjeiro, aos 

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

Domingos Bragança, Presidente da Câmara Municipal, usou da palavra 

realçando que as exportações no concelho estão a aumentar, que o número 

de empresas criadas no concelho aumentaram e que existe uma grande 
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procura de habitação, sendo, por isso, que apostaram na política da 

habitação. Disse, depois, estarem a cumprir todas as promessas eleitorais do 

Partido Socialista, nomeadamente a criação do gabinete da Juventude, que 

está a acontecer mesmo não constando da estrutura orgânica dos serviços 

municipais porque não tinha de constar. ------------------------------------------------ 

Foram solicitados esclarecimentos pelos membros Tiago Vieira Laranjeiro e 

Miguel Ângelo Leite Vieira, aos quais Domingos Bragança respondeu. ---------   

Submetida à votação, a Assembleia DELIBEROU APROVAR, por maioria, com 

52 votos a favor (20 eleitos do PS e 32 Presidentes de Junta do PS), 4 

abstenções (3 eleitos da CDU e 1 eleito do BE) e 30 votos contra (13 eleitos 

do PSD, 12 Presidentes de Junta do PSD, 4 eleitos do CDS-PP e 1 eleito do 

PPM). --------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

16 - AQUISIÇÃO DE SEGURANÇA E DE VIGILÂNCIA NAS INSTALAÇÕES E 

EQUIPAMENTOS DO MUNICÍPIO DE GUIMARÃES – CONCURSO PÚBLICO Nº 

9/18 - RETIFICAÇÃO DA REPARTIÇÃO DE ENCARGOS. Submete-se à 

apreciação e votação da Assembleia Municipal a retificação da repartição de 

encargos do concurso público nº 9/18, aquisição de segurança e de vigilância 

nas instalações e equipamentos do Município de Guimarães, da seguinte 

forma: -------------------------------------------------------------------------------------------- 

Classificação  
Económica 

Repartição de encargos 

Ano 2018 
 

(01 dez. a 31 
dez.) 

Ano 2019 
 

(jan. a dez.) 

Ano 2020 
 

(jan. a dez.) 

Ano 2021 
 

(1 jan. a 30 nov.) 

02.02.18 51.680,58€ 620.166,96€ 620.166,96€ 568.486,38€ 

Os valores acima indicados estão isentos de IVA 

A proposta foi aprovada pelo Executivo Municipal em sua reunião realizada 

em trinta e um de outubro 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. 17 - 

AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO, 

MULTIRRISCOS PATRIMONIAIS, RESPONSABILIDADE CIVIL DA AUTARQUIA, 

FROTA AUTOMÓVEL E ACIDENTES PESSOAIS. - CONCURSO PÚBLICO N.º 

7/18 - RETIFICAÇÃO DA REPARTIÇÃO DE ENCARGOS. Submete-se à 

apreciação e votação da Assembleia Municipal a retificação da repartição de 

encargos relativa à aquisição de serviços de seguros de acidentes de 

trabalho, multirriscos patrimoniais, responsabilidade civil da autarquia, frota 

automóvel e acidentes pessoais - Concurso público n.º 7/18, da seguinte 

forma: -------------------------------------------------------------------------------------------- 

Classificação  
Económica 

Repartição de encargos 

Ano 2018 
(01/01/2019 a 
31/03/2019) 

Ano 2019 
(01/04/2019 a 
31/03/2020) 

Ano 2020 
(01/04/2020 a 
31/03/2021) 

Ano 2021 
(01/04/2020 a 
31/12/2021) 

01.03.09.01 69.027,28 € 276.109,08 € 276.109,08 € 207.082,08 € 

02.02.12 50.894,64 € 203.578,62 € 203.578,62 € 152.683,97 € 

02.02.25 3.799,47 € 15.197,85 € 15.197,85 € 11.398,12 € 

Os valores acima indicados estão isentos de IVA 

A proposta foi aprovada pelo Executivo Municipal, em sua reunião realizada 

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

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

Como ninguém pretendeu usar da palavra, o Presidente da Mesa submeteu 

as propostas à votação, tendo a Assembleia DELIBERADO da seguinte forma:  

APROVAR o ponto 16, por maioria, com 85 votos a favor (20 eleitos do PS, 

32 Presidentes de Junta do PS, 13 eleitos do PSD, 12 Presidentes de Junta do 

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

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

APROVAR o ponto 17, por unanimidade. ----------------------------------------------- 

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

Municipal do BE, proferiu o seguinte: “O Bloco de Esquerda recomenda a 

integração como trabalhadores da Camara, visto serem postos de trabalho 

permanentes, configuram necessidades efetivas para o funcionamento e 

vigilância das várias instalações municipais em que prestam serviços. Se os 

valores da adjudicação são os suficientes para pagar os salários dos 

trabalhadores, e que a empresa naturalmente tem lucro, então é de admitir 

que poderiam ser integrados como funcionários da Câmara sem prejuízo 

financeiro. Por outro lado, pergunto se o Senhor Presidente sabe de que 

forma está a ser conduzida esta adjudicação, no que se refere aos 

trabalhadores? Como é sabido, a atual vencedora do concurso, a empresa 

2045, não é a mesma empresa que prestava o serviço até ao momento, que 

é a StrongCharon. Chegou ao conhecimento do Bloco de Esquerda que vai 

uma salgalhada que ninguém se entende. A atual empresa dá aos 

trabalhadores um documento onde se diz e passo a citar: “reiteramos que 

não resultam quaisquer consequências de maior ou substanciais em termos 

jurídicos, económicos e sociais, porquanto lhe é garantida a manutenção de 

todos os seus direitos, designadamente antiguidade, retribuição e categoria 

profissional em que se enquadra”. Fim de citação. Ora, em nosso entender, 

isto configura uma tentativa da empresa StrongCharon se descartar das 

obrigações que tem para com estes trabalhadores, nomeadamente, o 

pagamento das indeminizações a que têm direito, visto termos 

conhecimento que a empresa 2045, que ganhou o presente concurso não 

confirma o conhecimento deste documento. Tanto uma como outra têm 

reunido com os trabalhadores no sentido de os pressionar a assinar 

documentos que por um lado ilibam ma do pagamento das indeminizações e 

outra para pressionar para assinar contrato de trabalho, mesmo com a 
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existência ainda de vinculo laboral com a anterior. Portanto, Senhor 

Presidente, tem ou não conhecimento desta situação? Se sim, qual a posição 

do executivo perante estes trabalhadores? Se não, como pensa intervir com 

as duas empresas no sentido de uma solução que se quer de salvaguarda dos 

direitos dos trabalhadores e a manutenção dos postos de trabalho?” ---------- 

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

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

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

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

Nos termos e para os efeitos consignados nos números três e quatro, do 

artigo quinquagésimo sétimo, do Regime Jurídico das Autarquias Locais, 

aprovado pela lei número setenta e cinco barra dois mil e treze, de doze de 

setembro, a Assembleia DELIBEROU APROVAR, a ata em minuta das 

deliberações tomadas nesta sessão e na sessão ocorrida no dia vinte e três 

de novembro, por maioria, com uma abstenção, do membro Ana Paula 

Cardoso Lemos Damião do Grupo Parlamentar do PSD. ---------------------------- 

Era uma hora e trinta minutos, do dia seguinte, o Presidente da Mesa 

declarou SUSPENSA A SESSÃO. ------------------------------------------------------------ 

Para os efeitos consignados no número dois, do artigo quinquagésimo 

sétimo, da lei número setenta e cinco barra dois mil e treze, de doze de 

setembro, foi lavrada a presente ata, que vai ser assinada pelo Presidente da 

Assembleia Municipal, José João Torrinha Martins Bastos, e por mim, Maria 

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

 

 

 

 

 


