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ATA 

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

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

José João Torrinha Martins Bastos, secretariado por Pedro Miguel Vilhena 

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

Assembleia Municipal de Guimarães, terceira reunião da sessão, com a 

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

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

1 – VIMÁGUA – REGULAMENTO DO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PÚBLICO 

DE ÁGUA E DO SERVIÇO DE SANEAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS 

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

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

2 – TEMPO LIVRE FISICAL – CENTRO COMUNITÁRIO DE DESPORTO E 

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

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

SOCIAL E FINANCEIRO DAS HABITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE GUIMARÃES) 

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

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

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

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

5 – FESTAS DE INTERESSE CONCELHIO – APOIOS FINANCEIROS PARA O ANO 

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

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

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

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

7 - FREGUESIA DE INFANTAS – PEDIDO DE CEDÊNCIA DE AUTOCARRO. ------- 
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8 - FREGUESIA DE SELHO S. JORGE – SUBSÍDIO E DELEGAÇÃO DE 

COMPETÊNCIAS – RETIFICAÇÃO – OBRAS NO CEMITÉRIO E NA RUA DA 

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

9 - FREGUESIA DE MESÃO FRIO - SUBSÍDIO E DELEGAÇÃO DE 

COMPETÊNCIAS – RETIFICAÇÃO – OBRAS DE BENEFICIAÇÃO EM DIVERSOS 

ARRUAMENTOS. ------------------------------------------------------------------------------ 

10 – FREGUESIA DE URGEZES – SUBSÍDIO E DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS 

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

11 – FREGUESIA DE CANDOSO S. MARTINHO – RETIFICAÇÃO DE 

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

12 – FREGUESIA DE LORDELO – SUBSÍDIO E DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS 

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

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

13 – FREGUESIA DE GUARDIZELA – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO – AQUISIÇÃO 

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

14 – FREGUESIA DE GUARDIZELA – CONTRATO DE ATRIBUIÇÃO DE 

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

15 – 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. -------------------------- 

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

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

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

APOIO CONCEDIDO POR DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS PARA SUBSÍDIO. - 

18 – 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. ---------------------------------------- 
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19 – UNIÃO DAS FREGUESIA DE ABAÇÃO E GÉMEOS – ATRIBUIÇÃO DE 

SUBSÍDIO PARA OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E ARRANJO DO LARGO PADRE 

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

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

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

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

– ANO DE 2018. -------------------------------------------------------------------------------- 

22 – UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ATÃES E RENDUFE – CONTRATO DE 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

28 - FREGUESIA DE URGEZES – CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE 

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

29 - FREGUESIA DE SERZEDELO – DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS – 

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

30 - FREGUESIA DE SILVARES – DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS – OBRAS 

NA URBANIZAÇÃO DA CERCA E NA URBANIZAÇÃO DA SANTA APOLÓNIA. -- 
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31 - DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NAS FREGUESIAS – PARQUES DE 

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

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

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

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

ALTERAÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO (PARCIAL) DE SUBSÍDIO PARA DELEGAÇÃO 

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

34 – UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SANDE S. LOURENÇO E BALAZAR – 

CONTRATO DE INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS 

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

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

– CONTRATO INTERADMINSITRATIVO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS – 

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

36 – DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NAS FREGUESIAS PARA 

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

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

37 – ALTERAÇÃO DE TRÂNSITO NO ALTO DE SANTO ANTONINO – 

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

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

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

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

39 – 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, Sónia 

Ermelinda Matos Silva Fertuzinhos, Francisca Maria da Costa Abreu, Marta 

Abreu Coutada, Paulo Rui Lopes Pereira da Silva, Maria Elisabete Veloso 

Machado da Costa Martins, Pedro Miguel Vilhena Abreu Roque Figueiredo, 

Susana Gabriela Meireles Campos Nunes, Manuel Américo Antunes de 
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Freitas, Maria de Jesus Teixeira Carvalho, Maria José Teixeira Martins, Paulo 

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

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

Rafael da Silva Ferreira, António Rogério Ferreira Paiva, Alexandra Santos 

Gonçalves Ferreira, Hugo Francisco Monteiro Teixeira, Armando Jorge 

Coelho Ferreira, Elvira Matos Silva Fertuzinhos e Francisco da Costa e Silva; 

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

Margarida Pinheiro Pereira, Tiago Vieira Laranjeiro, Ana Margarida da Costa 

Teixeira, Isabel Filipa de Lemos Moreira Leite, Rui Alexandre Pereira Barros 

da Cunha Pereira, José Cardoso de Meneses Couceiro da Costa, Carlos 

Henrique Ribeiro Barros e Eduardo Miguel Teixeira Fernandes; CDS-PP – 

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: Maria da 

Conceição da Cunha e Castro - PS, José Castro Antunes - PS, Sérgio Manuel 

Antunes Freitas da Silva – 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 Manuel Gonçalves Miranda - PS, 

Domingos Vaz Peixoto - PS, Carlos Alberto Alves Miranda Oliveira - PS, 
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Serafim Lopes Fernandes (em representação do Presidente da Junta de 

Freguesia de Ponte) – PS, Maria Adelaide Andrade Silva - PS, José Armando 

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

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

Carvalho de Castro – PS, Carlos Miguel Miranda Sampaio (em representação 

do Presidente da Junta de Freguesia de Urgezes) - PS, José Augusto da Costa 

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

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

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

Flávio Romeu de Sousa Freitas (em representação do Presidente da Junta da 

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

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

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

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

Manuel Fernando Alves Cardoso - PDS e Carlos Alberto Peixoto de Sousa - 

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

Substituição por ausência inferior a trinta dias: Luís Miguel Morgado 

Laranjeiro, Nelson José Guimarães Felgueiras, César Manuel Castro 

Machado, António Fernando Macedo Ribeiro, Carlos Alexandre Lopes 

Rodrigues Ribeiro, Sandra da Luz da Cunha Martins, José Pedro Aguiar 

Branco, Emídio Guerreiro, Rui Armindo da Costa Freitas, Susana Manuela 

Marques Araújo, André Filipe Castro e Sousa Casalta, Ana Rita Abreu 

Fernandes, 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 de Fátima Saldanha Cardoso, Sérgio Alberto Castro 

Rocha, João Miguel Castro Oliveira e Manuel Fernando da Cunha 

Fernandes.--------------------------------------------------------------------------------------- 
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Faltaram os seguintes membros: Hugo Maciel Tavares de Freitas, José da 

Silva Fernandes, Daniel André de Sousa Rodrigues, Paula Cristiana da Silva 

Ribeiro, Rita Alexandra Rodrigues Caldas, Rui Miguel de Meira Barreira, 

Manuel Lourenço Lima Amaral, Natália Maria da Silva Fernandes Ribeiro e 

Angelino Miguel Ribeiro Salazar. ---------------------------------------------------------- 

Presenças da Câmara Municipal – Domingos Bragança, Presidente e 

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

Paula Cristina dos Santos Oliveira, Fernando José Barros Pacheco Seara de 

Sá, Alice Sofia de Freitas Marques Carvalho Soares, Bruno Alberto Vieira 

Fernandes, André Guimarães Coelho Lima e Hugo Miguel Alves Ribeiro. ------- 

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

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

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

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

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

1 – VIMÁGUA – REGULAMENTO DO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PÚBLICO 

DE ÁGUA E DO SERVIÇO DE SANEAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS 

URBANAS. Submete-se à apreciação e votação da Assembleia Municipal o 

Regulamento do Serviço de Abastecimento Público de Água e do Serviço de 

Saneamento de Águas Residuais Urbanas, para o Município de Guimarães, 

aprovado pelo Executivo Municipal de Guimarães, 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. -------------------- 

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

referiu que a proposta de Regulamento não acatou três recomendações da 

Entidade Reguladora. A primeira, no que diz respeito à cobrança 

individualizada dos ramais de ligação, na qual a ERSAR sugere que o custo 
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dos ramais seja transferido individualmente para as tarifas. A segunda 

recomendação, que sugere a eliminação coerciva por meio de processo de 

execução fiscal, que está presente na proposta de regulamento. A terceira 

recomendação, sobre a responsabilização dos proprietários pela instalação e 

manutenção de válvulas e acessórios, situação que no entender da ERSAR 

deveria ser da responsabilidade da Vimágua. Referiu, depois, que a Vimágua 

defende estas medidas argumentando que em algumas situações haveria 

um injusto agravamento das tarifas para os consumidores. No entanto, disse 

estranhar este princípio, quando em anos anteriores viu esta mesma 

empresa fazer contratos swaps, ou alugar um edifício e sua posterior 

compra, conseguindo pagar o mesmo duas vezes. Concluiu dizendo que 

votariam contra o regulamento por não cumprir as recomendações da 

ERSAR. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sónia Cristina Patrocínio Gonçalo Ribeiro, do Grupo Parlamentar Municipal 

do BE, começou por lamentar a ausência do teor do parecer emitido pela 

ERSAR, documento que considerou importante para uma melhor análise do 

Regulamento. Depois, lembrou que constava do parecer da ERSAR que na 

proposta de Regulamento é contemplado o conteúdo mínimo estabelecido 

pela Lei nº 34/2011 e que recomendava, no seu final, a revisão do 

documento no sentido de incluir e atender os comentários produzidos no 

parecer. Por aconselhamento da ERSAR os custos com os encargos de 

ligação aos sistemas públicos deveriam ser transferidos dos custos dos 

ramais para as tarifas, mas neste, como noutros momentos do documento, 

disse estar a Vimágua isenta de encargos, responsabilizando e onerando o 

consumidor. Concluiu, pedindo esclarecimentos sobre alguns dos artigos 

constantes do documento. ----------------------------------------------------------------- 

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

prescindiu do uso da palavra. -------------------------------------------------------------- 
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Tiago Vieira Laranjeiro, do Grupo Parlamentar Municipal do PSD, alertou 

para a circunstância deste Regulamento poder vir a ser aplicado apenas 

parcialmente, uma vez que ainda não está concluído o processo de 

implantação da tarifa social prevista. Disse que era importante ter presente 

que a Vimágua trabalha em formato de monopólio, porquanto é a única 

entidade a garantir o fornecimento de água, ao público em geral, e 

saneamento de águas residuais. Também era importante ter presente a 

possibilidade de derivas de uso e abuso de poder ou de posição dominante, 

na definição de tarifários, na cobrança agressiva de dívidas e, até mesmo, no 

relaxamento face à melhoria contínua dos parâmetros de gestão que 

suportem a redução de custos dos bens de serviços para o consumidor final. 

Lamentou, de seguida, a recusa da Vimágua em implementar propostas 

apresentadas pela Entidade Reguladora, nomeadamente, na cobrança 

individualizada dos ramais de ligação, no que concerne à cobrança coerciva 

de dívidas e na responsabilidade pela instalação e manutenção de válvulas e 

acessórios. Finalizou, dizendo que por todos as razões que referiu e por 

concretizarem políticas essenciais de forma tão oposta à que preconizam, 

votariam contra este Regulamento.” ----------------------------------------------------- 

Foram solicitados esclarecimentos pelo membro Paulo Rui Lopes Pereira da 

Silva, aos quais Tiago Vieira Laranjeiro respondeu. ----------------------------------- 

Domingos Bragança, Presidente da Câmara Municipal, usou da palavra 

anunciando os preços praticados pela Vimágua e os de outros municípios 

vizinhos, mostrando, dessa forma, que a média dos preços é superior aos 

praticados pela empresa intermunicipal Vimágua que serve os concelhos de 

Guimarães e Vizela. Sublinhou, de seguida, que a Vimágua está a cobrar 

dívidas de acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Administrativo. 

Disse, por fim, que as orientações da ERSAR, no seu geral, estavam



 

 

 
 

ATA Nº 11 Fls. __5V__ 

REUNIÃO ORDINÁRIA DE 10 DE DEZEMBRO DE 2018 

 

 

 

 

Mod. 228/SQ 0 

contempladas no regulamento. ----------------------------------------------------------- 

Foram solicitados esclarecimentos pelo membro Tiago Vieira Laranjeiro, aos 

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

A proposta foi submetida à votação, tendo a Assembleia DELIBERADO 

APROVAR, por maioria, com 58 votos a favor (24 eleitos do PS e 36 

Presidentes de Junta do PS) 3 abstenções (3 eleitos da CDU) e 25 votos 

contra (10 eleitos do PSD, 10 Presidentes de Junta do PSD, 3 eleitos do CDS-

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

Armindo José Ferreira da Costa e Silva e Marta de Abreu Coutada, ambos 

do Grupo Parlamentar do PS, não participaram na discussão nem na votação 

desta proposta por se considerarem impedidos. -------------------------------------- 

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

2 – TEMPO LIVRE FISICAL – CENTRO COMUNITÁRIO DE DESPORTO E 

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

Submete-se à apreciação e votação da Assembleia Municipal o Contrato 

Programa com a TEMPO LIVRE FISICAL – Centro Comunitário de Desporto e 

Tempos Livres, CIPRL, para o ano de 2019, aprovado pelo Executivo 

Municipal de Guimarães 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. 3 – CONTRATOS A CELEBRAR 

COM A CASFIG (COORDENAÇÃO DE ÂMBITO SOCIAL E FINANCEIRO DAS 

HABITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE GUIMARÃES) 2019. Submete-se à 

apreciação e votação da Assembleia Municipal os contratos a celebrar com a 

CASFIG (Coordenação de Âmbito Social e Financeiro das Habitações do 

Município de Guimarães, para o ano de 2019, aprovado pelo Executivo 

Municipal de Guimarães 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. 4 – TAIPAS TURITERMAS – COOPERATIVA DE 
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INTERESSE PÚBLICO, RL – CONTRATO PROGRAMA PARA O ANO DE 2019. 

Submete-se à apreciação e votação da Assembleia Municipal o Contrato 

Programa com a TAIPAS TURITERMAS – Cooperativa de Interesse Público, 

RL, para o ano de 2019, aprovado pelo Executivo Municipal de Guimarães 

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.   

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

a sua intervenção sobre o contrato programa da Taipas Turitermas, dizendo 

nada terem contra a Vila das Taipas, mas que não podiam ficar indiferentes 

ao que consideram ser “uma bica aberta” de subsídios transferidos pela 

Câmara Municipal para garantir a boa gestão da cooperativa. Considerou 

que sendo as Taipas uma vila belíssima e cheia de recursos naturais, 

banhada pelo rio Ave e com enorme reconhecimento a nível termal, deveria 

potenciar estes recursos por especialistas na matéria. Por fim, disse que a 

melhor solução passava pela concessão de exploração a empresas presentes 

no mercado do turismo, hotelaria e exploração, que tivessem provas dadas 

de competência, capacidade e conhecimento neste setor, conseguindo-se, 

deste modo, reduzir despesas públicas e obter receita com a concessão. ----- 

Domingos Bragança, Presidente da Câmara Municipal, informou que o Hotel 

Termal não é propriedade da Câmara Municipal, mas sim de privados. 

Porém, e já o havia dito anteriormente, gostava que este hotel pudesse vir a 

ser uma referência no termalismo da região. Contudo, para que isso pudesse 

acontecer, seria necessário um investimento que, obviamente, não cabia à 

Câmara Municipal. Todavia, a Câmara Municipal estaria atenta para o apoio 

necessário a nível do que lhe competir. -------------------------------------------------

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

votação, individualmente, tendo a Assembleia DELIBERADO o seguinte: ------ 
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APROVAR o ponto 2, por maioria, com 84 votos a favor (24 eleitos do PS, 36 

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

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

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

APROVAR o ponto 3, por maioria, com 86 votos a favor (23 eleitos do PS, 36 

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

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

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

MANUEL MARTINS SALGADO não participou na discussão e votação do 

ponto 3 por se considerar impedido. ----------------------------------------------------- 

APROVAR o ponto 4, por maioria, com 61 votos a favor (24 eleitos do PS, 36 

Presidentes de Junta do PS e 1 eleito do PSD), 3 abstenções (3 eleitos da 

CDU) e 24 voto contra (9 eleitos do PSD, 10 Presidentes de Junta do PSD, 3 

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

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

Tiago Vieira Laranjeiro, em nome do Grupo Parlamentar Municipal do PSD, 

proferiu o seguinte: “É conhecida a posição do PSD de há muitos anos sobre 

a Taipas Turitermas e sobre a política do Município face à Taipas Turitermas. 

No entanto, não podemos deixar esta oportunidade para justificar, de facto, 

este voto, e hoje focando aqui uma componente muito específica, a 

competição e a concorrência desleal que a Taipas Turitermas representa face 

a outros agentes, privados e até públicos, porque aquilo que acontece é que 

a Câmara está a duplicar serviços com a Taipas Turitermas, quando tem 

outras próprias entidades que perseguem esses mesmos fins e que, com isso, 

obtêm ganhos de escala. Portanto, ao duplicar os serviços na Taipas 

Turitermas estamos a ter, efetivamente, ineficiências e uma competição 

interna entre organismos da Câmara Municipal e concorrência desleal 

também com privados, porque se está, no fundo, a subsidiar a atividade de 



 
ATA Nº11 Fls. __7__ 

REUNIÃO ORDINÁRIA DE 10 DE DEZEMBRO DE 2018                                                                  
 

 

 

Mod. 228/SQ 0 

 

uma empresa, que depois está em ponto de posição concorrencial com uma 

série de outros agentes diversos no mercado, e que, para isto, beneficia de 

vantagem de ter, de facto, quem subsidie significativamente o peso da sua 

atividade. Por tudo isto, votamos contra.” ---------------------------------------------  

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

5 – FESTAS DE INTERESSE CONCELHIO – APOIOS FINANCEIROS PARA O ANO 

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

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

o subsídio no valor de €600,00 (seiscentos euros) à União de Freguesias de 

Abação e Gémeos, destinado a apoiar a edição de 2018 da Festa da Senhora 

do Ó, aprovado pelo Executivo Municipal de Guimarães em sua reunião 

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

reproduzido e fica arquivado em pasta anexa ao livro de atas. 6 - FREGUESIA 

DE POLVOREIRA – RETIFICAÇÃO DA DELIBERAÇÃO DE 5 DE JULHO DE 2018. 

Submete-se à apreciação e votação da Assembleia Municipal a alteração das 

deliberações de 5 de julho de 2018 e de 25 de setembro de 2018, porquanto 

aquelas deliberações revogaram as anteriores datadas, respetivamente, de 

12 de abril de 2018 e de 30 de abril de 2018 e não de 3 de agosto de 2017 e 

de 27 de novembro de 2017, referentes à aprovação de um Contrato de 

Atribuição de Subsídio com a Freguesia de Polvoreira para execução de 

trabalhos de construção de muros em arruamentos da Freguesia e melhoria 

da eficiência energética do edifício da sede da Junta, com a transferência de 

uma verba no valor de €21.611,63, aprovado pelo Executivo Municipal de 

Guimarães 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. 7 - FREGUESIA DE INFANTAS – PEDIDO DE CEDÊNCIA DE 

AUTOCARRO. Submete-se à apreciação e votação da Assembleia Municipal o 
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pedido de cedência de autocarro à freguesia de Infantas, aprovado pelo 

Executivo Municipal em sua reunião realizada em quatro de outubro de dois 

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

anexa ao livro de atas. 8 - FREGUESIA DE SELHO S. JORGE – SUBSÍDIO E 

DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS – RETIFICAÇÃO – OBRAS NO CEMITÉRIO E 

NA RUA DA SAUDADE. Submete-se à apreciação e votação da Assembleia 

Municipal a retificação da atribuição do subsídio e delegação de 

competências à freguesia de Selho S. Jorge, para as obras no Cemitério e na 

rua da Saudade, tudo ao abrigo do disposto na alínea m) do nº 1 do artigo 

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

setembro, aprovada pelo Executivo Municipal de Guimarães 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. 9 - 

FREGUESIA DE MESÃO FRIO - SUBSÍDIO E DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS – 

RETIFICAÇÃO – OBRAS DE BENEFICIAÇÃO EM DIVERSOS ARRUAMENTOS. 

Submete-se à apreciação e votação da Assembleia Municipal a retificação da 

atribuição do subsídio e delegação de competências à freguesia de Mesão 

Frio, para as obras de beneficiação em diversos arruamentos, tudo ao abrigo 

do disposto na alínea m) do nº 1 do artigo 33º e das alíneas j) e k) do nº 1 do 

artigo 25.º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, aprovado pelo Executivo 

Municipal de Guimarães 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 – FREGUESIA DE URGEZES – 

SUBSÍDIO E DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS – RETIFICAÇÃO DE 

DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 08/02/2018. Submete-se à 

apreciação e votação da Assembleia Municipal a retificação de deliberação 

da Câmara Municipal de 08/02/2018, relativa à atribuição de um subsídio e 

delegação de competências, ao abrigo do disposto na alínea m) do nº 1 do 
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artigo 33º e das alíneas j) e k) do nº 1 do artigo 25.º da Lei nº 75/2013, de 12 

de setembro, aprovada pelo Executivo Municipal de Guimarães em sua 

reunião realizada quinze de novembro de dois mil e dezoito, que aqui se dá 

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

FREGUESIA DE CANDOSO S. MARTINHO – RETIFICAÇÃO DE DELIBERAÇÃO 

DA CÂMARA MUNICIPAL DE 12/04/2018. Submete-se à apreciação e 

votação da Assembleia Municipal a retificação de deliberação da Câmara 

Municipal de 12.04.2018 relativa à Freguesia de Candoso S. Martinho, ao 

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

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

Executivo Municipal de Guimarães em sua reunião realizada quinze de 

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

arquivada em pasta anexa ao livro de atas. 12 – FREGUESIA DE LORDELO – 

SUBSÍDIO E DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS - OBRAS EM DIVERSOS 

ARRUAMENTOS. Submete-se à apreciação e votação da Assembleia 

Municipal a atribuição de um apoio por delegação de competências, no valor 

de €36.252,16, destinado às obras na Rua da Largateira, Largo da Mocha e 

Rua Nova e atribuição de um subsídio para execução das obras na Rua 

Ramalho Ortigão e Rua do Souto, no valor de 15.597,71€, ao abrigo do 

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

25º da Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro, mediante a celebração de 

Contrato Interadministrativo de subsidio, aprovado pelo Executivo Municipal 

de Guimarães em sua reunião realizada quinze de novembro de dois mil e 

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

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

Como ninguém pretendeu usar da palavra, as propostas foram submetidas à 

votação em conjunto, por acordo unânime dos membros presentes, tendo a
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Assembleia DELIBERADO APROVAR, por unanimidade. ---------------------------- 

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

13 – FREGUESIA DE GUARDIZELA – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO – AQUISIÇÃO 

DE TERRENO PARA A CONSTRUÇÃO DA CASA MORTUÁRIA. Submete-se à 

apreciação e votação da Assembleia Municipal o apoio à Freguesia de 

Guardizela, mediante a atribuição de um subsídio no valor de € 95.000,00 

(noventa e cinco mil euros), ao abrigo do disposto na alínea ccc) do nº1 do 

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

Setembro, aprovado pelo Executivo Municipal de Guimarães 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. 14 – 

FREGUESIA DE GUARDIZELA – CONTRATO DE ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO – 

ANO DE 2018 – PRIMEIRA REVISÃO. Submete-se à apreciação e votação da 

Assembleia Municipal, nos termos da cláusula 11ª do Contrato de Atribuição 

de Subsídio, celebrado em 22 de maio de 2018, uma revisão ao contrato, 

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

por objeto a atribuição de um subsídio à freguesia para execução da obra de 

alargamento e pavimentação da rua Elias Garcia, aprovada pelo Executivo 

Municipal de Guimarães 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. 15 – 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. Submete-se à apreciação e votação da Assembleia Municipal uma 

revisão ao Contrato de Atribuição de Subsídio, celebrado no dia 5 de julho 

de 2017, alterando-se a Cláusula 5ª da seguinte forma: “O presente contrato 

tem início na data da sua assinatura e termina em 31 de dezembro de 2018, 

aprovada pelo Executivo Municipal de Guimarães em sua reunião realizada 
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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. 16 – 

FREGUESIA DE SANDE S. MARTINHO – CONTRATO DE ATRIBUIÇÃO DE 

SUBSÍDIO – PRIMEIRA REVISÃO – ANO DE 2018. Submete-se à apreciação e 

votação da Assembleia Municipal, nos termos da cláusula 10ª do Contrato 

de Atribuição de Subsídio, celebrado em 13 de junho de 2018, uma revisão 

ao contrato, passando a cláusula 1ª a ter a seguinte redação: “O presente 

contrato tem por objeto a atribuição de um subsídio à FREGUESIA para 

execução da obra de pavimentação da rua de Santo Amaro e construção de 

um muro de sustentação de terras na Rua do Burgão, aprovada pelo 

Executivo Municipal de Guimarães 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. 17 – FREGUESIA DE PENCELO – 

ALTERAÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO (TOTAL) DE APOIO CONCEDIDO POR 

DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS PARA SUBSÍDIO. Submete-se à apreciação 

e votação da Assembleia Municipal a alteração da classificação (total) de 

apoio concedido poe delegação de competências para subsídio à freguesia 

de Pencelo, ao abrigo do disposto na alínea ccc) do nº1 do artigo 33º e da 

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

aprovada pelo Executivo Municipal de Guimarães em sua reunião realizada 

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

e fica arquivada em pasta anexa ao livro de atas. 18 – 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. Submete-se à apreciação e votação da 

Assembleia Municipal um apoio à Freguesia de Candoso S. Martinho, 

mediante a atribuição de um subsídio no valor de 14.320,36€, para a 
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realização de obras na mina do Tanque da Teixeira e para projeto de 

alargamento do Cemitério, ao abrigo do disposto na alínea ccc) do nº1 do 

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

Setembro, aprovado pelo Executivo Municipal de Guimarães em sua reunião 

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

reproduzido e fica arquivado em pasta anexa ao livro de atas. 19 – UNIÃO 

DAS FREGUESIA DE ABAÇÃO E GÉMEOS – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO PARA 

OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E ARRANJO DO LARGO PADRE JOAQUIM 

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

um apoio à União de Freguesias de Abação e Gémeos, mediante a atribuição 

de um subsídio no valor de 3.500,00€, para obras de pavimentação e arranjo 

do Largo Padre Joaquim Bragança, ao abrigo do disposto na alínea ccc) do 

nº1 do artigo 33º e da alínea j) do nº 1 do artigo 25º da Lei nº 75/2013, de 

12 de Setembro, aprovado pelo Executivo Municipal de Guimarães em sua 

reunião realizada em vinte de setembro de dois mil e dezoito, que aqui se dá 

por reproduzido e fica arquivado em pasta anexa ao livro de atas. 20 – 

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SERZEDO E CALVOS – ATRIBUIÇÃO DE 

SUBSÍDIO PARA AQUISIÇÃO DE CONTENTOR. Submete-se à apreciação e 

votação da Assembleia Municipal um apoio à União de Freguesias de 

Serzedo e calvos, mediante a atribuição de um subsídio no valor de 

7.097,10€, para aquisição de contentor, ao abrigo do disposto na alínea ccc) 

do nº1 do artigo 33º e da alínea j) do nº 1 do artigo 25º da Lei nº 75/2013, 

de 12 de Setembro, aprovado pelo Executivo Municipal de Guimarães em 

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

se dá por reproduzido e fica arquivado em pasta anexa ao livro de atas. 21 – 

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

ANO DE 2018. Submete-se à apreciação e votação da Assembleia Municipal 

o contrato de atribuição de subsídio, para dois mil e dezoito, à freguesia de 
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S. Torcato, ao abrigo do disposto na alínea m) do nº 1 do artigo 33º e da 

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

aprovado pelo Executivo Municipal de Guimarães 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. 22 – UNIÃO 

DAS FREGUESIAS DE ATÃES E RENDUFE – CONTRATO DE ATRIBUIÇÃO DE 

SUBSÍDIO – ANO DE 2018 – PRIMEIRA REVISÃO. Submete-se à apreciação e 

votação da Assembleia Municipal uma revisão ao prazo constante do 

contrato de atribuição de subsídio do ano de 2018 à União das Freguesias de 

Atães e Rendufe, passando a cláusula 6.ª a ter a seguinte redação: “O 

presente contrato tem início na data da sua assinatura e termina em 31 de 

dezembro de 2019, aprovada pelo Executivo Municipal de Guimarães em 

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

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

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

– CONTRATO DE ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO – ANO DE 2015. Submete-se à 

apreciação e votação da Assembleia Municipal o contrato de atribuição de 

subsídio à União das Freguesias de Sande Vila Nova e Sande S. Clemente, 

ano de dois mil e quinze, aprovado pelo Executivo Municipal de Guimarães 

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. 

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

– CONTRATO DE ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO – ANO DE 2016. Submete-se à 

apreciação e votação da Assembleia Municipal o contrato de atribuição de 

subsídio à União das Freguesias de Sande Vila Nova e Sande S. Clemente, 

ano de dois mil e dezasseis, aprovado pelo Executivo Municipal de 

Guimarães em sua reunião realizada em quinze de novembro de dois mil e 
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dezoito, que aqui se dá por reproduzido e fica arquivado em pasta anexa ao 

livro de atas. 25 - FREGUESIA DE LORDELO – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO – 

CONCLUSÃO DA REQUALIFICAÇÃO DE VÁRIOS ARRUAMENTOS. Submete-se 

à apreciação e votação da Assembleia Municipal a atribuição de subsídio à 

Freguesia de Lordelo para a conclusão da requalificação de vários 

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

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

aprovado pelo Executivo Municipal de Guimarães 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. -------------------- 

Tiago Viera Laranjeiro, do Grupo Parlamentar Municipal do PSD, fez uma 

intervenção sobre a atribuição de subsídio à freguesia da Costa para 

reabilitação e ampliação do antigo edifício da EB1 do Mosteiro para Centro 

de Dia, solicitando esclarecimento à Câmara Municipal sobre o que 

considerava ser um falso subsídio, uma vez que o subsídio está a ser 

atribuído à Junta de Freguesia e que esta já havia assumido, publicamente, 

que, de facto, isto não era para a Junta de Freguesia mas que era para uma 

IPSS criada recentemente. ------------------------------------------------------------------ 

Domingos Bragança, Presidente da Câmara Municipal, em resposta ao 

membro que o antecedeu, referiu não se tratar de um falso subsídio. Trata-

se, exatamente, de um subsídio à freguesa da Costa para o projeto de 

reabilitação e ampliação do edifício da antiga escola do Mosteiro para um 

Centro de Dia.-----------------------------------------------------------------------------------

Foram solicitados esclarecimentos pelo membro Tiago Vieira Laranjeiro, aos 

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

Posto isto, o Presidente submeteu as propostas à votação, tendo a 

Assembleia DELIBERADO da seguinte forma: ------------------------------------------ 

APROVAR o ponto 13, por maioria, com 64 votos a favor (24 eleitos do PS,
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36 Presidentes de Junta do PS, 3 eleitos da CDU e 1 eleito do BE) e 24 

abstenções (10 eleitos do PSD, 10 Presidentes de Junta do PSD, 3 eleitos do 

CDS-PP e 1 eleito do PPM); ----------------------------------------------------------------- 

APROVAR o ponto 14, por unanimidade; ----------------------------------------------- 

APROVAR o ponto 15, por maioria, com 64 votos a favor (24 eleitos do PS, 

36 Presidentes de Junta do PS, 3 eleitos do CDS-PP e 1 eleito do BE) e 24 

abstenções (10 eleitos do PSD, 10 Presidentes de Junta do PSD, 3 eleitos da 

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

APROVAR o ponto 16, por unanimidade; ----------------------------------------------- 

APROVAR o ponto 17, por unanimidade; ----------------------------------------------- 

APROVAR o ponto 18, por unanimidade; ----------------------------------------------- 

APROVAR o ponto 19, por unanimidade; ----------------------------------------------- 

APROVAR o ponto 20, por unanimidade; ----------------------------------------------- 

APROVAR o ponto 21, por unanimidade; ----------------------------------------------- 

APROVAR o ponto 22, por unanimidade; ----------------------------------------------- 

APROVAR o ponto 23, por unanimidade; ----------------------------------------------- 

APROVAR o ponto 24, por unanimidade; ----------------------------------------------- 

APROVAR o ponto 25, por unanimidade; ----------------------------------------------- 

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

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

DE REQUALIFICAÇÃO DA RUA DE SEGADE. Submete-se à apreciação e 

votação da Assembleia Municipal a proposta designada por Freguesia de S. 

Torcato – Delegação de Competências – Obras de requalificação da rua de 

Segade, aprovado pelo Executivo Municipal de Guimarães 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. 27 - 

FREGUESIA DE S. TORCATO – DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS – OBRAS DE 
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REQUALIFICAÇÃO DA RUA DE SEGADE – REFORÇO DE VERBA. Submete-se à 

apreciação e votação da Assembleia Municipal a proposta designada por 

Freguesia de S. Torcato – Delegação de Competências – Obras de 

requalificação da rua de Segade – reforço de verbas, aprovado pelo 

Executivo Municipal de Guimarães 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. 28 - FREGUESIA DE URGEZES – 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS – 

PRIMEIRA REVISÃO – ANO DE 2017. Submete-se à apreciação e votação da 

Assembleia Municipal a proposta designada por Freguesia de Urgezes – 

Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências – Primeira 

revisão – Ano de 2017, aprovado pelo Executivo Municipal de Guimarães 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. 

29 - FREGUESIA DE SERZEDELO – DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS – 

COLOCAÇÃO DE GRADEAMENTO DE PROTEÇÃO. Submete-se à apreciação e 

votação da Assembleia Municipal a proposta designada por Freguesia 

Serzedelo – Delegação de Competências – Colocação de gradeamento de 

proteção, aprovado pelo Executivo Municipal de Guimarães 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. 30 - 

FREGUESIA DE SILVARES – DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS – OBRAS NA 

URBANIZAÇÃO DA CERCA E NA URBANIZAÇÃO DA SANTA APOLÓNIA. 

Submete-se à apreciação e votação da Assembleia Municipal a proposta 

designada por Freguesia de Silvares – Delegação de Competências – Obras 

na Urbanização da Cerca e na Urbanização da Santa Apolónia, aprovado pelo 

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

de outubro de dois mil e dezoito, que aqui se dá por reproduzida e fica 
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arquivada em pasta anexa ao livro de atas. 31 - DELEGAÇÃO DE 

COMPETÊNCIAS NAS FREGUESIAS – PARQUES DE LAZER. Submete-se à 

apreciação e votação da Assembleia Municipal a proposta designada por 

Delegação de Competências nas Freguesias – Parques de lazer, aprovado 

pelo Executivo Municipal de Guimarães em sua reunião realizada em vinte 

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

arquivada em pasta anexa ao livro de atas. 32 - FREGUESIA DE AZURÉM - 

ALTERAÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO (PARCIAL) DE SUBSÍDIO PARA DELEGAÇÃO 

DE COMPETÊNCIAS. Submete-se à apreciação e votação da Assembleia 

Municipal a proposta designada por Freguesia de Azurém – Alteração de 

classificação (parcial) de subsídio para Delegação de Competências, 

aprovado pelo Executivo Municipal de Guimarães em sua reunião realizada 

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

e fica arquivada em pasta anexa ao livro de atas. 33 - UNIÃO DAS 

FREGUESIAS DE BRITEIROS SANTO ESTÊVÃO E DONIM – ALTERAÇÃO DE 

CLASSIFICAÇÃO (PARCIAL) DE SUBSÍDIO PARA DELEGAÇÃO DE 

COMPETÊNCIAS. Submete-se à apreciação e votação da Assembleia 

Municipal a proposta designada por União das Freguesas de Briteiros Santo 

Estêvão e Donim – Alteração de classificação (parcial) de Subsídio para 

Delegação de Competências, aprovado pelo Executivo Municipal de 

Guimarães em sua reunião realizada em vinte de setembro de dois mil e 

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

livro de atas. 34 – UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SANDE S. LOURENÇO E 

BALAZAR – CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE 

COMPETÊNCIAS – ANO DE 2018 – PRIMEIRO ADITAMENTO. Submete-se à 

apreciação e votação da Assembleia Municipal a proposta designada por 

União das Freguesias de Sande S. Lourenço e Balazar – Contrato 
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Interadmninistrativo de Delegação de Competências – Ano de 2018 – 

Primeiro aditamento, aprovado pelo Executivo Municipal de Guimarães em 

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

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

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

– CONTRATO INTERADMINSITRATIVO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS – 

ANO DE 2018 – PRIMEIRA REVISÃO. Submete-se à apreciação e votação da 

Assembleia Municipal a proposta designada por União das Freguesias de 

Sande Vila Nova e Sande S. Clemente – Contrato Interadminsitrativo de 

Delegação de Competências – Ano de 2018 – Primeira revisão, aprovado 

pelo Executivo Municipal de Guimarães em sua reunião realizada em quinze 

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

arquivada em pasta anexa ao livro de atas. 36 – DELEGAÇÃO DE 

COMPETÊNCIAS NAS FREGUESIAS PARA MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS 

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

Delegação de Competências nas Freguesias para manutenção dos espaços 

verdes, aprovada pelo Executivo Municipal de Guimarães em sua reunião 

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

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

Paulo Miguel Lima Peixoto, do Grupo Parlamentar Municipal do CDS-PP, 

usou da palavra apenas para perguntar por que estavam hoje a aprovar uma 

delegação de competências para os parques de lazer, sendo este um 

contrato para vigorar entre um do outubro de dois mil e dezoito e trinta e 

um de dezembro de dois mil e dezoito, ou seja, quando dois terços deste 

tempo já se encontra ultrapassado. Questionou, para terminar, de que 

forma é que o Município iria fiscalizar as intervenções que as freguesias vão 

levar a efeito neste processo. -------------------------------------------------------------- 
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Domingos Bragança, Presidente da Câmara Municipal, esclareceu que as 

propostas eram uma prorrogação das respetivas delegações de 

competências e que, por questões que eram conhecidas, só foi possível 

remeter para ratificação da Assembleia Municipal na sessão de novembro.--- 

Por acordo unânime dos membros presentes na sessão, as propostas foram 

submetidas à votação em conjunto dos onze pontos, tendo a Assembleia 

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

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

37 – ALTERAÇÃO DE TRÂNSITO NO ALTO DE SANTO ANTONINO – 

FREGUESIA DE MESÃO FRIO. Submete-se à apreciação e votação da 

Assembleia Municipal a alteração de trânsito no alto de Santo Antonino, 

Freguesia de Mesão Frio, aprovado pelo Executivo Municipal de Guimarães 

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

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

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

CANDOSO S. MARTINHO. Submete-se à apreciação e votação da Assembleia 

Municipal a alteração de trânsito na rua da Veiga – Freguesia de Candoso S. 

Martinho, aprovado pelo Executivo Municipal de Guimarães em sua reunião 

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

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

Submetidos à votação, a Assembleia DELIBEROU APROVAR ambos os 

pontos, por unanimidade. ------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------VOTOS E MOÇÕES-------------------------------------- 

Voto de Pesar, apresentado pelo Grupo Parlamentar do PS, do seguinte 

teor: ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

“Noémia Carneiro foi, ao longo de toda a sua vida, uma vimaranense 

exemplar e cidadã ativa na intervenção em várias instituições vimaranenses. 
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Ainda muito jovem, no final da década de 1960, participou na formação de 

associações juvenis que marcaram a sociedade local. Após a sua licenciatura 

na Faculdade de Engenharia do Porto, onde viveu o 25 de abril de 1974, 

regressou a Guimarães, e iniciou intervenções em associações culturais como 

“A Muralha”, desportivas como o Vitória, de solidariedade como a 

Misericórdia, e em associações de pais acompanhando o percurso escolar 

dos seus filhos. A par de toda essa intervenção cívica, foi no seu percurso 

profissional Professora da Universidade do Minho, incentivadora da criação 

do curso de Engenharia Têxtil e sua Diretora até aos seus últimos dias. Foi, 

porém, na Santa Casa da Misericórdia onde foi a primeira Senhora a exercer 

o cargo de Provedora que mais ficou marcada a sua competência de gestora 

social, de preocupação com os valores da solidariedade, de dedicação 

reconhecida por todos. Nesses seus últimos dias, apesar de conhecer a 

gravidade da doença que a atingira, considerou ser seu dever submeter a sua 

ação como Provedora à decisão democrática dos Irmãos da Misericórdia e 

candidatou-se a novo mandato. O seu falecimento ocorrido no passado dia 

11 é uma importante perda para a sociedade vimaranense, impedindo que 

Guimarães continue a contar com uma das suas filhas mais marcantes do 

presente e que ficará para sempre na primeira galeria das mulheres 

vimaranenses. O Município de Guimarães reconhecera em 2016 a grande 

valia dos seus contributos como cidadã empenhada e valorizadora da 

sociedade, atribuindo-lhe a Medalha de Mérito Social em Ouro. A assembleia 

municipal de Guimarães, reunida na sua primeira sessão plenária, após o seu 

falecimento, manifesta à sua família, amigos, e instituições que serviu, o seu 

mais profundo pesar.” ------------------------------------------------------------------------ 

Submetido à votação, a Assembleia DELIBEROU APROVAR, por 

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

Voto de Pesar, apresentado pelo Grupo Parlamentar do PS, do seguinte



 
ATA Nº11 Fls. __14__ 

REUNIÃO ORDINÁRIA DE 10 DE DEZEMBRO DE 2018                                                                  
 

 

 

Mod. 228/SQ 0 

 

teor: ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

“Daniel Barreto foi um destacado jogador da equipa principal do Vitória nas 

décadas de 1950 e 1960 do século passado. Apesar de ter deixado os 

relvados dos jogos há quase cinquenta anos, e de só poder ser lembrado 

pelos vitorianos mais antigos que se recordam da Amorosa e dos inícios do 

então Estádio Municipal, foi sempre, ao longo de várias décadas, uma das 

principais referências da história e mística vitoriana, presença marcante da 

vida do clube. Cidadão de Guimarães desde há 65 anos, quando aqui chegou 

com 16 anos vindo da sua terra natal de Ponte da Barca, era reconhecido em 

toda a sociedade local como exemplo de valores de cidadão e desportista. O 

seu falecimento ocorrido no passado dia 11 constitui assim uma perda para 

Guimarães e para as nossas referências. A assembleia municipal na sua 

primeira reunião plenária, após o seu falecimento, manifesta à sua família, 

amigos, e ao Vitória Sport Clube, o seu mais profundo pesar.” -------------------- 

Submetido à votação, a Assembleia DELIBEROU APROVAR, por 

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

Moção de Congratulação, apresentado pelo Grupo Parlamentar do PS, do 

seguinte teor: ---------------------------------------------------------------------------------- 

“O Município de Guimarães venceu o Prémio Viver em Igualdade 2018, entre 

24 candidaturas aprovadas, numa iniciativa bienal promovida pela Comissão 

para a Cidadania e Igualdade de Género (CIG). Este prémio distingue 

Municípios com boas práticas na integração da dimensão da Igualdade de 

Género, Cidadania e Não-Discriminação, quer na sua organização e 

funcionamento, como nas atividades por si desenvolvidas. Desde cedo que, 

ao acompanhar as diversas orientações nacionais e internacionais em 

matéria de promoção da igualdade de género, a Câmara Municipal de 

Guimarães, se comprometeu com o desenvolvimento de um trabalho efetivo 
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neste domínio, ao nível local. Desde 2001 conta com uma Conselheira 

Municipal para a Igualdade e com um gabinete estrategicamente criado 

para a promoção da Igualdade de Género e intervenção na Violência 

Doméstica e de Género – designado por Espaço Municipal para a Igualdade. 

Este compromisso culminou, recentemente, num investimento profundo de 

elaboração do Plano Municipal para a Igualdade de Género do Concelho de 

Guimarães (2018-2021), que esta a ser implementado. O Município de 

Guimarães foi o único da região Minho a ser distinguido com este Prémio, o 

que constitui um reconhecimento pelo trabalho que tem vindo a desenvolver 

nestas matérias. A cerimónia da entrega do Prémio, decorreu no passado dia 

24 de outubro, em Lisboa, tendo contado com a presença de Rosa Monteiro, 

Secretária de Estado para a Cidadania e a Igualdade e ainda Teresa Fragoso, 

Presidente da Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género. Assim, a 

Assembleia Municipal de Guimarães, congratula o Município e o seu 

Executivo pelas boas práticas na integração da dimensão da Igualdade de 

Género, Cidadania e Não-Discriminação.” ---------------------------------------------- 

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

85 votos a favor (24 eleitos do PS, 36 Presidentes de Junta do PS, 10 eleitos 

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

1 eleito do PPM) e 3 abstenções (3 eleitos da CDU). --------------------------------- 

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

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

Municipal da CDU, proferiu o seguinte: “A CDU nada tem contra o prémio 

viver em igualdade, apenas achamos que não contem com a CDU para um 

discurso laudatório sobre o trabalho que este Executivo tem a obrigação de 

fazer com normalidade e naturalidade.” ------------------------------------------------ 

Ana Margarida da Costa Teixeira, em nome do Grupo Parlamentar 

Municipal do PSD, proferiu o seguinte: “O Grupo parlamentar do PSD não 
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pode deixar de manifestar o seu contentamento por o Município de 

Guimarães ter sido distinguido com o prémio Viver em Igualdade numa 

iniciativa de análise da Comissão para a Igualdade de Género que vai já na 

sua quarta edição. É pois bom relembrar o que a Coligação Juntos Por 

Guimarães apresentou na Assembleia Municipal, de trinta de abril de dois 

mil e quinze, uma proposta sob a forma de moção que é recomendada à 

Câmara Municipal a adesão à Carta Europeia “Igualdade de Mulheres e 

Homens na Vida Local”. Ora, tal proposta foi aceite e, por conseguinte, 

aprovada por unanimidade a adesão á Carta Europeia. Contudo, apesar de 

ter recebido esta distinção há ainda muito e há um longo caminho a 

percorrer para qua a igualdade entre homens e mulheres seja uma realidade. 

Porque esperamos e desejamos que o aludido plano municipal para a 

igualdade de género do Concelho de Guimarães seja um instrumento 

efetivamente aplicado e executado para que seja cada vez mais esbatidas as 

desigualdades sociais existentes.” -------------------------------------------------------- 

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

do PS, proferiu o seguinte: “ O Partido Socialista apresenta e vota 

favoravelmente esta moção, naturalmente, porque pretende distinguir 

aquilo que é um trabalho que, podendo-se passar a mensagem de que não é 

mais do que é obrigação, é apenas uma de vinte e quatro candidaturas 

aprovadas e a única da região Minho. O trabalho que a Câmara Municipal de 

Guimarães tem vindo a desenvolver nesta área e que valeu este prémio, mas 

não ficou por aqui e, portanto, ficamos a conhecer também há pouco tempo 

o Plano Municipal para a Igualdade e dizermos, ainda, que quer ao nível das 

intervenções quer ao nível das moções, o Partido Socialista continuará nesta 

Câmara a fazer o trabalho que lhe compete, seja na análise positiva ou 

negativa da Câmara Municipal, seja na análise também daquilo que são o 
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trabalho das outras bancadas. Portanto, o Partido Socialista não se 

restringirá a ser aquilo que os outros quererão que seja.”---------------------------

Moção de Congratulação, apresentado pelo Grupo Parlamentar do PS, do 

seguinte teor: ---------------------------------------------------------------------------------- 

“Portugal, Inglaterra, Holanda, Suíça, disputarão em Guimarães e no Porto 

em junho de 2019 a Final Four da primeira Liga das Nações, uma nova 

competição oficial da UEFA, da elite do futebol europeu. Guimarães viverá 

nos dias dessa competição uma atração de adeptos europeus dos países que 

aqui disputarão os seus jogos que vai marcar a vida da cidade. Todos 

recordam ainda os jogos do Euro 2004 e os adeptos dinamarqueses, italianos 

que encheram todo o centro de Guimarães desde o Largo da Oliveira/Praça 

de S. Tiago, Toural, até ao Estádio. A realização da final desta competição 

em Guimarães será indiscutivelmente uma mais-valia para a cidade, uma 

divulgação que ficará para além de um jogo de futebol e de um público 

adepto, uma oportunidade da nossa afirmação no mundo. A história de 

décadas de futebol em Guimarães no primeiro patamar a nível nacional é 

sem dúvida a razão fundamental da nossa escolha. Também a qualidade das 

nossas instalações desportivas, nomeadamente do Estádio Afonso 

Henriques, totalmente requalificado pelo Município em 2003. Deve 

acrescentar-se a nossa afirmação como cidade europeia do desporto em 

2013 e a extensão da prática desportiva que ostentamos orgulhosamente. 

Por último, mas decisiva, a afirmação do Vitória e Moreirense na I Liga 

portuguesa e a paixão pelo futebol de milhares de adeptos vimaranenses. A 

assembleia municipal manifesta a sua congratulação por a escolha da nossa 

cidade e felicita a Câmara Municipal e o Vitória Sport Clube pelo empenho 

colocado na criação das melhores condições para tal suceder.” ------------------ 

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

87 votos a favor (24 eleitos do PS, 36 Presidentes de Junta do PS, 10 eleitos 
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do PSD, 10 Presidentes de Junta do PSD, 3 eleitos do CDS-PP, 3 eleitos da 

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

Moção, apresentado pelo Grupo Parlamentar do PS, do seguinte teor: -------- 

“O PS/Guimarães reuniu passado dia 4 de novembro com a Associação 

“Convívio” a fim de analisar a situação criada com a venda do imóvel onde 

aquela histórica associação vimaranense se encontra sedeada e onde 

decorreram, ao longo dos últimos sessenta anos, momentos marcantes da 

história da cidade e da cultura vimaranense. O Presidente do “Convívio” 

expôs pormenorizadamente todo o processo e a sua envolvência jurídica, 

agradecendo o apoio manifestado pelo PS à proposta aprovada pela Câmara 

Municipal de atribuição de um importante subsídio para que a associação 

possa exercer o direito de preferência com consequência na revogação da 

operação de venda efetuada. Para o PS Guimarães é importante destacar a 

importância para o centro histórico da cidade, para a cultura vimaranense, 

que a permanência da Associação “Convívio” na sua sede do Largo da 

Misericórdia se reveste. Os centros das cidades têm os seus símbolos, as suas 

marcas identificadoras, e o “Convívio” representa indiscutivelmente para 

diferentes gerações de Guimarães uma representação da cidade que fomos e 

queremos continuar a ser. A necessária regeneração e reabilitação urbana e 

novas ocupações dos largos, praças, ruas do centro histórico e tradicional 

não podem por pôr em causa valores históricos e culturais que são marca da 

cidade. A reabilitação patrimonial, assumida e concretizada nas três últimas 

décadas, teve sempre como base a defesa da identidade e autenticidade do 

edificado construído e herdado, mas também a preservação dos valores 

imateriais da vivência da cidade que as nossas últimas gerações tanto 

valorizaram. A afirmação de Guimarães como cidade património, 

reconhecida em Portugal, na Europa, no Mundo, tem de manter a 
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conjugação desses valores patrimoniais materiais e imateriais e o “Convívio” 

é património imaterial de Guimarães. Assim, a Assembleia Municipal de 

Guimarães, reunida a 23 de novembro de 2018 delibera: • Endereçar à 

Associação Convívio o reconhecimento do seu papel na história da Cidade, na 

sua atividade cultural e património imaterial dela emanado, reconhecido 

pela Medalha de Mérito Cultural da Cidade e pelo Estatuto de Utilidade 

Pública; • Congratular o Senhor Presidente da Câmara Municipal pela 

decisão de aceder à disponibilização da verba necessária para exercício do 

direito de preferência, reconhecendo a importância aqui aludida da 

Associação Convívio.” ------------------------------------------------------------------------ 

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

82 votos a favor (24 eleitos do PS, 36 Presidentes de Junta do PS, 10 eleitos 

do PSD, 10 Presidentes de Junta do PSD, 1 eleito do BE e 1 eleito do PPM), 3 

abstenções (3 eleito da CDU) e 3 votos contra (3 eleitos do CDS-PP). ----------- 

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

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

Municipal da CDU, proferiu o seguinte: “A CDU reconhece o papel 

importante na história da cidade do Convívio enquanto Associação Cultural, 

mas a presente moção é apenas um exercício de bajulação por parte do 

Grupo Municipal do PS ao Executivo Camarário. Por isso, não contem com a 

CDU para um discurso laudatório sobre o trabalho que este Executivo tem 

obrigação de fazer com normalidade e naturalidade e, como nós dissemos no 

primeiro dia desta sessão, havia outras alternativas para além do subsídio. E, 

para além disso, que há uma lei que defende as lojas tradicionais e que a 

CDU fez questão de falar nisso no primeiro dia da sessão. Para além disso, o 

Senhor Presidente fez questão de dizer aqui nesta Assembleia, que as 

Associações têm que tomar conta das suas contas e, por isso, o Senhor 



 
ATA Nº11 Fls. __17__ 

REUNIÃO ORDINÁRIA DE 10 DE DEZEMBRO DE 2018                                                                  
 

 

 

Mod. 228/SQ 0 

 

Presidente e a Câmara não vão estar sempre a salvar as Associações. Por 

isso, não percebo muito bem o porquê desta saudação.”--------------------------- 

Ângela Ivone Rodrigues Oliveira, em nome do Grupo Parlamentar Municipal 

do CDS-PP, proferiu o seguinte: “O CDS reconhece o papel do Convívio 

enquanto Associação da nossa cidade, conhece bem a medida tomada pela 

Câmara na posição tomada de apoio à aquisição do edifício, mas esta moção 

é muito mais além do dispositivo. Portanto, esta moção não é sobre o 

Convívio, não é sobre uma Associação, é sobre o PS a fazer pressão política. 

O PS dirá que o CDS é contra a cultura, contra as associações e contra o 

Centro Histórico, mas o CDS votou na Câmara Municipal precisamente a 

favor deste subsídio, o CDS entende que os factos que se seguiram são 

apenas do conhecimento das partes, a posição jurídica do Convívio mantem-

se, tinham um senhorio e agora tem outro, nós não sabemos para além do 

que é assunto da justiça e, por isso, será a justiça a decidir se o Convívio pode 

ou não adquirir o seu espaço e se tem ou não direito de preferência e, 

portanto, o CDS não está aqui para fazer pressão política sobre o Tribunal.”-- 

Tiago Vieira Laranjeiro, em nome do Grupo Parlamentar Municipal do PSD, 

proferiu o seguinte: “Não querendo entrar aqui num jogo político e 

partidário em declarações de voto, como tal se deu aqui noutros pontos, e 

pese embora o tom laudatório de auto congratulação que o PS assume nesta 

moção, o PSD votou favoravelmente esta moção essencialmente, de facto, 

pelo reconhecimento que é o papel da Associação Convívio. Esse sim para 

nós, o ponto fundamental e que, sem nenhum rodriguinho, deve ser 

salientado e reforçado e é, por isso, que nós votamos a favor, quanto ao 

mais considerações, laudatórias e auto congratulação. Quando aqui também 

se disse que a Câmara não fez mais do que aceder àquilo que a Associação 

lhe pediu, nós consideramos que outras coisas poderiam, também, ser feitas 
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e que a ação da Câmara podia ter sido mais ambiciosa, porque este 

problema não será só daqui e será um problema mais genérico em relação á 

cidade. Veremos, em casos similares, que posições o Município assumirá e se 

continuará a merecer, da parte da sua bancada, o voto de auto 

congratulação.”-------------------------------------------------------------------------------- 

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

do PS, proferiu o seguinte: “O Partido Socialista apresenta esta moção e vota 

favoravelmente a mesma, precisamente porque entra na política partidária. 

Se não entrássemos na política partidária abstinha-mos de estar em espaços 

como a Assembleia Municipal e abstinha-mos de fazer aquilo para que fomos 

eleitos para aqui estar. E continuaremos a fazer quer os outros partidos 

queiram quer não queiram, mesmo com moções dessas nos queiram acusar 

de atos laudatórios ou de pressão política, e isso sim, é de pressão política 

que falamos, porque em casos como este quer a ação da Câmara Municipal 

quer todas as ações dos vários partidos que se seguiram são extremamente 

úteis para a pressão política de que um assunto como este possa ser 

resolvido, de preferência, ainda fora dos tribunais.” --------------------------------- 

Moção, apresentado pelo Grupo Parlamentar Municipal do CDS-PP, do 

seguinte teor: ---------------------------------------------------------------------------------- 

“Passaram-se 43 anos do dia 25 de novembro de 1975. 43 anos de liberdade, 

de pluralismo, e de democracia. 43 anos que, por isso mesmo, temos o dever 

de reviver e, sobretudo, de perpetuar. O “25 de novembro” está 

indelevelmente ligado à história democrática portuguesa e marca o fim da 

escalada revolucionária que tentava impor um regime totalitário criado à 

imagem e semelhança dos regimes políticos dos países comunistas do Leste 

de então. O que, nesse dia, o povo português alcançou foi muito mais do que 

apenas o rompimento com a ditadura de 40 anos antes. O que o povo 

português alcançou naquele dia 25 de novembro foi a consolidação do que o 
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25 de abril de 1974 iniciara e que a ala radical e extremista do Movimento 

das Forças Armadas interrompera. O que povo português alcançou no dia 25 

de novembro de 1975 foi o triunfo da liberdade sobre o autoritarismo, a 

vitória da democracia sobre o totalitarismo, a glória do pluralismo que não 

sucumbiu à autocracia unitária que, a pretexto do combate contra uma 

ditadura, tentava impor uma outra. É de bravos como Jaime Neves e 

Ramalho Eanes que reza a história e é da obstinação democrática de CDS-PP, 

PSD e PS que a história é feita mas é, também, da resistência anónima de 

muitos portugueses e da coragem de tantos outros militares que a história 

deve ser contada. O legado que essas mulheres e homens deixaram fez de 

Portugal o país livre, aberto e tolerante que é hoje e impõe às gerações 

presentes e futuras a responsabilidade de o preservar. Uma responsabilidade 

que, 43 anos depois, não se apaga e que, acima de tudo, não pode ser dada 

por adquirida. Assim: Considerando que ao evocar o 25 de novembro de 

1975 comemoramos a devolução de Portugal ao caminho da democracia e, 

bem assim, a essência do 25 de abril de 1974; Considerando que ao recordar 

o 25 de novembro de 1975 celebramos a conquista do pluralismo e da 

liberdade; Considerando que ao relembrar o 25 de novembro de 1975 

relembramos os perigos dos totalitarismos e as fragilidades das 

democracias; Reunidos em Assembleia Municipal, os Deputados do CDS-PP 

propõem à Assembleia Municipal de Guimarães, que: 1. Sejam evocados os 

43 anos do 25 de novembro de 1975; 2. Seja aprovado um voto de louvor a 

todos os que permitiram o sucesso das ações que puseram Portugal no trilho 

da liberdade, da tolerância e da democracia, em particular aos militares e 

portugueses que as concretizaram; 3. Seja dado conhecimento desta moção 

a todos os Órgãos de Soberania.” ---------------------------------------------------------

Submetida à votação, a Assembleia DELIBEROU APROVAR, por maioria, com 
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84 votos a favor (24 eleitos do PS, 36 Presidentes de Junta do PS, 10 eleitos 

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

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

Moção apresentada pelo Grupo parlamentar Municipal da CDU, do seguinte 

teor: ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

“A construção de uma sociedade inclusiva, sem discriminações e com 

igualdade de oportunidades para todos deve ser uma prioridade aos mais 

diversos níveis de intervenção. Estima-se que em Portugal existam cerca de 

120 000 pessoas com algum grau de perda auditiva, número que engloba os 

idosos que vão perdendo gradualmente a audição, e cerca de 30 000 surdos 

falantes nativos de língua gestual portuguesa. No campo das políticas de 

igualdade de oportunidades e com base na não discriminação para com as 

pessoas surdas, torna-se absolutamente necessário promover uma sociedade 

justa e igualitária. Importa, por isso, colmatar as lacunas existentes na 

sociedade em relação à comunidade surda porque, apesar de se terem dados 

passos positivos nesta matéria, há ainda um longo caminho a percorrer. Não 

temos conhecimento que a autarquia disponha de atendimento com a 

presença de intérprete de Língua Gestual Portuguesa, nem no imediato nem 

mediante marcação prévia online. Acresce a este facto existirem serviços e 

empresas municipais cujo meio de contacto é através de uma linha 

telefónica, o que impossibilita as pessoas surdas de recorrerem a esses 

serviços. Desta forma, deverá ser criada a possibilidade de contacto via SMS 

(Short Message Service) ou através de uma aplicação de fácil acesso, sem 

recurso a uma chamada de voz, por exemplo para os Bombeiros, a Polícia 

Municipal, a Vimágua, entre outros serviços e empresas. A Assembleia 

Municipal de Guimarães, reunida em 23 de Novembro de 2018, delibera 

apelar à Câmara Municipal para que: - Disponibilize o atendimento com a 

presença de intérpretes de Língua Gestual Portuguesa, no sentido de dar 
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uma resposta mais célere aos pedidos dos munícipes surdos. - Implemente 

nos vários serviços e empresas municipais meios de contacto através de SMS 

ou de uma aplicação adequada à população surda. - Reforce o trabalho de 

identificação dos principais problemas existentes e procure as soluções 

adequadas, em estreita articulação com a Federação Portuguesa das 

Associações de Surdos e com a Associação Portuguesa de Surdos.” ------------- 

Submetida à votação, a Assembleia DELIBEROU APROVAR, por 

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

Moção apresentada pelo Grupo parlamentar Municipal da CDU, do seguinte 

teor: ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

“Ao longo dos últimos anos foram várias as medidas politicas que colocaram 

em causa a sobrevivência do comércio tradicional. Comércio que outrora 

servia as populações residentes nos centros das cidades e onde podíamos 

encontrar todos os produtos a preços acessíveis e junto dos serviços públicos. 

O comércio que contribuía para manter a vida nas cidades sem esquecer a 

vertente cultural que também foi passando de geração em geração. Assim 

conseguimos, a nível nacional, que muitos dos Centros Históricos fossem 

classificados como Património da Humanidade. No entanto, o tempo passa e 

as cidades vivem outras dinâmicas que nem sempre são favoráveis ao seu 

desenvolvimento. Em Guimarães assistimos ao definhamento do comércio 

tradicional, com o surgimento das grandes superfícies, com privilégios na 

fiscalidade, nos horários de funcionamento, no estacionamento e na 

capacidade de aquisição dos produtos. Depois apareceram as lojas ditas dos 

“300”, com artigos a preços de baixo custo sem que as lojas tradicionais 

pudessem acompanhar. Recentemente a crise provocada pelos desmandos 

do sistema financeiro, que conduziu parte significativa dos portugueses ao 

desemprego e à miséria, porque a política de austeridade, de cortes nos 
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salários e nas pensões, de aumento enorme dos impostos, reduziu 

brutalmente o poder de compra e isso levou a que várias pequenas unidades 

comerciais encerrassem. O tecido económico da cidade de Guimarães é 

caracterizado por diversos estabelecimentos do comércio tradicional, de 

restauração, de associações e de hotelaria. Hoje mais do que no passado a 

cidade de Guimarães vê-se também invadida por mais espaços hoteleiros 

para dar resposta aos turistas que visitam o concelho vimaranense. No 

entanto, a coexistência de unidades de diverso tipo, as especificidades da 

procura turística de uma cidade como Guimarães e a necessidade de 

procurar garantir um futuro sustentável, implicam a definição de uma 

estratégia mais consistente. O comércio tradicional em Guimarães passa 

hoje por grandes dificuldades. É ainda possível vermos alguns 

estabelecimentos, geralmente de pequenos empresários ou negócios de 

família, que sobrevivem a custo. As notícias que vão saindo refletem um 

futuro preocupante para o que irá acontecer com a dinâmica do comércio 

tradicional tão característica das ruas vimaranenses. A incerteza do que 

pode acontecer aos pequenos espaços que ainda sobrevivem ao contrário de 

muitos que desapareceram, tais como, o cereiro da Porta da Vila, o relojoeiro 

que saiu da Rua da Rainha, o fecho da oficina/loja do último ferreiro Gaspar 

Carreira, sem que saibamos o que vai acontecer ao local onde cresceu e se 

desenvolveu a Associação Convívio. Qual será a próxima loja a fechar? Qual 

será a próxima associação a ficar com uma situação iminente de despejo? 

Qual será o futuro dos espaços tradicionais em Guimarães? Ao ritmo dos 

interesses imobiliários vendem-se os prédios do centro da cidade sem que se 

saiba ao certo qual será a próxima porta a fechar e a ser substituída por algo 

mais moderno e mais efémero. Vamos assistindo frequentemente a mais 

uma loja que fecha, mais trabalhadores que vão para o desemprego e mais 

pequenos empresários que entram em falência. A CDU acredita que o 
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Município de Guimarães, no exercício das suas competências, pode dar um 

contributo para a defesa e dinamização da economia local e regional. Assim, 

a Assembleia Municipal de Guimarães não pode continuar a assistir, inerte, a 

esta realidade. Por isso, é urgente e necessário atribuir a classificação de 

interesse municipal a determinados espaços que se localizam no centro da 

cidade para que sejam preservados e protegidos, para que se preservem 

atividades, a história dos espaços e dos produtos. É urgente uma intervenção 

rápida e eficaz por diversas razões, quer sejam, de natureza económica, 

social e histórica. A Assembleia Municipal de Guimarães, reunida em 23 de 

Novembro de 2018, delibera: - Recomendar à Câmara Municipal para que 

proceda ao levantamento da situação dos espaços comerciais de pequenos 

empresários, instituições e de associações do centro da cidade e que seja 

feito o processo de análise e de atribuição de interesse municipal; - Que a 

Câmara Municipal analise a possibilidade de isentar ou reduzir 

temporariamente algumas taxas (publicidade/toldos/utilização da via 

pública), ou mesmo impostos (IMI/Derrama), e simplifique o respetivo 

processo de licenciamento, a estabelecimentos dos sectores do comércio 

tradicional e da restauração; - Que preste apoio técnico na elaboração de 

projetos de requalificação dos estabelecimentos e que possa dar uma 

resposta célere aos respetivos pedidos de licenciamento; - Que apoie em 

articulação com as associações do sector a realização de ações de formação 

a pequenos e micro empresários, como forma de contribuir para a 

modernização do tecido económico local e para a adequação das empresas 

às exigências colocadas pela alteração da legislação; - Que afirme o seu 

empenhamento para a regulamentação ao nível concelhio, na concretização 

das competências atribuídas às Câmaras Municipais nesta matéria, de 

restrições à abertura das grandes superfícies comerciais aos domingos e 
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feriados; - Que revitalize o Conselho Municipal para as Atividades 

Económicas, que junte representantes das associações empresariais e 

sindicais do sector do comércio tradicional, da restauração, da hotelaria e do 

turismo, com os objetivos de contribuir para um melhor conhecimento da 

realidade destes sectores, para debate de estratégias de promoção da cidade 

de Guimarães e da sua economia e apoio às decisões políticas a assumir pelo 

Município de Guimarães.”------------------------------------------------------------------- 

Submetida à votação, a Assembleia DELIBEROU REPROVAR, por maioria, 

com 60 votos contra (24 eleitos do PS e 36 Presidentes de Junta do PS) e 28 

votos a favor (10 eleitos do PSD, 10 Presidentes de Junta do PSD, 3 eleitos 

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

Moção apresentada pelo Grupo Parlamentar Municipal da CDU, do seguinte 

teor: ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

“A Constituição da República Portuguesa no seu artigo 65º, ponto 4 define 

que “O Estado, as regiões autónomas e as autarquias locais definem as 

regras de ocupação, uso e transformação dos solos urbanos, 

designadamente através de instrumentos de planeamento, no quadro das 

leis respeitantes ao ordenamento do território e ao urbanismo, e procedem 

às expropriações dos solos que se revelem necessárias à satisfação de fins de 

utilidade pública urbanística.” O solo é cada vez mais um recurso escasso, 

como tal, e porque também se relaciona diretamente com outros recursos 

fundamentais à vida, como a água, todas as ações de ocupação e de uso 

devem obedecer a critérios claros e bem definidos, tendo em vista o melhor e 

mais racional aproveitamento de potencialidades em função das suas 

características biofísicas. Por isso, as medidas de ordenamento do território 

devem disciplinar o uso do solo, bem como as necessidades e atividades da 

população, de forma a conciliar os seus diversos usos e, ao mesmo tempo, 

promover ações para a sua valorização, preservação e regeneração. Uma 
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expansão urbana promovida sem regras e obedecendo apenas aos interesses 

da especulação e do lucro fácil, tem vindo a permitir uma ocupação 

desordenada do território com consequências graves no ciclo da água e da 

matéria orgânica, na perda de diversidade biológica, na descaracterização 

da paisagem e no equilíbrio ecológico das cidades, aumentando a 

impermeabilização dos solos e contribuindo para as situações de cheias, não 

permitindo o aproveitamento integral de todas as potencialidades que um 

uso equilibrado do solo pode propiciar como um importante recurso gerador 

de riqueza. A base para a promoção de uma cidade equilibrada em termos 

do uso de solo constrói-se não só através de opções políticas com vista à 

melhoria da qualidade de vida da sua população, e à disponibilização de 

equipamentos sociais, ou de espaços verdes, mas também através da 

elaboração de Planos Estratégicos Municipais e da revisão dos Planos 

Diretores Municipais que devem ser determinantes na definição das 

necessidades de ocupação e desenvolvimento do território. Em Guimarães 

nem sempre acontece este planeamento. Vários são os exemplos que 

encobertos pela classificação de interesse municipal se desrespeitam as 

classificações em PDM de Reservas Agrícolas Nacionais e Reservas Ecológicas 

Nacionais, entre outras, para se permitir mais construção sobretudo ao nível 

industrial. Muitos são os espaços industriais e bastante extensos, ao 

abandono, que podem ser aproveitados para o crescimento de algumas 

empresas ou para a implementação de outras. No entanto, não vemos por 

parte da Câmara Municipal de Guimarães essa preocupação de tentar 

negociar espaços vazios em vez de desrespeitar as classificações atribuídas 

aos solos. Sem esquecer do crime ambiental causado em Pencelo, com a 

validação da Câmara Municipal, aquando da implementação da Ecoibéria. 

Ou a exemplo da política de fomento da especulação imobiliária recordamo-
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nos da construção do prédio na encosta da Costa que prejudica em muito a 

paisagem natural e a conservação da mesma, tornando aquela encosta tão 

apetecível para a construção de habitações de luxo. E nos dias de hoje as 

obras previstas para os terrenos do Monte Cavalinho que poderão também 

afetar a qualidade dos solos e a questão ambiental de uma zona 

permaneceu fora da especulação imobiliária. A Assembleia Municipal de 

Guimarães, reunida em 23 de Novembro de 2018, delibera recomendar à 

Câmara Municipal de Guimarães que: - Valorize as potencialidades do solo, 

como recurso imprescindível à vida no Planeta, com funções essenciais do 

ponto de vista ambiental, económico, social e cultural, implementando 

medidas com vista à sua preservação e gestão sustentável; - Desenvolva uma 

política de planificação e gestão do uso do solo, baseada na sustentabilidade 

ambiental e de ordenamento do território e nos direitos das populações; - 

Implemente um plano de regularização do uso do solo, definindo regras e 

objetivos concretos com vista à diminuição da área impermeabilizada nos 

solos da cidade; - Garanta a existência de logradouros com o mínimo de 

construções, aumentando desta forma o índice de permeabilidade; - Perante 

situações de solos contaminados assegure que todos os procedimentos legais 

são devidamente cumpridos, no sentido de garantir a segurança e saúde das 

pessoas e do ambiente; - Promova ações de divulgação, educação e 

formação no âmbito da preservação do solo, junto dos serviços municipais e 

dos munícipes.”--------------------------------------------------------------------------------- 

Submetida à votação, a Assembleia DELIBEROU REPROVAR, por maioria, 

com 60 votos contra (24 eleitos do PS e 36 Presidentes de Junta do PS) e 28 

votos a favor (10 eleitos do PSD, 10 Presidentes de Junta do PSD, 3 eleitos 

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

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

Ana Paula Cardoso Lemos Damião, em nome do Grupo Parlamentar
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Municipal do PSD, proferiu o seguinte: “O PSD votou a favor desta moção, 

naturalmente, porque o PSD já assumiu o espirito verde e, por isso, todos os 

atos de sugestão e de prática, seja a que nível for, têm todos a mesma 

validade.” ---------------------------------------------------------------------------------------- 

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

do PS, proferiu o seguinte: “O PS votaria favoravelmente com alguma 

relativa facilidade a parte propositiva deste texto. Contudo, as moções não 

são apenas a sua parte propositiva e, portanto, é impensável, num concelho 

como Guimarães apresentar uma moção que diz que uma expansão urbana 

promovida sem regras e obedecendo apenas aos interesses da especulação e 

do lucro fácil, ser admissível do voto favorável do Partido Socialista, 

principalmente porque não corresponde à realidade.”------------------------------- 

Moção apresentada pelo Grupo Parlamentar Municipal da CDU, do seguinte 

teor: ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

“Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos. 

Dotados de razão e de consciência, devem agir em relação uns aos outros 

com espírito de fraternidade” Art. 1º da Declaração Universal dos Direitos 

Humanos No próximo dia 10 de Dezembro celebra-se o 70º aniversário da 

Declaração Universal dos Direitos Humanos, aprovada pela Assembleia-Geral 

da Organização das Nações Unidas em 10 de Dezembro de 1948. Esta 

Declaração foi proclamada como o modelo ideal a atingir por toda a 

Humanidade, para que todos os povos e nações, tendo-a sempre presente, 

actuem no sentido de desenvolver o respeito pelos Direitos e as Liberdades 

dos cidadãos, promovendo o seu reconhecimento e aplicação entre as 

populações dos próprios Estados Membros da ONU, bem como entre as dos 

territórios colocados sob a sua jurisdição. No entanto, apesar de desde a sua 

aprovação ter havido progressos notáveis no que concerne a estes Direitos, 
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há ainda muito por alcançar, persistindo violações e negações aos Direitos 

Humanos, discriminações e situações de desigualdade, injustiça e maus 

tratos, sendo fundamental alertar e continuar a combater todas as formas 

de incumprimento desta Declaração Universal. Assim, considerando que 

Portugal, enquanto Estado Membro da ONU, se comprometeu a promover, 

em cooperação com esta organização e outros Estados Membros, o respeito 

universal e efetivo dos Direitos Humanos e das suas liberdades 

fundamentais; Considerando que a Constituição da República Portuguesa 

consagra, no seu art. 16º, que “os preceitos constitucionais e legais relativos 

aos direitos fundamentais devem ser interpretados e integrados de harmonia 

com a Declaração Universal dos Direitos do Homem”; Considerando que, no 

passado dia 10 de Dezembro de 2017, as Nações Unidas lançaram, em Paris, 

uma campanha para que durante 2018 se homenageasse o documento 

fundamental de direitos humanos; Considerando que, como afirmou o 

secretário-geral da ONU, “os direitos humanos têm sido um dos três pilares 

das Nações Unidas, junto com a paz e o desenvolvimento”. A Assembleia 

Municipal de Guimarães, reunida em 23 de Novembro de 2018, delibera: - 

Saudar o 70º aniversário da Declaração Universal dos Direitos Humanos; - 

Exigir o respeito universal e efetivo dos Direitos Humanos e das suas 

liberdades fundamentais; - Pugnar pela igualdade, liberdade, justiça e pela 

paz no mundo entre os povos.” ------------------------------------------------------------ 

Submetida à votação, a Assembleia DELIBEROU APROVAR, por 

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

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

Paulo Rui Lopes Pereira da Silva, em nome do Grupo parlamentar Municipal 

do PS, proferiu o seguinte: “O PS vota naturalmente a favor desta moção do 

Dia Internacional dos Direitos Humanos, mesmo que considerando que 

saudar a Declaração Universal dos Direitos Humanos e exigir o respeito 
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universal pela mesma declaração ou pugnar pela igualdade de liberdade de 

justiça e pela paz no mundo, não é mais do que a nossa obrigação.” ------------   

Moção apresentada pelo Grupo Parlamentar Municipal da CDU, do seguinte 

teor: “As coberturas verdes ou ajardinadas em meio urbano desempenham 

um papel fundamental na promoção da qualidade de vida devido às suas 

funções ecológicas, promovendo respostas de adaptação às alterações 

climáticas com a amenização das temperaturas, a regulação do ciclo 

hidrológico, a retenção de poeiras tóxicas, a preservação da biodiversidade e 

a diminuição da poluição sonora. Para além destas funções, também 

reduzem os custos com a manutenção dos edifícios e com a energia, 

aproximam a população da natureza e quebram a monotonia da paisagem 

urbana e da urbanização densa que caracteriza as nossas cidades. Embora os 

benefícios das coberturas verdes estejam globalmente demonstrados, estes 

sistemas continuam ainda a não ser implementados em larga escala, uma 

vez que a maioria dos seus benefícios não é percetível a curto prazo. Daí a 

necessidade de promover políticas públicas associadas ao desenvolvimento e 

fomento de coberturas verdes nos edifícios e de promover campanhas de 

divulgação relativamente às vantagens que daí advêm para a sociedade. 

Importa recordar que a Universidade do Minho é um dos membros 

institucionais da Associação Nacional de Coberturas Verdes (ANCV), uma 

organização da sociedade civil sem fins lucrativos e que visa a promoção das 

coberturas verdes em edifícios (novos ou pré-existentes) como parte das 

estratégias ambientais e energéticas. Na sequência dos diversos protocolos 

entre a Universidade do Minho e a Câmara Municipal deverão potenciar-se 

práticas por todo o concelho de adoção de estratégias sustentáveis, desde 

que respeitados todos os enquadramentos legais aplicáveis, incluindo o 

enquadramento com a necessidade de salvaguardar o património cultural e 
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histórico e a identidade própria da cidade e dentro do conhecimento das 

melhores práticas associadas também às condições climáticas. Assim, tendo 

em conta o compromisso da Câmara Municipal de Guimarães de assumir 

nova candidatura a Capital Europeia Verde e para que o concelho seja 

reconhecido, igualmente, pelo esforço no que diz respeito à adaptação e 

mitigação das alterações climáticas e tendo presente que este é um dos 

maiores desafios que a humanidade enfrenta, é fundamental passar da ação 

à prática e concretizar medidas efetivas que contribuam para a construção 

de uma cidade mais sustentável e promotora da qualidade de vida. Desta 

forma, uma dessas medidas poderá e deverá ser a implementação de 

coberturas verdes em edifícios e estruturas municipais que reúnam as 

adequadas condições para tal procedimento. Planear na cidade a 

implantação de coberturas verdes, com vista à criação de um território 

urbano mais saudável, sustentável e resiliente. Face ao exposto, a 

Assembleia Municipal de Guimarães, reunida em 23 de Novembro de 2018, 

delibera: - Recomendar à Câmara Municipal que estude a possibilidade de 

implementar coberturas verdes nos edifícios e estruturas municipais; - Que a 

Câmara Municipal proceda ao levantamento exaustivo, em parceria com a 

Associação Nacional de Coberturas Verdes e a Universidade do Minho, de 

todos os edifícios que possam reunir os requisitos necessários para a 

implementação de coberturas verdes; - Que nos novos projetos, se inclua, e 

sempre que possível, a existência de coberturas verdes e fomente a 

implantação destes estruturas em projetos promovidos por outras entidades; 

- Que esta deliberação seja enviada às Associações de Defesa do Ambiente e 

à Associação Nacional de Coberturas Verdes.” ---------------------------------------- 

Submetida à votação, a Assembleia DELIBEROU REPROVAR, por maioria, 

com 60 votos contra (24 eleitos do PS e 36 Presidentes de Junta do PS) e 28 
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votos a favor (10 eleitos do PSD, 10 Presidentes de Junta do PSD, 3 eleitos 

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

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

CDU, usou da palavra para solicitar à Mesa que ficasse registado em Ata o 

voto contra do PS nesta moção, dado que a Câmara Municipal e o seu 

Executivo tem feito tantos protocolos com a Universidade do Minho e sendo 

a Universidade do Minho parceira desta Associação a nível nacional, não se 

percebe porque é que votou contra. ----------------------------------------------------- 

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

Ana Paula Cardoso Lemo Damião, em nome do Grupo parlamentar 

Municipal do PSD, proferiu o seguinte: “O PSD mais uma vez votou 

favoravelmente a moção porque nem sequer tinha outra possibilidade. A 

moção é interessantíssima e, também, trouxe conhecimento, por exemplo, 

eu desconhecia que existe uma Associação Nacional de Coberturas Verdes e 

acho isto maravilhoso. O PSD votou a favor porque é muito interessante, até 

a construção da moção ao sugerir à Câmara que estude - não pede mais - 

que estude.” ------------------------------------------------------------------------------------ 

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

proferiu o seguinte: “Relativamente a esta moção o Partido Socialista não 

com a mesma surpresa que a Senhora deputada que me antecedeu pelo 

mesmo ponto, entende que a Assembleia Municipal não só deliberar aquilo 

que a Câmara deve fazer, dizer ainda como deve fazer, e escolher, ainda, 

com que parceiros deve fazer, é claramente extravasar tudo aquilo que deve 

ser o papel desta Assembleia.” ------------------------------------------------------------   

Proposta de Recomendação apresentada pelo Grupo Parlamentar Municipal 

da CDU, do seguinte teor: -------------------------------------------------------------------

“Considerando a importância dos parques industriais para a localização, 
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desenvolvimento e fixação de indústria; Considerando que estes Parques 

Industriais tem-se revelado fundamentais para a prossecução das atividades 

industriais e económicas; Considerando que os Parques Industriais devem 

estar munidos de condições efetivas, seja de acesso à rede elétrica, às redes 

de comunicação de dados mas principalmente de meios de acesso; 

Considerando ainda que a Câmara Municipal deve proceder de forma a fixar 

industria em Guimarães de modo a inverter o sentido de desindustrialização 

dos últimos anos; Considerando que a zona do Ave tem sido a mais afetada 

pela referida desindustrialização; Considerando finalmente que o Parque 

Industrial de Gandarela-Guardizela tem vindo a desenvolver-se, mas 

mantendo acessos extremamente deficientes. A Assembleia Municipal de 

Guimarães, reunida em 23 de Novembro de 2018, delibera recomendar à 

Câmara Municipal que: - Proceda ao estudo das acessibilidades ao Parque 

Industrial de Gandarela-Guardizela; - Que seja equacionada uma ligação 

direta à VIM – Via intermunicipal; - Que neste processo sejam envolvidos as 

Juntas de Freguesia respetivas e os agentes económicos e industriais já 

fixados no referido Parque.” ---------------------------------------------------------------- 

Submetida à votação, a Assembleia DELIBEROU REPROVAR, por maioria, 

com 60 votos contra (24 eleitos do PS e 36 Presidentes de Junta do PS) e 28 

votos a favor (10 eleitos do PSD, 10 Presidentes de Junta do PSD, 3 eleitos 

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

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

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

proferiu o seguinte: “O Partido Socialista reconhece a importância do acesso 

ao parque industrial de Gandarela e Guardizela e de encontrar uma solução 

para esta matéria. Acontece que a Câmara Municipal de Guimarães 

encontra-se a estudar precisamente qual a melhor alternativa para esta 

ligação e, precisamente, também envolvendo as juntas de freguesia neste 
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processo que já foram auscultadas sobre este assunto. Dizer, ainda, que esse 

estudo está a ser feito pela Câmara Municipal, e esta ligação é, de facto, 

muito importante, e nós reconhecemos esta matéria. Relativamente à 

ligação equacionada diretamente à VIM, surpreende-nos até que uma 

Coligação que tenha um partido como os Verdes esteja a fazer esta solução.”     

Tiago Viera Laranjeiro, do Grupo parlamentar Municipal do PSD, atendendo 

às considerações que a bancada do Partido Socialista teceu sobre o teor das 

outras declarações de voto, lavrou um protesto, dizendo achar deselegante 

e, em certa medida, até intelectualmente desonesto e certamente muito 

fora do Regimento, as referências extemporâneas que fez ao sentido de voto 

de outras bancadas, referindo terem outros momentos para o fazerem, 

nomeadamente, na próxima sessão da Assembleia Municipal. ------------------- 

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

contraprotestou dizendo que toda a declaração que fez sobre o ponto 

cingiu-se única e exclusivamente à declaração de voto do Partido Socialista. 

Acrescentou que o protesto que foi feito é absolutamente extemporâneo e, 

principalmente, o deixou na dúvida se ele se dirigia à pessoa que acabou de 

fazer a declaração de voto em nome do Partido Socialista ou a todas as 

declarações de voto que o antecederam, quer do lado do Partido Socialista, 

quer do lado da CDU. ------------------------------------------------------------------------- 

Moção apresentada pelo Grupo Parlamentar Municipal do CDS-PP, do 

seguinte teor: ---------------------------------------------------------------------------------- 

“Considerando que: - As Festas Nicolinas são as festas mais antigas de 

Guimarães, sendo mesma as festas dos Estudantes mais antiga da Europa, 

com mais de cinco séculos; - As Festas Nicolinas têm sofrido algumas 

alterações em função do evoluir normal da civilização, mas que sempre 

mantiveram a sua génese e a sua essência estudantil e tradicional; - As 
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Festas Nicolinas representam um testemunho intangível do património 

cultural vimaranense e inclusivamente se prepararam para uma candidatura 

a património imaterial da humanidade junto da Unesco, depois de um 

trabalho que iniciou nesta Assembleia Municipal em conjuntos com as 

instituições Nicolinas; - Considerando que as festas Nicolinas são as festas 

dos estudantes das escolas secundárias de Guimarães, cujos toques Nicolinos 

são característicos e diferentes em cada um dos seus números, mas tendo 

sempre presente a tradição Nicolina do toque de caixa e bombo e apenas 

este; - Considerando que esta Assembleia Municipal tem como função a 

defesa intransigente de Guimarães, das suas tradições e sua cultura; - 

Considerando que estamos todos cientes de que deveremos agir em defesa 

de um património cultural e imaterial que nos precede e que é um orgulho 

para Guimarães e para os Vimaranenses que esta mesma tradição se 

transmita intocável na sua essencia, passando de geração em geração, fiel 

às suas origens, fiel aos seus rituais e fiel, principalmente, aos estudantes e 

velhos estudantes das escolas secundárias de Guimarães e dos seus 

antepassados que tudo fizeram ao longo de mais de 500 anos para que esta 

tradição fosse uma realidade tão presente e tão importante na vida e cultura 

de tantos e tantos. - Considerando que o genérico da Telenovela da TVI, que 

passa diariamente na televisão de todos os portugueses, apresenta as 

seculares Festas Nicolinas, com Nicolinos devidamente trajados com o traje 

Nicolino, munidos de caixas e bombos, com o sum de fundo de uma música 

do tipo Lambada; - Considerando que esta Assembleia não pode permitir que 

seja utilizada a imagem das Festas mais tradicionais do nosso concelho, as 

Festas Nicolinas de forma completamente desvirtuada e deturpada, 

mostrando a todo o mundo uma ideia completamente errada e incorreta 

sobre a sua realidade e as tradições Nicolinas; - Considerando que é nosso 

dever ser um meio transmissor da sensibilidade das nossas instituições e 
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nossos munícipes, ainda que sem pretender, por qualquer forma, nenhum 

tipo de intervenção ou intromissão nas Festas Nicolinas, porque são elas 

mesmas as Festas dos Estudantes das Escolas Secundárias de Guimarães 

com todos os seus adereços, rituais e tradições Nicolinas; - Considerando que 

a comunidade Nicolina não se revê em tal genérico, porque considera que as 

festas Nicolinas são completamente desvirtuadas da sua essência com a 

transmissão diária do referido genérico; - Considerando que a Assembleia 

Municipal e os seus deputados não se revêm na forma como são mostradas 

à saciedade as festas Nicolinas naquele genérico da telenovela: A Assembleia 

Municipal de Guimarães, reunida em sessão plenária, delibera: 1) Comunicar 

à Direção de Programação da TVI bem como à produtora da Novela Valor da 

Vida, a desaprovação por parte desta Assembleia Municipal pela forma 

como são exibidas e mostradas as tradicionais e seculares Festas Nicolinas 

no genérico da novela Valor da Vida, transmitida diariamente naquela 

estação de televisão. As Festas Nicolinas representam um testemunho 

intangível do património cultural vimaranense e inclusivamente se 

prepararam para uma candidatura a património imaterial da humanidade 

junto da Unesco e que não podem levianamente ser difundidas sem que 

representem efetivamente a sua génese e a sua essência; 2) Remeter cópia 

desta moção a todos os deputados de Guimarães nos Grupos Parlamentares 

com assento na Assembleia da República, sensibilizando-os para a 

necessidade de, também eles, se juntarem a esta moção e nas suas 

recomendações; 3) Dar conhecimento desta moção às Instituições Nicolinas, 

a saber: Associação dos Antigos Estudantes do Liceu de Guimarães – Velhos 

Nicolinos; Irmandade de S. Nicolau; e Associação de Comissões de Festas 

Nicolinas.” ---------------------------------------------------------------------------------------

Submetida à votação, a Assembleia DELIBEROU APROVAR, por maioria, com 
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84 votos a favor (24 eleitos do PS e 36 Presidentes de Junta do PS, 10 eleitos 

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

PPM) e 4 abstenções (3 eleitos da CDU e 1 eleito do BE). -------------------------- 

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

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

Municipal da CDU, proferiu o seguinte: “A CDU tem muitas dúvidas sobre a 

presente moção, porque não vimos nenhum comunicado de desagrado das 

entidades diretamente interessadas, tais como a Associação dos Antigos 

Estudantes do Liceu de Guimarães, dos Velhos Nicolinos, Associação de 

Comissão de Festas Nicolinas, ambas estas entidades as principais 

responsáveis pela defesa das tradições Nicolinas e por esta participação, 

nem da própria Câmara Municipal, por isso nos abstemos.” ----------------------- 

Ana Paula Cardoso Lemos Damião, em nome do Grupo Parlamentar 

Municipal do PSD, proferiu o seguinte: “O PSD votou favoravelmente esta 

moção como é evidente, mas há uma coisa que eu acho que deste assunto 

nos deve fazer pensar a todos no futuro, fomos todos uns “anjinhos” e 

acabamos todos por fazer uma figura! Todos nós não nos orgulhamos do que 

vemos, isto vale o que vale e o que eu acho mais que a TVI, esta moção tem 

que ser mais um apelo para que da próxima vez sejamos mais cautelosos. 

Não se pode confiar naquela gente de Lisboa, não se pode. Como é que a 

gente entrega uma coisa que é nossa, uma pérola e não perguntamos 

primeiro – a maquete? Mostre lá, como é que é? Temos que aprender! 

Votamos favoravelmente, mas a essência é uma aprendizagem e se 

aprendermos já a coisa correu bem.” ---------------------------------------------------- 

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

do PS, proferiu seguinte: “O Partido Socialista vota favoravelmente esta 

moção porque, essencialmente, se identifica com a questão relativa ao 

genérico. Mas, gostávamos de deixar expresso na nossa declaração de voto 



 
ATA Nº11 Fls. __27__ 

REUNIÃO ORDINÁRIA DE 10 DE DEZEMBRO DE 2018                                                                  
 

 

 

Mod. 228/SQ 0 

 

que o genérico é, de facto, uma ínfima parte daquilo que é a novela que está 

a ser gravada em Guimarães e que para lá dessa ínfima parte, aquilo que 

temos é uma produção que tem vindo a mostrar Guimarães e diversos 

aspetos de Guimarães, muito mais do que aquilo que é o genérico de meia 

dúzia de segundos que passa no início dos seus episódios, mas as nossas 

paisagens, as nossas tradições e vivência da nossa cidade. Portanto, que da 

nossa declaração de voto fique, também, em ata registado a nossa saudação 

à Endemol e à TVI pela promoção que também têm feito de Guimarães e a 

nossa saudação, principalmente, às mesmas Instituições Nicolinas que 

receberão esta moção, agradecendo-lhes aquilo que tem sido feito em 

defesa das Festas Nicolinas de Guimarães.”-------------------------------------------- 

Moção apresentada pelo Grupo Parlamentar Municipal do PSD, do seguinte 

teor: ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

“Considerando: 1. No geral, o associativismo é mobilizador de e para uma 

cidadania ativa; 2. O papel histórico que o tecido associativo Vimaranense 

representa na evolução e desenvolvimento da cidade e do concelho; 3. É 

público e notório o relevante papel que diversas associações culturais da 

cidade tiveram na promoção e dinamização da Cultura em Guimarães ao 

longo de décadas, sendo o mesmo fundamental para a obtenção do prémio 

de Capital Europeia da Cultura 2012; 4. As associações, enquanto 

instituições, vivem da sua atividade e dos seus associados, a grande maioria 

trabalhando como voluntários, havendo muitas vezes uma identificação 

profunda das mesmas com as sedes que habitam; 5. Os associados, a grande 

maioria trabalhando como voluntários, desenvolvem, dão vida e alimentam 

a associação e a sociedade, conferindo identidade, memória e história 

coletiva; Deve: A Assembleia Municipal de Guimarães, reunida a 23 de 

Novembro de 2018, instar a Câmara Municipal de Guimarães a intervir mais 
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ativamente na defesa da manutenção de associações históricas 

Vimaranenses nas suas sedes habituais, na cidade, permitindo assim a 

continuidade do seu trabalho associativo, a promoção de uma cidadania 

ativa e a proteção e promoção da identidade local.”--------------------------------- 

Submetida à votação, a Assembleia DELIBEROU REPROVAR, por maioria, 

com 60 votos contra (24 eleitos do PS e 36 Presidentes de Junta do PS) e 28 

votos a favor (10 eleitos do PSD, 10 Presidentes de Junta do PSD, 3 eleitos 

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

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

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

do PS, proferiu o seguinte: “Votar favoravelmente a esta moção seria o 

mesmo que votar contra a moção que o Partido Socialista apresenta, porque 

se saudamos a Câmara pela iniciativa que teve em defesa da Associação 

Convívio, dizer hoje que teria feito mais, era rejeitar precisamente aquilo que 

votamos favoravelmente há minutos.” -------------------------------------------------- 

Moção apresentada pelo Grupo Parlamentar Municipal do BE, do seguinte 

teor: ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

“Entre Janeiro e Outubro deste ano já ocorreram 1.987 mortes no mar 

Mediterrâneo, de acordo com os números da Organização Internacional para 

as Migrações (OIM), agência especial da ONU com sede em Genebra. Só no 

mês de Junho foram 721 as pessoas que morreram no mar. Eram mulheres 

homens e crianças que tentavam chegar à Europa fugindo à guerra, à 

opressão e à miséria que viviam nos seus países. Para além da política errada 

da União Europeia de pagar ao governo da Turquia a instalação de enormes 

campos de retenção e de financiar, treinar e equipar a Guarda Costeira líbia 

para perseguir embarcações com migrantes, as medidas que estão a ser 

concretizadas por diversos governos europeus dirigidos pela extrema-direita, 

como acontece na Áustria, Hungria, Itália, Polónia entre outros, estão a 
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provocar um crescente número de mortos no Mediterrâneo. Culpabilização 

dos imigrantes pelo desemprego e pelas crescentes desigualdades sociais, 

impedimento à entrada de refugiados, uma retórica xenófoba e de 

incitamento à violência, são algumas das práticas inadmissíveis cada vez 

mais utilizadas. De especial gravidade é a atuação do governo italiano, com 

a proibição de acesso aos portos do país dos navios das ONGs. que resgatam 

imigrantes em risco de vida no Mediterrâneo. Ao deixar pessoas à deriva no 

mar durante dias, sem meios de abrigo, sem comida e sem água, o governo 

de Itália não só viola normas do direito marítimo internacional, mas também 

provoca uma tragédia humanitária. Procurar trabalho e uma vida melhor 

não é crime. Com o decreto do ministro Salvini de 24 de Setembro último a 

situação ficou pior, com a alteração das leis sobre o asilo e a criminalização 

da solidariedade com os imigrantes. Uma das vítimas desta política 

autoritária e xenófoba do governo italiano foi o presidente da Câmara de 

Riace, um autarca corajoso de Riace, pequena cidade da Calábria, conhecida 

pelas boas práticas de integração de refugiados: foi colocado em prisão 

domiciliária por “favorecer migrantes” oriundos de 25 países. Pelo exposto, a 

Assembleia Municipal de Guimarães reunida em sessão ordinária em 23 de 

Novembro de 2018, Delibera: - exprimir a sua solidariedade ao autarca 

Domenico Lucano, presidente da Câmara de Riace (Piazza Municipio, 89040 

Riace, Itália); - manifestar repúdio pelas políticas xenófobas e de perseguição 

aos refugiados e imigrantes, desenvolvidas por governos dirigidos pela 

extrema-direita.” ------------------------------------------------------------------------------ 

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

64 votos a favor (24 eleitos do PS, 36 Presidentes de Junta do PS, 3 eleitos 

da CDU e 1 eleito do BE) e 24 votos contra (10 eleitos do PSD, 10 

Presidentes de Junta do PSD, 3 eleitos do CDS-PP e 1 eleito do PPM). ----------  
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-----------------------------------DECLARAÇÕES DE VOTO---------------------------------- 

Ângela Ivone Rodrigues Oliveira, em nome do Grupo Parlamentar Municipal 

do CDS-PP, proferiu o seguinte: “O CDS também manifesta repúdio pelas 

políticas xenófobas e de perseguição aos refugiados e emigrantes 

promovidas por Governos dirigidos pela extrema-direita, mas ao contrário do 

Bloco de Esquerda, o CDS também quer manifestar repúdio pelas políticas 

xenófobas e de perseguição aos refugiados e emigrantes desenvolvidas por 

governos dirigidos pela extrema-esquerda. Em relação á moção 

propriamente dita, o CDS votou contra porque entendemos que os 

problemas relacionados com emigração/migração resolvem-se com 

alterações legislativas e com apoio às entidades que trabalham no campo 

nestas áreas. As vias que este Senhor em particular tomou são ilegais, 

independentemente da bondade ou não das suas intenções, e, portanto, a 

ser em Portugal seriam igualmente ilegais, o CDS, por isso, votou contra.” ----   

Tiago Vieira Laranjeiro, em nome do Grupo parlamentar Municipal do PSD, 

proferiu o seguinte: “Pese embora a subscrição absoluta e sem reserva que 

nós fazemos dos belos princípios que são enunciados na moção e, também, 

em coerência com a votação de uma moção anterior de congratulação da 

Declaração dos Direitos Humanos, sabemos, igualmente, que o “diabo” está 

nos detalhes, e aqui o detalhe é o facto de uma moção destas acabar por ser 

uma ingerência em decisões soberanas, tentando simplificar um fenómeno 

complexo de um governo e das autoridades democraticamente eleitas. Por 

isso, o PSD não apoia essa ingerência noutros governos democráticos da 

Europa.” ----------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

------------------------------APROVAÇÃO DA ATA EM MINUTA ------------------------- 
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Nos termos e para os efeitos consignados nos números três e quatro, do 

artigo quinquagésimo sétimo, do Regime Jurídico das Autarquias Locais, 

aprovado pela lei número setenta e cinco barra dois mil e treze, de doze de 

setembro, a Assembleia DELIBEROU APROVAR, a ata em minuta, por 

maioria, com a abstenção do membro Ana Paula Cardoso Lemos Damião do 

Grupo Parlamentar do PSD. ----------------------------------------------------------------

Era vinte e duas horas e quarenta minutos, o Presidente da Mesa declarou 

ENCERRADA A SESSÃO. ---------------------------------------------------------------------- 

Para os efeitos consignados no número dois, do artigo quinquagésimo 

sétimo, da lei número setenta e cinco barra dois mil e treze, de doze de 

setembro, foi lavrada a presente ata, que vai ser assinada pelo Presidente da 

Assembleia Municipal, José João Torrinha Martins Bastos, e por mim, Maria 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


