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ATA 

Aos vinte e um dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte, pelas 

vinte e uma horas, no Pequeno Auditório do Centro Cultural Vila Flor, sob a 

Presidência de José João Torrinha Martins Bastos, secretariado por Pedro 

Miguel Vilhena Abreu Roque Figueiredo e Francisca Maria da Costa Abreu, 

reuniu a Assembleia Municipal de Guimarães, em sessão ordinária, com a 

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

ANTES DA ORDEM DO DIA ----------------------------------------------------------------- 

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

INFORMAÇÕES PARA CONHECIMENTO -------------------------------------------------- 

1 - LISTAGEM DOS COMPROMISSOS PLURIANUAIS ASSUMIDOS AO ABRIGO 

DA AUTORIZAÇÃO PRÉVIA GENÉRICA CONCEDIDA – ANO 2019. ---------------- 

2 - LISTAGEM DOS COMPROMISSOS PLURIANUAIS ASSUMIDOS AO ABRIGO 

DA AUTORIZAÇÃO PRÉVIA GENÉRICA CONCEDIDA – ANO 2020. ---------------- 

3 - PROJETOS ECONÓMICOS INTERESSE MUNICIPAL - PERÍODO 

COMPREENDIDO ENTRE 26 DE JULHO E 30 DE DEZEMBRO DE 2019. ----------- 

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

4 – APROVAÇÃO DA ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE 15 DE NOVEMBRO DE 

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

5 – APROVAÇÃO DA ATA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE 18 DE 

DEZEMBRO DE 2019. ------------------------------------------------------------------------- 

CÂMARA ----------------------------------------------------------------------------------------- 

6 - ANÁLISE DO RELATÓRIO DA ATIVIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

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

CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS -------------------------------------------------------- 

7 - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO DE LONGO PRAZO NO MONTANTE DE € 

12.000.000 – ALTERAÇÕES À MINUTA DO CONTRATO. ---------------------------- 
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REGULAMENTOS ------------------------------------------------------------------------------ 

8 - ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO DE OCUPAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO E 

PUBLICIDADE, NO MUNICÍPIO DE GUIMARÃES. -------------------------------------- 

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

9 - PEDIDO DE RENEGOCIAÇÃO DO CONTRATO DE CONCESSÃO DE 

BENEFÍCIOS TRIBUTÁRIOS MUNICIPAIS CELEBRADO EM 25 DE MAIO DE 

2017 COM A EMPRESA CLOTHE-UP – DESENVOLVIMENTO TÊXTIL 

UNIPESSOAL, LDA. ---------------------------------------------------------------------------- 

10 - PROJETOS ECONÓMICOS DE INTERESSE MUNICIPAL - REFORMULAÇÃO 

DO INSTRUMENTO DE DIAGNOSTICO E DE AVALIAÇÃO DA EMPRESA. -------- 

11 - RENEGOCIAÇÃO DO CONTRATO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS 

TRIBUTÁRIOS MUNICIPAIS CELEBRADO EM 7 DE SETEMBRO DE 2018 COM 

A EMPRESA SOUSAPRATOS, LDA. -------------------------------------------------------- 

12 - RENEGOCIAÇÃO DO CONTRATO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS 

TRIBUTÁRIOS MUNICIPAIS CELEBRADO EM 6 DE JULHO DE 2016 E 

POSTERIORES ADENDAS DATADAS DE 11 DE DEZEMBRO DE 2017 E 10 DE 

OUTUBRO DE 2018, COM A EMPRESA C.S.M. – LAVANDARIA INDUSTRIAL, 

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

13 - RENEGOCIAÇÃO DO CONTRATO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS 

TRIBUTÁRIOS MUNICIPAIS CELEBRADO EM 7 DE SETEMBRO DE 2017 E 

POSTERIOR ADENDA DATADA DE 8 DE JANEIRO DE 2019, COM A EMPRESA 

SECILOR – SERRALHARIA CIVIL DE LORDELO, UNIP. LDA. -------------------------- 

14 - RENEGOCIAÇÃO DO CONTRATO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS 

TRIBUTÁRIOS MUNICIPAIS CELEBRADO EM 21 DE SETEMBRO DE 2018 COM 

A EMPRESA CARLOS & NUNO CUNHA, LDA. ------------------------------------------- 

15 - RENEGOCIAÇÃO DO CONTRATO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS 

TRIBUTÁRIOS MUNICIPAIS CELEBRADO EM 02 DE NOVEMBRO DE 2017 

COM A EMPRESA LUMATEX INDÚSTRIA TÊXTIL, LDA. ------------------------------ 
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RECURSOS HUMANOS ------------------------------------------------------------------------ 

16 – ALTERAÇÃO DO MAPA DE PESSOAL. ---------------------------------------------- 

17 - RECRUTAMENTO PARA CARGO DIRIGENTE – CHEFE DA DIVISÃO DE 

ESTUDOS E PROJETOS - DESIGNAÇÃO DE JÚRI. --------------------------------------- 

18 - RECRUTAMENTO PARA CARGO DIRIGENTE – CHEFE DA DIVISÃO DE 

SISTEMAS INTELIGENTES E DE INFORMAÇÃO - DESIGNAÇÃO DE JÚRI. -------- 

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

19 - CONCURSO PÚBLICO N.º 8-19 - AQUISIÇÃO DE BENS – GASÓLEO 

RODOVIÁRIO A GRANEL - RETIFICAÇÃO DA REPARTIÇÃO DE ENCARGOS. ---- 

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

20 - ASSOCIAÇÃO DE FINS ESPECÍFICOS QUADRILÁTERO URBANO - 

CONTRAPARTIDA NACIONAL. ------------------------------------------------------------- 

21 - COOPERATIVA TAIPAS TURITERMAS - CONTRATO-PROGRAMA PARA O 

EXERCÍCIO ECONÓMICO DO ANO 2020. ------------------------------------------------ 

22 - LABORATÓRIO DA PAISAGEM – CONTRATO-PROGRAMA - ALTERAÇÃO 

DO PRAZO DE INÍCIO DE VIGÊNCIA E APROVAÇÃO DA REPARTIÇÃO DE 

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

CULTURA ---------------------------------------------------------------------------------------- 

23 - FESTAS DE INTERESSE CONCELHIO – APOIOS FINANCEIROS PARA 2020. 

DESPORTO -------------------------------------------------------------------------------------- 

24 - ATRIBUIÇÃO DE APOIOS ÀS ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS - ÉPOCA 

2019/2020 E CONTRATOS - PROGRAMA TRANSITADOS DA ÉPOCA 

DESPORTIVA 2018-2019 – COMPROMISSOS PLURIANUAIS. ---------------------- 

AMBIENTE --------------------------------------------------------------------------------------- 

25 - ADMISSÃO DO MUNICÍPIO DE GUIMARÃES À ADAPT.LOCAL – REDE DE 

MUNICÍPIOS PARA A ADAPTAÇÃO LOCAL ÀS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS. ----- 

FREGUESIAS ------------------------------------------------------------------------------------- 
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26 - FREGUESIA DE RONFE - CEDÊNCIA DE AUTOCARRO.--------------------------- 

27 - JUNTA DE FREGUESIA DE BARCO - CEDÊNCIA DE AUTOCARRO. ------------ 

28 - JUNTA DE FREGUESIA DE RONFE - CEDÊNCIA DE AUTOCARRO. ------------ 

29 - JUNTA DE FREGUESIA DE MOREIRA DE CÓNEGOS - CEDÊNCIA DE 

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

30 - UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SOUTO SANTA MARIA, SOUTO S. 

SALVADOR E GONDOMAR - DOAÇÃO DE EQUIPAMENTO. ------------------------ 

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

31 - FREGUESIA DE GONÇA – SUBSÍDIO – ANO DE 2018. --------------------------- 

32 - UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ATÃES E RENDUFE – SUBSÍDIO – ANO DE 

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

33 - FREGUESIA DE CREIXOMIL – SUBSÍDIO – ANO DE 2017 – PRIMEIRA 

REVISÃO. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

34 - FREGUESIA DE S. TORCATO – SUBSÍDIO – ANO DE 2019 – PRIMEIRA 

REVISÃO. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

35 - UNIÃO DAS FREGUESIAS DE PRAZINS SANTO TIRSO E CORVITE – 

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

36 - FREGUESIA DE CREIXOMIL – SUBSÍDIO – ANO DE 2018 – SEGUNDA 

REVISÃO. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

37 - UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SERZEDO E CALVOS – SUBSÍDIO – ANO DE 

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

38 - FREGUESIA DE BRITO - CONTINUIDADE DO PROJETO “MOVEBRITO” - 

13 DE MARÇO DE 2020 A 12 DE MARÇO DE 2021. ----------------------------------- 

39 - FREGUESIA DE PONTE – SUBSÍDIO – ANO DE 2019. --------------------------- 

40 - UNIÃO DE FREGUESIAS DE AIRÃO SANTA MARIA, AIRÃO S. JOÃO E 

VERMIL – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO – OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE 

MURO NA RUA MONTE DA BOAVISTA. -------------------------------------------------

41 - FREGUESIA DE RONFE - CONTINUIDADE DO PROJETO “INTERVENÇÃO 
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LOCAL: PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA” - 13 DE MARÇO DE 2020 A 

12 DE MARÇO DE 2021. --------------------------------------------------------------------- 

42 - UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SOUTO SANTA MARIA, SOUTO SÃO 

SALVADOR E GONDOMAR – DELEGAÇÃO COMPETÊNCIAS E SUBSÍDIO – 

REQUALIFICAÇÃO DA RUA 24 JUNHO E DA RUA DA SAUDADE. ------------------ 

43 - FREGUESIA DE AZURÉM - CONTINUIDADE DO PROJETO “OFICINA DAS 

LETRAS” - 13 DE MARÇO DE 2020 A 12 DE MARÇO DE 2021. --------------------- 

44 - FREGUESIA DE INFANTAS – SUBSÍDIO - AO DE 2018 – SEGUNDA 

REVISÃO. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

45 - FREGUESIA DE INFANTAS – SUBSÍDIO - ANO DE 2019 – PRIMEIRA 

REVISÃO. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

46 - FREGUESIA DE CALDELAS - PROJETO “ESTE LUGAR NÃO É PARA 

VELHOS: ESPAÇO CONVÍVIO SÉNIOR” - 13 DE MARÇO DE 2020 A 12 DE 

MARÇO DE 2021. ------------------------------------------------------------------------------ 

47 - INVENTÁRIO PATRIMONIAL DO MUNICÍPIO DE GUIMARÃES - 

REGULARIZAÇÃO DE PROCESSOS RELATIVOS A OBRAS REALIZADAS NA 

REDE VIÁRIA DA COMPETÊNCIA DAS FREGUESIAS - ATRIBUIÇÃO DE APOIOS 

A FREGUESIAS. --------------------------------------------------------------------------------- 

48 - FREGUESIA DE INFANTAS - CONTINUIDADE DO PROJETO “CONSIGO: 

EQUIPAMENTOS ADAPTATIVOS E ACOMPANHAMENTO DE PROXIMIDADE” 

- 13 DE MARÇO DE 2020 A 12 DE MARÇO DE 2021. --------------------------------- 

49 - SUBSÍDIOS NO ÂMBITO DO RMECARH (1º SEMESTRE DE 2020). ---------- 

50 - FREGUESIA DE GONÇA - REVITALIZAÇÃO DO CAMPO DE JOGOS COM 

INSTALAÇÃO DE RELVADO SINTÉTICO. -------------------------------------------------- 

51 - FREGUESIA DE SÃO TORCATO – ILUMINAÇÕES DE NATAL 2019 - 

ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO. -----------------------------------------------------------------

52 - UNIÃO FREGUESIAS DE SOUTO SANTA MARIA, SOUTO SÃO SALVADOR 
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E GONDOMAR – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO – PROJETO DE AMPLIAÇÃO DO 

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

53 - FREGUESIA DE PONTE – PROGRAMAÇÃO DE NATAL 2019 - ATRIBUIÇÃO 

DE SUBSÍDIO. ----------------------------------------------------------------------------------- 

54 - FREGUESIA DE AZURÉM – ILUMINAÇÕES DE NATAL 2019 - ATRIBUIÇÃO 

DE SUBSÍDIO. ----------------------------------------------------------------------------------- 

55 - FREGUESIA DE CALDELAS – ILUMINAÇÕES DE NATAL 2019 - 

ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO. ----------------------------------------------------------------- 

56 - UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ATÃES E RENDUFE - CONTRATO DE 

ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO – ANO DE 2019 – PRIMEIRA REVISÃO. -------------- 

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

57 - FREGUESIA DE GONÇA – DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS – ANO DE 

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

58 - FREGUESIA DE PONTE – DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS E SUBSÍDIO – 

AVENIDA DOS TOJAIS E AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE LAZER - PROJETOS, 

OBRAS, AQUISIÇÃO DE TERRENOS E EQUIPAMENTOS. ---------------------------- 

59 - FREGUESIA DE CREIXOMIL – DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS – ANO DE 

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

60 - FREGUESIA DE CREIXOMIL – DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS – ANO DE 

2017 – PRIMEIRA REVISÃO. ---------------------------------------------------------------- 

61 - FREGUESIA DE LORDELO – DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS E 

ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO – DIVERSAS RUAS. ---------------------------------------- 

62 - FREGUESIA DE CALDELAS – DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS - OBRAS 

DE REQUALIFICAÇÃO DO ANTIGO MERCADO. ---------------------------------------- 

63 - CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE 

COMPETÊNCIAS NAS FREGUESIAS - ATRIBUIÇÃO DE VERBAS PARA 

REFORÇO DO APOIO OPERACIONAL NOS ESTABELECIMENTOS DE 

EDUCAÇÃO E ENSINO BÁSICO. ------------------------------------------------------------ 
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64 - DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NAS FREGUESIAS EM MATÉRIA DE 

LIMPEZA DAS VIAS E ESPAÇOS PÚBLICOS, SARJETAS E SUMIDOUROS E DE 

REALIZAÇÃO DE PEQUENAS REPARAÇÕES NOS ESTABELECIMENTOS DE 

EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR E DO 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO - ANO DE 

2020. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

65 - UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SOUTO SANTA MARIA, SOUTO S. 

SALVADOR E GONDOMAR - CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE 

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

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

66 – ALTERAÇÃO DE TRÂNSITO – UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ATÃES E 

RENDUFE – TRAVESSA DA ESCOLA (ATÃES). ------------------------------------------- 

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

67 - APROVAÇÃO DA ATA EM MINUTA. ------------------------------------------------ 

Pelas vinte e uma horas e quinze minutos, havendo quórum, o Presidente da 

Mesa cumprimentou todos os presentes e DECLAROU ABERTA a sessão. ----- 

Estiveram presentes os seguintes membros: Eleitos diretos: (PS) - José João 

Torrinha Martins Bastos, Sónia Ermelinda Matos Silva Fertuzinhos, Francisca 

Maria da Costa Abreu, José Manuel Nogueira Teixeira Bastos, Nelson José 

Guimarães Felgueiras, Paulo Rui Lopes Pereira da Silva, César Manuel Castro 

machado, Maria Elisabete Veloso Machado Costa Martins, Pedro Miguel 

Vilhena Abreu Roque Figueiredo, Susana Gabriela Meireles Campos Nunes, 

Manuel Américo Antunes de Freitas, António Fernando Macedo Ribeiro, 

Maria de Jesus Teixeira Carvalho, Elsa Cristina Silva Ribeiro, José de Castro 

Dias, Manuel Martins Salgado, Márcio Rafael da Silva Ferreira, António 

Rogério Ferreira Paiva, Hugo Francisco Monteiro Teixeira e Armando Jorge 

Coelho Ferreira; (PSD) - Emídio Guerreiro, Margarida Pinheiro Pereira, Ana 

Margarida da Costa Teixeira, Susana Manuela Marques Araújo, Paula 
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Cristiana Silva Ribeiro e Carlos Freitas Morais; (CDS-PP) – Rui Miguel de 

Meira Barreira, Elsa Maria da Silva Castro, Rui Miguel Ribeiro Correia e Paulo 

Miguel Lima Peixoto; (CDU) - Mariana da Conceição Pereira da Silva, Célia 

Maria Abreu Magalhães e Pedro Manuel Pastor Torcato Ribeiro; (BE) – Sónia 

Cristina Patrocínio Gonçalo Ribeiro; (INDEPENDENTE) – António Fernando 

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

Inerência do cargo de Presidente de Junta: Maria da Conceição da Cunha e 

Castro – PS, José de Castro Antunes – PS, Sérgio Manuel Antunes Freitas da 

Silva – PS, Maria de Fátima Saldanha Cardoso – PS, Luís Miguel Freitas 

Marques Carvalho Soares – PS, Maria Odete de Abreu Lemos – PS, Carlos 

Artur Faria Ribeiro Coimbra – PS, António Martins Gonçalves – PSD, Augusto 

César Fernandes Guimarães – PS, Agostinho Salgado Faria – PS, Paulo 

Manuel Ferreira da Silva – PS, Cristina Patrícia Lemos Fernandes – PS, 

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

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

Gonçalves Miranda – PS, Domingos Vaz Peixoto – PS, Carlos Alberto Alves 

Miranda de Oliveira – PS, Serafim Lopes Fernandes (em representação do 

Presidente da Junta de Freguesia de Ponte) – PS, Natália Maria da Silva 

Fernandes Ribeiro – PSD, Maria Adelaide Andrade Silva – PS, José Armando 

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

Silva Gonçalves – PS, Nélson Cristiano Gonçalves Ferreira – PS, Ricardo Jorge 

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

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

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

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

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

PS, Flávio Romeu de Sousa Freitas – PS, João Carlos Silva Alves – PS, Rui 

Porfírio Lopes Silva – PSD, Manuel das Neves Rodrigues – PSD, Francisco 
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Ferreira Gonçalves – PS, Daniel Filipe Macedo de Oliveira – PSD, Armindo 

Filipe da Silva Lopes – PS, Manuel Fernando Alves Cardoso – PSD e Carlos 

Alberto Peixoto de Sousa – PS. ------------------------------------------------------------- 

Ausências inferiores a trinta dias: A Assembleia, em face dos pedidos 

apresentados, procedeu à substituição dos seguintes membros: Armindo 

José Ferreira da Costa e Silva, Luís Miguel Morgado Laranjeiro, Hugo Maciel 

Tavares de Freitas, Carlos Alexandre Lopes Rodrigues Ribeiro, Maria José 

Teixeira Martins, Augusto Rafael Capela Duarte, José Pedro Aguiar Branco, 

César Nuno da Costa Teixeira, Daniel André de Sousa Rodrigues, Tiago Vieira 

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

da Cunha Pereira, André Filipe Castro e Sousa Casalta, Ana Rita Abreu 

Fernandes, Mário Augusto Araújo Ribeiro, Carlos Henrique Ribeiro de Barros, 

Eduardo Miguel Teixeira Fernandes Isabel Sofia Freitas Cunha, Cândido 

Capela Dias, João Miguel Castro Oliveira, José Cardoso de Menezes Couceiro 

da Costa, Rui Armindo da Costa Freitas, José Silva Fernandes, Manuel da 

Costa Mendes Lopes, Sérgio Alberto Castro Rocha, Ana Paula Cardoso Lemos 

Damião e Paulo Pinto de Carvalho Freitas do Amaral. ------------------------------- 

Faltaram os seguintes membros: Sandra da Luz da Cunha Martins, 

Alexandra Santos Gonçalves Ferreira, Elvira Matos Silva Fertuzinhos, 

Francisco da Costa e Silva, Diogo André Batista Antunes, Maria Margarida 

Correia Pereira Marques, Rui Manuel Alves Martins, Elva Raquel Camarero 

Cancela Gusmão, Rita Alexandra Rodrigues Caldas, João Miguel Cardoso 

Barbosa, Sara Daniela Martins Marques Silva, Paulo Jorge Sousa Castelar 

Guimarães, Francisco Correia de Azevedo, António Magalhães Azevedo, 

Manuel da Costa Mendes Lopes, Isilda Gomes da Silva, Angelino Miguel 

Ribeiro Salazar e Francisco Bruno da Silva Oliveira. ----------------------------------

A Câmara Municipal esteve representada pelo Presidente da Câmara, 
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Domingos Bragança Salgado, e Vereadores, Ricardo Jorge Castro Ribeiro 

Costa, Fernando José Barros Pacheco Seara de Sá, André Guimarães Coelho 

Lima, António Monteiro de Castro, Bruno Alberto Vieira Fernandes, Ricardo 

José Machado Pereira Silva Araújo e Hugo Miguel Alves Ribeiro. ----------------- 

RENÚNCIA AO MANDATO - Renunciou ao mandato, no dia vinte e sete de 

janeiro de dois mil e vinte, o membro Ângela Ivone Rodrigues Oliveira, do 

Grupo Parlamentar do CDS-PP. ------------------------------------------------------------ 

-------------------------------------LEITURA DO EXPEDIENTE------------------------------- 

- Dos pedidos de justificação de falta à sessão de quinze de novembro de 

dois mil e dezanove dos seguintes membros: Angelino Miguel Ribeiro Salazar 

e Daniel André de Sousa Rodrigues; Do convite do Vitória Sport Clube para a 

Gala dos Conquistadores; Do ofício da Assembleia Intermunicipal da 

Comunidade Intermunicipal do AVE, requerendo a indicação do membro 

substituto de Marta de Abreu Coutada; Do ofício do Grupo Parlamentar do 

Partido Comunista Português, dando conhecimento da pergunta formulada 

ao Ministro de Estado e das Finanças a respeito da devolução do Imposto 

Municipal sobre Tramitações; Do ofício do Grupo Parlamentar “Os Verdes”, 

remetendo, para conhecimento, o Projeto de Resolução nº 51/XIV/1ª – 

Avaliação da aplicação da Lei nº 69/2014, de 29 de agosto, sobre a 

criminalização de maus tratos a animais, proteção dos animais e 

alargamento dos direitos das associações zoófilas; Do ofício do Grupo 

Parlamentar do PCP, remetendo o projeto de resolução nº 148/XIV-1ª - que 

estabelece o calendário para a instituição em concreto das Regiões 

Administrativas durante o ano de dois mil e vinte e um; Do ofício da 

Associação de Municípios do Vale do Ave, remetendo cópia das Grandes 

Opções do Plano e Orçamento para o ano de dois mil e vinte; Do ofício do 

Grupo Parlamentar “Os Verdes”, remetendo, para conhecimento, o Projeto 

de Resolução nº 30/XIV/1ª – Reversão da privatização dos CTT; Do ofício do 
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Grupo Parlamentar “Os Verdes”, remetendo, para conhecimento, o Projeto 

de Resolução nº 21/XIV/1ª – Medidas para erradicar o uso de Glifosato; Do 

ofício da Câmara Municipal de Guimarães, remetendo resposta ao 

requerimento do Partido Social Democrata a respeito da extinção do 

Cybercentro – Funcionários e canal online; Do requerimento do cidadão José 

Cunha a solicitar informações relativas à Comissão Especializada de 

Acompanhamento da Candidatura de Guimarães a Capital Verde Europeia; 

Do pedido de justificação de ausência à sessão de dezoito de dezembro de 

dois mil e dezanove do membro António Fernando Meireles Lopes; Do ofício 

da Assembleia de Freguesia de Conde e Gandarela, informando que, por 

motivo da renúncia de Manuel Fernando da Cunha Fernandes, Flávio Romeu 

de Sousa Freitas assumiu o cargo de Presidente da Junta de Freguesia. Do 

ofício do Grupo Parlamentar “Os Verdes”, remetendo, para conhecimento, 

uma pergunta dirigida ao Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança 

Social sobre os atropelos aos direitos dos trabalhadores do Grupo Fortunato 

O. Frederico, & Cª Lda; Do ofício do Tribunal Administrativo e Fiscal de 

Braga, comunicando o despacho proferido sobre o processo administrativo 

nº 01/2020; Do ofício da Câmara Municipal de Guimarães, remetendo, 

conforme combinado na sessão de novembro da Assembleia Municipal, o 

resumo da avaliação do CDP Cities dois mil e dezanove para entrega à Dra. 

Ana Paula Cardoso Lemos Damião; Do ofício da AMAVE a informar que a 

Assembleia Intermunicipal deliberou, por unanimidade, a extinção, por 

dissolução, desta Associação de Municípios; Da comunicação de que Paulo 

Miguel Lima Peixoto é o novo Líder Parlamentar do CDS-PP; Do 

ofício/circular da Associação Nacional Municípios Portugueses comunicando 

a data de realização do Congresso do Conselho de Municípios e Regiões da 

Europa. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
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------------------------------------ANTES DA ORDEM DO DIA------------------------------ 

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

Emídio Guerreiro, do Grupo Parlamentar Municipal do PSD, usou da palavra 

para, inicialmente, saudar o Presidente da Assembleia Municipal pela 

apresentação da Moção a respeito das ocorrências do passado fim-de-

semana, no estádio Dom Afonso Henriques e que têm gerado uma enorme 

discussão por todo o país, e até além-fronteiras, realçando a importância de 

a Assembleia Municipal se debruçar e deliberar sobre esta matéria. Depois, 

referiu que Guimarães é uma terra de gente de bem, de trabalho, que tem 

uma tradição longínqua de bem acolher, sendo esta a sua matriz. 

Acrescentou que quando acontece algo infeliz, que não pode nem deve 

acontecer, mas que aconteceu, não significa que tomemos a floresta pela 

árvore e, daí, a importância da Assembleia Municipal de Guimarães, na sua 

agenda, ter isto em consideração e deliberasse uma moção clarificando 

aquilo que deve clarificar, dizendo que aquilo que aconteceu nunca deveria 

ter acontecido, mas que não é o retrato da nossa comunidade, nem sequer 

uma matéria na qual nós nos revemos. Referiu, continuando, que o que 

aconteceu não foi um caso único porque o fenómeno de violência e de 

racismo ligado ao desporto são múltiplos, referindo que o problema é que a 

sociedade portuguesa tem uma enorme tolerância por aquilo que se passa 

no futebol, o que não pode ser considerado normal. Por último, agradeceu 

ao Presidente, em nome do PSD, as diligências que fez considerando que, 

deste modo, a Assembleia dará um sinal de grande maturidade política e 

cívica, intervindo neste acontecimento da forma que está ao seu alcance. 

Prosseguindo, falou sobre as questões ligadas ao desenvolvimento 

económico, nomeadamente, a estratégia que o Município de Guimarães 

deve adotar para ser um Município de referência, como a captação de 

investimento, referindo que não bastava viver as tradições, não bastava 
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dizer que temos um tecido industrial forte, quando se vê que perdemos 

competitividade relativamente a outros municípios bem perto de nós. 

Acrescentou ser necessário fazer mais, pese embora os esforços que têm 

vindo a ser feitos, alguns deles bastante inovadores, mas o dia-a-dia é feito 

de muito mais do que isso, recordando a existência de parques industriais 

que não têm saneamento e acessos condignos e uma rede de transporte que 

não serve as pessoas que trabalham nesses parques industriais. Disse achar 

que estas situações, que vêm sendo recorrentes, carecem de uma solução, 

pois se continuarem, Guimarães perde competitividade face a outros 

concelhos e com resultados preocupantes, nomeadamente quanto à taxa de 

desemprego que vai no sentido contrário do resto da região. Concluiu a sua 

intervenção, dizendo que era importante que a estratégia de captação de 

investimento trouxesse para Guimarães as indústrias que não existem e que 

fossem capazes de responder às necessidades de emprego qualificado e 

menos qualificado. ---------------------------------------------------------------------------- 

António Fernando Meireles Lopes, Membro Independente, fez a sua 

intervenção, lendo em voz alta, o texto cujo teor a seguir se transcreve: “Foi 

com agradável surpresa que tomei conhecimento, no passado dia 26 de 

janeiro, da decisão do município de aceitar a minha proposta de erigir uma 

estátua ao fundador da nossa cidade – O Conde Vímara Peres. Saúdo por 

isso o Senhor Presidente da Câmara por essa decisão e aproveito para 

questionar da localização de tal escultura, agradecendo em nome de todos 

os Vimaranenses essa mais que justa homenagem que já tardava. Aplaudo e 

regozijo-me pela contratação do escultor vimaranense, Dinis Ribeiro, na 

incumbência de tal obra. Utilizo este meu tempo para desta Assembleia 

endereçar os meus cumprimentos aos deputados Vimaranenses aqui 

presentes e, nas suas pessoas, a todos os deputados pela forma cordata 
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como ontem decorreu na Assembleia da República o debate sobre a 

Eutanásia. Não querendo pronunciar-me sobre a decisão, quero, contudo, 

referir que lamentavelmente escasseiam os exemplos na nossa democracia 

atual, de comportamentos que possam servir de arquétipo aos nossos 

jovens. Pelo contrário, somos testemunhas diárias através da comunicação 

social, de posições cada vez mais extremadas, que dividem, que separam, 

que acaloram as várias áreas da nossa convivência social, mas esta exige 

inúmeros requisitos como a tolerância, a compreensão, a paciência e o 

respeito. Também na política, estes atributos são necessários e, a propósito, 

relembrar que na Moção votada e aprovada a vinte e três de novembro de 

dois mil e dezoito nesta AM, no seu ponto sete, se preconizava a realização 

de Workshops, conferências e seminários por membros desta Assembleia no 

âmbito do ensino básico e secundário com vista a poder ser veiculada junto 

da população juvenil a formação para a cidadania. Até ao momento não 

tenho conhecimento de qualquer ação concertada sobre este ponto da 

Moção, pelo que, solicito ao Senhor Presidente desta Assembleia se nos pode 

informar que ações estão previstas e qual o seu calendário.” ---------------------

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

CDU, fez uma intervenção, lendo, em voz alta, o texto que a seguir se 

transcreve: "O caminho faz-se caminhando" é uma expressão que o senhor 

presidente considera muito e que frequentemente utiliza. Utiliza-a sobretudo 

para falar sobre esse grandioso projeto que é a candidatura de Guimarães a 

Capital Europeia Verde. Sobretudo, para justificar, ou quem sabe camuflar, a 

lentidão que se verificam alguns processos. Em dois mil e doze dão-se início 

aos primeiros passos para condicionar o trânsito no Centro Histórico, longe 

ainda das preocupações ambientais, mais perto das preocupações de mais 

uma candidatura para a cidade. Em dois mil e quinze falava-se de um projeto 

audaz, que não agradando a todos, seria importante para a cidade, com 
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preocupações ambientais e com a preocupação central de melhorar a 

qualidade de vida dos utentes do Centro Histórico. A medida estaria 

implementada na Primavera de dois mil e dezasseis. Ora, como é apanágio 

da CDU demos também o nosso contributo com a certeza de que seria 

necessário ir-se mais longe. Ter a coragem de se retirarem os lugares de 

estacionamento no Largo da Condessa do Juncal e no Largo da Misericórdia. 

Mas caso fosse uma iniciativa demasiado radical, pelo menos que se 

instalassem equipamentos que não permitissem a entrada de mais veículos 

nestes espaços caso não existissem lugares de estacionamento, evitando que 

os condutores andassem às voltas à espera de uma vaga. Como 

testemunhámos nada disto foi aceite porque é tudo demasiado complicado 

quando as ideias surgem da oposição. Em dois mil e vinte também parece ser 

demasiado audaz, esta ideia de se retirarem os lugares de estacionamento, 

mesmo quando o Parque do Camões foi construído com o argumento de se 

colmatarem estas necessidades e contribuir para uma maior pedonalização 

destas zonas. Pequenos passos não dão visibilidade à caminhada. É 

necessário encher o olho! Retirar o trânsito do Toural e de algumas ruas 

centrais será notícia, fica bem nos jornais. Mas senhor presidente, não 

queremos todos que Guimarães evolua num sentido concreto e equilibrado 

das adaptações às Alterações Climáticas? Então porque insiste o executivo 

em dar seguimento aos processos sem que estes estejam devidamente 

estruturados? A CDU não é contra a medida de se retirar o trânsito destas 

zonas centrais, mas mais uma vez parece-nos demasiado fogo de vista, 

parece-nos que a carroça mais uma vez está a ser colocada à frente dos bois. 

A questão do transporte público dentro de todo o concelho ainda não está 

resolvida, mas já vai ser limitada a circulação dos veículos no centro da 

cidade. Felizmente a questão do transporte público é uma preocupação para 
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todos, por isso, vemos surgir as mais variadas discussões sobre o assunto. A 

nível nacional assumem-se compromissos de mais ferrovia, o transporte 

menos poluente e capaz de transportar mais passageiros e carga numa só 

viagem. Mas para Guimarães continuamos à espera que as ligações por 

ferrovia para os grandes centros urbanos sejam defendidas apenas pela 

oposição. Como sabe foi possível baixar os preços dos passes nas áreas 

metropolitanas do Porto e Lisboa, existe o compromisso por parte do 

Governo que esta medida será expandida para todo o território. Os 

portugueses encheram os transportes públicos, os portugueses querem 

contribuir no seu dia-a-dia para a descarbonização, querem fazer a sua 

parte. Mas depois ficam impedidos de o fazer quando nas cidades onde 

vivem ou escolheram viver não existem outras opções de deslocação. Senhor 

presidente! Continua a não fazer sentido que não existam ligações em 

transporte público dentro do quadrilátero. Continua a não fazer sentido que 

se demore mais de uma hora a fazer a viagem de Guimarães/Porto de 

comboio. Continua a não fazer sentido que não exista uma ligação 

ferroviária entre Guimarães/Braga, como há muito a CDU reclama, 

colocando esta proposta nos seus programas eleitorais e apresentando 

propostas na Assembleia da República, pela primeira vez, já em dois mil, no 

seguimento de jornadas parlamentares do PCP realizadas exatamente aqui, 

em Guimarães. Continua a não fazer sentido que apesar das ligações alfa 

pendular de Lisboa façam a ligação com Porto, Famalicão e Braga e se 

continue a demorar quase seis horas de viagem. Para quando mais pro-

atividade?” -------------------------------------------------------------------------------------- 

Nelson José Guimarães Felgueiras, do Grupo Parlamentar Municipal do PS, 

começou por reiterar que a mobilidade é um dos temas centrais das políticas 

públicas, um tema sempre atual e cada vez mais atual na sociedade que nos 

rodeia, preocupada com as temáticas ambientais e sustentabilidade das 
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cidades e dos territórios. Acrescentou que o Partido Socialista encara esta 

temática nas suas várias dimensões, desde logo, a dimensão ambiental e o 

papel que a mobilidade tem na cidade, com o contributo que deve e que 

pode dar do ponto de vista ambiental e do ponto de vista da 

competitividade económica, por ser fundamental para que os territórios 

sejam competitivos e tenham uma mobilidade estruturada e pensada que 

proporcione às empresas que estão sediadas em determinado território e 

aos seus trabalhadores condições para que a economia floresça e seja forte, 

assim como a dimensão da coesão territorial que permite a um território ser 

igual e dar condições iguais a todos os seus habitantes. Acrescentou, 

também, que do ponto de vista daquilo que é a qualidade de vida, o Partido 

Socialista considera fundamental a existência de uma mobilidade que dê 

acesso a todos os habitantes do território para fruição da cidade e de tudo 

aquilo que ela tem para oferecer. Acrescentou, ainda, que a questão da 

mobilidade é central e deve ser feita de forma estruturada e integrada e ter 

capacidade de dar resposta aos problemas que vão surgindo no quotidiano e 

naquilo que não se pode antecipar e prever, sendo exemplo disso, o 

investimento que vai ser feito em dois mil e vinte em ruas e estradas, para 

além do investimento que estava previsto, e que visa dar resposta às 

intempéries que muito recentemente vieram danificar a rede viária. 

Também naquilo que é a planificação do território associado ao 

investimento privado, como é o caso do investimento que vai ser feito no 

Monte do Cavalinho, em que, associado à licença e ao negócio que foi feito 

por um privado para construção de habitação, está, também, prevista uma 

intervenção urbanística que dará resposta e novas soluções do ponto de 

vista da mobilidade em Guimarães. Quanto ao investimento público, 

mencionou a execução da primeira fase da ecovia e que, brevemente, 
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iniciar-se-ia a segunda fase, de forma a tornar o território mais sustentável 

em mobilidade suave com a sua ligação a Pevidém e a Silvares. Realçou, 

depois, o papel importante dos transportes públicos, recordando, neste 

âmbito, que a Câmara pretende lançar um concurso público internacional, 

que aguarda parecer da Entidade Reguladora, para aquisição de autocarros 

elétricos para Guimarães, que é uma preocupação do serviço público e, 

também, uma preocupação redobrada para que o serviço público seja feito 

na base da sustentabilidade ambiental. Prosseguiu, lembrando a 

necessidade de se pensar nas opções políticas, de se recolher informação 

para que essas políticas estejam, de facto, sustentadas e, depois, executá-

las. No que toca ao pensar sobre as opções políticas, referiu como exemplo o 

tramway que tem surgido no âmbito do Quadrilátero Urbano e que visa dar 

resposta ao problema existente na ligação entre os quatro concelhos que 

integram aquela Associação. Do ponto de vista da recolha de informação 

para uma decisão sustentada, referiu o estudo apresentado pela 

Universidade do Minho para a zona norte da cidade, que contempla, 

precisamente, pensar uma determinada zona, pensar numa mobilidade e de 

que forma é que essa mobilidade vai potenciar essa zona e trazer qualidade 

de vida aos seus habitantes. Ainda neste âmbito, referiu, também, como 

exemplo, a retirada dos veículos do centro da cidade, em fase experimental, 

para se perceber de que forma a cidade reage a uma política desta natureza 

para, posteriormente, ser tomada uma decisão informada e fundamentada. 

Quanto a executar, falou sobre a obra da rotunda de Silvares, recordando 

ter sido um tema amplamente debatido em Assembleia Municipal, assim 

como tema de campanha autárquica e mesmo legislativa e onde se assistiu a 

uma batalha de cartazes e conferências de imprensa em direto, mas que 

agora estava à vista de todos quem efetivamente falava verdade e quem 

fazia as coisas da maneira certa. Acrescentou, ainda, o desnivelamento da 
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rotunda de Silvares, obra que será uma realidade e que se inicia na próxima 

semana, sendo que esta realidade era fruto da persistência do Presidente da 

Câmara, Domingos Bragança, e da abertura do Governo do Partido Socialista 

para dar solução a um problema que existe em Guimarães há muito tempo. 

Referiu que a intervenção em Silvares visa dar resposta a problemas 

concretos desta freguesia e de potenciar o seu crescimento, que 

naturalmente ambiciona, dividindo-se em três fases, a primeira que irá 

agora iniciar, do desnivelamento da rotunda, a segunda fase na rotunda de 

São João de Ponte na EN 101 e a terceira fase com a via do Avepark e a 

ligação à zona norte do concelho. Finalizou, realçando que o Partido 

Socialista de Guimarães governa para encontrar soluções para os 

vimaranenses, atendendo aos tempos necessários, mas, sobretudo, 

atendendo às prioridades da população.  -----------------------------------------------  

Emídio Guerreiro, do Grupo Parlamentar Municipal do PSD, solicitou 

esclarecimentos, aos quais Nelson José Guimarães Felgueiras respondeu.  ---   

Sónia Cristina Patrocínio Gonçalo Ribeiro, do Grupo Parlamentar Municipal 

do BE, fez uma intervenção, lendo, em voz alta o texto que a seguir se 

transcreve: “Um dos temas que o Bloco irá falar hoje é o tramway. Realizou-

se no passado dia dez de Janeiro uma sessão que tinha como objetivo 

apresentar e discutir uma eventual implementação de uma linha de comboio 

elétrico que fizesse a ligação entre dois extremos da cidade, num percurso de 

doze quilómetros. Esta era a proposta da Associação de Jovens Empresários 

de Guimarães. A intervenção do Senhor Presidente encaminha a discussão 

para a implementação desta solução ao nível do quadrilátero, criando uma 

sessão dentro da própria sessão. Para o Bloco de Esquerda as duas coisas 

fazem sentido, ou seja, o percurso urbano resolveria parte da questão da 

mobilidade, nomeadamente a necessidade da retirada de carros da cidade, 
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desde que se criassem estacionamentos periféricos. Esta é, aliás, uma 

posição que sempre defendemos nesta Assembleia. Por outro lado, uma 

linha que ligue o quadrilátero será uma possível solução para todos os 

concelhos envolvidos. De todo o modo existe a questão do financiamento 

que é pertinente, mas o que fez com que o debate tivesse sido de certa forma 

vazio foi o facto de este ser um tema tão sensível e atirar-se sempre com 

estudos, auscultações, quando esse era um trabalho que já deveria estar 

avançado, de forma a ter possibilitado no momento, a apresentação de 

dados concretos. Assim, passa o tempo e parece que não há verdadeira 

vontade política de resolver a questão de mobilidade, com uma visão 

estruturada para o futuro. Outro tema que gostaria de aqui trazer é, como 

não podia deixar de ser, a Eutanásia. Temos visto e ouvido muitas pessoas 

manifestarem-se sobre este tema, revelando algum aproveitamento quer da 

falta de conhecimento das propostas apresentadas à discussão na 

Assembleia da República, quer aproveitamento por aqueles que hoje, 

desonestamente, pedem referendo, quando há dois anos não o fizeram. O 

que é que mudou do ponto de vista social? Ou é tão-somente para contornar 

o resultado que agora foi diferente? As propostas sobre a eutanásia não 

configuram a morte por decreto, configuram, isso sim, a liberdade de cada 

um poder escolher o seu fim. O direito à vida não pode significar a 

obrigatoriedade de viver, em condições indignas e de sofrimento profundo. 

Para o Bloco este não é um tema novo, fez parte do programa eleitoral e foi 

também o primeiro projeto apresentado nesta legislatura. Ao mesmo tempo, 

propôs também, no âmbito do Orçamento do Estado, maior investimento 

nos cuidados de saúde e na criação de uma rede nacional de cuidados 

paliativos nas unidades de saúde do Serviço Nacional de Saúde, hospitais e 

centros de saúde. Estas duas matérias não são dependentes, trata-se apenas 

de reconhecer a independência e a vontade, esclarecida, de cada um de nós 
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de poder escolher a forma que quer morrer. Não compreendemos, por isso, 

algumas posições públicas, que serão justificadas apenas do ponto de vista 

de mercantilização da vida e das crenças pessoais. Esta é uma questão 

demasiado importante para ser tratada à luz de opiniões dogmáticas. Assim 

como a despenalização da interrupção voluntária da gravidez não obrigar 

ninguém a abortar, também a despenalização da eutanásia não obrigar 

ninguém a morrer. Por fim, trago aqui o problema do racismo, na sequência 

dos últimos acontecimentos ocorridos no Estádio Dom Afonso Henriques. 

Portugal é um país que de uma forma geral não é racista. Mas a grande 

discussão deve ser feita em torno das manifestações que mostram o 

contrário. Confundir o todo com a parte não é dignificante, mas esconder a 

realidade também não é. Com isto quero dizer que se é verdade que 

Guimarães, enquanto povo, e os vitorianos, enquanto clube, não são 

racistas, não significa que não existam pessoas que de uma forma mais ou 

menos aberta manifestem posições racistas. O que devemos condenar sob 

pena de por omissão contribuirmos para a sua desvalorização. Não podemos 

também desculpabilizar com a teoria rebuscada de que dentro de um recinto 

desportivo a emoção pode toldar o discernimento, pelo contrário, devemos 

refletir se esses comportamentos vêm ao de cima pelo sentimento de 

proteção que o corporativismo confere. Esconder o assunto, fazendo-o 

transportar para uma esfera global de ataque à cidade ou ao clube não será 

a melhor forma de o tratar. Em nenhum momento esteve em causa a 

tolerância das gentes de Guimarães. Mas também não podemos é fingir que 

a situação clara de violência racista não aconteceu em Guimarães. Por isso, 

devemo-la condenar. Devemos educar para a aceitação plena de todos e por 

todos, para que começando nos mais jovens sejamos capazes de desmontar 

pensamentos menos tolerantes e cada um no seu raio de ação poder 
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contribuir para o fim de posições extremistas e de exclusão, baseadas na cor, 

género, religião ou opção sexual, tantas vezes usada por agentes poluidores. 

A crescente prevalência do discurso xenófobo, o crescimento eleitoral de 

partidos de extrema-direita em vários países e a disseminação de muitas das 

suas visões e conceções, indissociáveis das políticas e da ação da própria 

União Europeia, assumem proporções preocupantes, que justificam um 

decidido combate em nome dos valores da liberdade e da democracia.” ------- 

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

uma intervenção lendo, em voz alta, o texto que a seguir se transcreve: 

“Todos sabemos que o desempenho económico é um dos pilares 

fundamentais para o desenvolvimento de qualquer sociedade, seja ela, 

mundial, nacional ou concelhia. Por essa razão, e bem, o executivo lançou 

em dois mil e catorze o Regulamento de Projetos Económicos de Interesse 

Municipal. Dessa proposta registo com ênfase, a “aposta em políticas 

económicas para o Concelho, através da realização e potenciação de 

investimentos estruturantes, como é o caso do Avepark; da construção de 

equipamentos necessários à prossecução e à atratividade de Guimarães 

como um todo; e por fim, na área empresarial, a aposta nos parques 

industriais”, isto, para referir os aspetos mais importantes. Há bem pouco 

tempo, o Regulamento foi suspenso para adaptação e inclusão de melhorias. 

No início do corrente mês, uma publicação do Instituto de Emprego e 

Formação profissional dava conta que a taxa de desemprego aumentou em 

Guimarães e atingiu os 6,8%, no mês de dezembro de dois mil e dezanove. O 

mês de dezembro terminou com mais desempregados no concelho de 

Guimarães, correspondendo a uma variação de 2,3% relativamente ao ano 

anterior; Dir-me-ão que são variações não significativas, justificações que, 

até poderei aceitar. Mas as insolvências, continuam a aumentar. O que já me 

é mais difícil compreender. A verdade é que a conjuntura económica nacional 
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tem sido favorável desde dois mil e catorze e Guimarães não tem 

capitalizado esses ventos, mais ainda, se nos circunscrevermos à 

comparação com os nossos vizinhos limítrofes habituais, incluindo agora, 

Santo Tirso que, como certamente têm acompanhado, apresenta uma 

evolução económica muito interessante. Todos sabemos que os parques 

industriais são fundamentais para o crescimento empresarial e, por sua vez, 

as empresas são determinantes para o desenvolvimento económico. Por isso, 

voltando atrás, às linhas orientadoras do Regulamento de Projetos 

Económicos de Interesse Municipal, mais concretamente à importância do 

Avepark e dos Parques industriais, no desenvolvimento económico, e, não 

obstante a propaganda levada a cabo pelo executivo, muito gostaria Senhor 

Presidente, o CDS de ver respondidas as seguintes questões: Para quando a 

via de acesso ao Avepark? Para quando a efetiva (não a programada, que 

essa já ouvi), dizia, para quando a efetiva reabilitação dos Parques 

Industriais, designadamente de Penselo, São Torcato e Moreira de Cónegos? 

Ainda no tema económico, queria aproveitar para salientar o voto de 

confiança que a Associação do Comércio Tradicional de Guimarães deu à 

Câmara Municipal de Guimarães, relativamente ao período experimental do 

condicionamento de trânsito a implementar aos fins-de-semana, no lado 

norte da Alameda de S. Dâmaso, no lado nascente do Largo do Toural e na 

Rua de Santo António. Aproveitando o tema e, porque está absolutamente 

relacionado com o comércio tradicional, o CDS também gostaria de saber 

quais os números da utilização do Parque de Camões, passados pouco mais 

de 6 meses da sua inauguração? Porque é a atividade da Câmara que 

estamos a discutir, gostaríamos ainda de ouvir o Senhor Presidente do 

executivo acerca de duas questões: A pouco mais de três meses do verão, 

qual o ponto de situação dos trabalhos da proteção civil relativamente às
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faixas de combustível de segurança contra incêndios? ------------------------------ 

Sónia Ermelinda Matos Silva Fertuzinhos, do Grupo Parlamentar Municipal 

do PS, anunciou que iria falar sobre o Orçamento de Estado para dois mil e 

vinte, recentemente aprovado, porque considerava um assunto importante 

do ponto de vista nacional e, também, do ponto de vista regional e mesmo 

concelhio. Disse, antão, que se tratava de um orçamento que acerta nas 

prioridades e que faz as escolhas certas, não apenas para o presente, mas 

também, e sobretudo, para o futuro. E, para mostrar que esta sua afirmação 

tinha fundamento, recordando que o Distrito de Braga e o Concelho de 

Guimarães é o mais jovem do país e que os jovens são importantes, não 

apenas hoje mas, principalmente, a pensar também na sustentabilidade do 

nosso futuro, referiu ser este um Orçamento de Estado que responde a 

todas as variáveis que são importantes para a juventude do país e para 

aquilo que se pode perspetivar para o futuro, desde logo porque aposta na 

qualificação no acesso ao ensino superior dos jovens, nomeadamente pela 

descida do valor das propinas máximas e porque perspetiva um problema 

fulcral, não só para os jovens, mas também para a economia, para a 

capacidade de sermos competitivos e produtivos, que é a questão dos 

rendimentos e dos salários, permitindo que os jovens se fixem no nosso país. 

Relativamente à habitação, que lembrou ser um problema generalizado do 

país e não apenas das áreas metropolitanas, elogiou a Câmara Municipal por 

ter uma estratégia bem definida para a renda acessível e para o alojamento 

universitário em Guimarães. Quanto à mobilidade, disse que o plano de 

transportes apresentado no último Governo foi fundamental, mas que era 

necessário fazer mais no sentido de desenvolver as redes viárias e as redes 

de transportes em regiões que não têm as mesmas redes das áreas 

metropolitanas, como é o caso do nosso Distrito, sendo que este Orçamento 

também responde a esta questão. Continuou, dizendo que este é um 
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Orçamento que também apoia a natalidade e que olha para os mais 

vulneráveis, apoiando os mais jovens, as famílias mais frágeis e, também, a 

classe média. Disse, por fim, que é um Orçamento para o país, para as 

regiões e para cada um dos concelhos. -------------------------------------------------- 

Domingos Bragança Salgado, Presidente da Câmara Municipal, começou por 

comunicar o número de empresas existentes no concelho de Guimarães, por 

categorias, assim como, o volume de negócios por cada categoria. 

Reconheceu, depois, que as acessibilidades são fundamentais e que, por 

isso, se estava a trabalhar a acessibilidade ao AvePark, que tem como 

primeira fase o desnivelamento do nó de Silvares, a segunda fase, já com 

projeto aprovado, a rotunda de S. João de Ponte, na EN 101, e a terceira fase 

com o tramo de ligação ao Centro de Ciência e Tecnologia, que não é mais 

do que a ligação a Prazins Santo Tirso, a Prazins Santa Eufémia, a Barco e a 

Caldas das Taipas, constituindo uma verdadeira variante com ligações às 

freguesias atrás referidas e uma variante de Ponte às Taipas. Anunciou, 

ainda neste âmbito, que, para dois mil e vinte e princípio de dois mil e vinte 

e um, prevê-se um investimento no valor de catorze milhões de euros para 

acessibilidades, sendo cerca de oitenta por cento para obras que estão em 

fase de adjudicação, nomeadamente aquela que liga ao parque de Selho S. 

Lourenço e de Pencelo. Informou que o projeto de requalificação e das 

infraestruturas do parque de Selho S. Lourenço e Pencelo está em fase de 

conclusão e que se estava a trabalhar, nomeadamente, ao nível do Plano 

Diretor Municipal, para a ampliação de todos os parques industriais 

existentes. Quanto a mobilidade, informou que a Câmara Municipal enviou 

para o Plano de Transportes 2020/2030 um conjunto de infraestruturas de 

mobilidade que inclui, exatamente, a ligação ferroviária e que incluiu o 

tramway, numa primeira prioridade a ligação a Braga e, também, a 
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possibilidade de, além da ligação entre os concelhos do Quadrilátero 

Urbano, poder, também, existir uma ligação à Área Metropolitana do Porto, 

através do metro de superfície. Recordou que o estudo sobre o meio de 

transporte por tramway surgiu pela voz do Presidente da Câmara Municipal 

de Guimarães numa reunião que ocorreu no âmbito do Quadrilátero 

Urbano. Salientou, depois, a importância de, inicialmente, ser trabalhado o 

espaço físico ao nível do concelho, criando canais próprios para o transporte 

público, para que, quando se optar pelo transporte público, ser possível 

saber que a uma determinada hora o autocarro, o metro ou o tramway 

estão no local previamente determinado, criando rigor, conforto e certeza 

para a sua utilização, com horário bem definido para, posteriormente, estes 

canais servirem todo o território do Quadrilátero Urbano. Prosseguindo, 

referiu que o parque de Camões, dada a sua qualidade e localização 

estratégica, teve por objeto a progressão da pedonalização da cidade e o 

apoio ao comércio, ao serviço e à habitação. Por fim, confirmou que irá ser 

erigida uma estátua a Vímara Peres, para perpetuar a memória, a 

importância e a referência que foi o primeiro Conde de Portucale, estando a 

ser ponderada a sua colocação na zona entre a Avenida D. João IV, na nova 

urbanização do Cavalinho, e a ligação à zona da Academia de Ginástica. ------ 

Paulo Miguel Lima Peixoto, Mariana da Conceição Pereira da Silva e Emídio 

Guerreiro pediram esclarecimentos, aos quais o Presidente da Câmara 

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

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

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

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

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

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

SUSPENSÃO TEMPORÁRIO DO MANDATO: A Assembleia, em face do pedido 
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apresentado, deliberou, por unanimidade, aceitar a suspensão do mandato 

de Elsa Maria da Silva Castro, por duzentos e noventa dias, a partir do dia 

vinte de dezembro de dois mil e dezanove. --------------------------------------------

LEVANTAMENTO DA SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DO MANDATO: A 

Assembleia, em face do pedido apresentado, deliberou, por unanimidade, 

aceitar o levantamento da suspensão do mandato de Elsa Maria da Silva 

Castro, a partir do dia dezassete de fevereiro de dois mil e vinte. ---------------- 

--------------------------INFORMAÇÕES PARA CONHECIMENTO ----------------------- 

1 - LISTAGEM DOS COMPROMISSOS PLURIANUAIS ASSUMIDOS AO ABRIGO 

DA AUTORIZAÇÃO PRÉVIA GENÉRICA CONCEDIDA – ANO DE DOIS MIL E 

DEZANOVE. Submete-se, para conhecimento, a listagem dos compromissos 

assumidos ao abrigo da autorização prévia genérica concedida – Ano de dois 

mil e dezanove, da qual foi tomado conhecimento em reunião do Executivo 

Municipal, em sua reunião realizada no dia vinte e cinco de novembro de 

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

pasta anexa ao livro de atas. 2 - LISTAGEM DOS COMPROMISSOS 

PLURIANUAIS ASSUMIDOS AO ABRIGO DA AUTORIZAÇÃO PRÉVIA 

GENÉRICA CONCEDIDA – ANO DE DOIS MIL E VINTE. Submete-se, para 

conhecimento, a listagem dos compromissos assumidos ao abrigo da 

autorização prévia genérica concedida – Ano de dois mil e vinte, da qual foi 

tomado conhecimento em reunião do Executivo Municipal, em sua reunião 

realizada no dia dez de fevereiro de dois mil e vinte, que aqui se dá por 

reproduzida e fica arquivada em pasta anexa ao livro de atas. 3 - PROJETOS 

ECONÓMICOS INTERESSE MUNICIPAL - PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 

VINTE E SEIS DE JULHO E TRINTA DE DEZEMBRO DE DOIS MIL E DEZANOVE. 

Submete-se, para conhecimento, uma informação acerca dos Projetos 

Económicos de Interesse Municipal, no período compreendido entre vinte e 
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seis de julho e trinta de dezembro de dois mil e dezanove, da qual foi 

tomado conhecimento em reunião do Executivo Municipal, em sua reunião 

realizada no dia vinte e sete de janeiro de dois mil e vinte, que aqui se dá por 

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

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

4 – APROVAÇÃO DA ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE 15 DE NOVEMBRO DE 

2019. Submete-se à aprovação da Assembleia Municipal, nos termos do nº 

2, do artigo 57º, do Anexo I da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, a ata da 

sessão ordinária de quinze de novembro de dois mil e dezanove. --------------- 

Foi dispensada a sua leitura por ter sido entregue a todos os membros da 

Assembleia, juntamente com a agenda desta sessão. ------------------------------- 

Submetida à votação a Assembleia DELIBEROU APROVAR, por unanimidade. 

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

sessão, os seguintes membros: Sónia Ermelinda Matos Silva Fertuzinhos, 

Maria Elisabete Veloso Machado da Costa Martins, Armando Jorge Coelho 

Ferreira, Susana Manuela Marques Araújo, Paula Cristiana da Silva Ribeiro, 

Carlos Freitas Morais, Rui Miguel Meira Barreira, Elsa Maria da Silva Castro, 

Maria da Conceição da Cunha e Castro, Ricardo Jorge Carvalho de Castro e 

Marçal Avelino Salazar Marques Mendes. ----------------------------------------------

5 – APROVAÇÃO DA ATA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE 18 DE 

DEZEMBRO DE 2019. Submete-se à aprovação da Assembleia Municipal, nos 

termos do nº 2, do artigo 57º, do Anexo I da Lei nº 75/2013, de 12 de 

setembro, a ata da sessão extraordinária de dezoito de dezembro de dois mil 

e dezanove. ------------------------------------------------------------------------------------- 

Foi dispensada a sua leitura por ter sido entregue a todos os membros da 

Assembleia, juntamente com a agenda desta sessão. ------------------------------- 

Submetida à votação a Assembleia DELIBEROU APROVAR, por unanimidade. 

Não participaram na votação da Ata, por não terem estado presentes na 
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sessão, os seguintes membros: Sónia Ermelinda Matos Silva Fertuzinhos, 

Pedro Miguel Vilhena Abreu Roque Figueiredo, Manuel Martins Salgado, 

Armando Jorge Coelho Ferreira, Susana Manuela Marques Araújo, Carlos 

Freitas Morais, Rui Miguel Meira Barreira, Elsa Maria da Silva Castro, 

Mariana da Conceição Pereira da Silva, António Fernando Meireles Lopes, 

Maria da Conceição da Cunha e Castro, Luís Miguel Freitas Marques 

Carvalho Soares, Alcino José de Sousa, Natália Maria da Silva Fernandes 

Ribeiro e Abílio Lima de Freitas. -----------------------------------------------------------  

CÂMARA ----------------------------------------------------------------------------------------- 

6 - ANÁLISE DO RELATÓRIO DA ATIVIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

GUIMARÃES. Submete-se à apreciação da Assembleia Municipal, nos termos 

da alínea c), do nº 2, do artigo 25º, da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, o 

relatório acerca da atividade da Câmara Municipal de Guimarães, no período 

compreendido entre dois de novembro de dois mil e dezanove e trinta e um 

de janeiro de dois mil e vinte, que aqui se dá por reproduzido e fica 

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

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

CDU, fez a sua intervenção acerca da atividade da Câmara Municipal, lendo, 

em voz alta, o texto cujo teor a seguir se transcreve: “Tornar o centro da 

cidade mais pedonal, criar parques de estacionamento próximos e esperar 

que o comércio tradicional de Guimarães ganhe novo fôlego. Comércio que 

necessita que lhe estendam a mão e que o ajudem a sobreviver na 

dificuldade que é ser o colorido, a história, a novidade e a vida do centro da 

cidade mas por outro lado não conseguir concretizar o que é necessário para 

sobreviver que são as vendas. E antes que acusem, novamente, a CDU de 

estar preocupada com os valores errados, relembrar que a CDU local e a 

nível nacional sempre teve propostas de apoio aos pequenos e médios 
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empresários que são esquecidos e muitas vezes prejudicados em relação às 

grandes empresas. E por isso, a CDU questionou este executivo sobre a 

possibilidade da criação de um regulamento que protegesse as lojas 

históricas da cidade que se veem muitas vezes obrigadas a fechar as portas 

por causa da especulação imobiliária. Um regulamento que já existe noutras 

cidades, ou seja, não seriamos pioneiros nem na ideia, nem na execução. 

Prontamente, nos foi respondido que já estava em execução. Afinal ainda foi 

preciso contratar por ajuste direto uma empresa externa para efetuar este 

trabalho, numa atitude que revela que ou a Câmara não tem confiança nos 

seus serviços ou não tem pessoal que chegue, por isso manifestamos as 

nossas reservas, mas será de todo importante perceber em que pé nos 

encontramos quase meio ano depois das candidaturas. Quantas lojas se 

candidataram? Quantas obtiveram a classificação? Outros também pediram 

a classificação? Mudando de assunto, para uma preocupação que a CDU 

também trouxe a esta assembleia, falo das questões da gestão florestal e 

gostaria de lhe perguntar o porquê de a Câmara Municipal ter sido multada 

em mil e seiscentos euros, segundo o que foi noticiado, pela falta de limpeza 

de um terreno que é propriedade da Câmara e que está junto de habitações? 

Segundo o que podemos ler na declaração prestada pelo senhor presidente, 

a autarquia irá recorrer da decisão porque não se trata de um espaço rural e 

por isso a lei não obriga à limpeza. A questão, Senhor Presidente é a de saber 

se não é da responsabilidade dos proprietários e em particular da Câmara 

Municipal evitarem riscos para as suas propriedades e a dos seus vizinhos? 

Não compete aos proprietários cuidarem dos seus espaços e evitarem serem 

os responsáveis pelas catástrofes que infelizmente assolam todo o país no 

Verão? Será mais correto gastar o dinheiro do município em multas do que 

em limpeza e cumprimento da lei? Continuando nas questões da área 

ambiental, em que ponto se encontra a ampliação do Centro de Recolha 
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Oficial de Animais? E a esterilização dos animais do CRO? Todos estão 

esterilizados ou a esterilização só está a ser feita à medida que os animais 

vão sendo adotados? Existe dificuldade na recolha de todos os animais 

abandonados no concelho? O bem-estar animal não é um assunto menor, 

apesar de isso não ser claro na política deste executivo, que se diz tão 

preocupado com as questões ambientais. Empurrar com a barriga não é 

resolver. Chegou à CDU uma denúncia de um problema numa ponte entre 

Gonça e Freitas que necessita de ser reforçada para a segurança de quem a 

utiliza. Idealmente, deveria ser alargada e deveriam ser colocados passeios 

para que os peões possam circular em segurança. De quem é a 

responsabilidade desta ponte, senhor presidente? Já chegou a um acordo 

com a Câmara de Fafe para que se possa resolver este problema e para 

quem necessita de circular entre os dois municípios o possa fazer em 

segurança? Por último, senhor presidente imagino que quanto ao crematório 

estamos conversados.” ---------------------------------------------------------------------- 

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

fez a sua intervenção acerca da atividade da Câmara Municipal de 

Guimarães, lendo, em voz alta, o texto que a seguir se transcreve: “O Partido 

Social Democrata, nesta análise à atividade da Câmara não poderia deixar 

passar em claro uma certa governação reativa quanto à pressão dos 

acontecimentos diários e que afetam sobejamente a vida de todos os 

vimaranenses. Falo, numa primeira instância, do mau estado de conservação 

generalizado das estradas municipais. Importa salientar que as reparações 

apressadas que foram feitas nos pavimentos mais não foi do que “tapar 

buracos”. Não passaram de intervenções para atirar areia aos olhos dos 

munícipes porque com as próximas chuvas o asfalto agora colocado como 

um selo vai voltar a desagregar. Mas o que é certo, é que a Câmara, mais 
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uma vez, foi reativa ou invés de preventiva ou planeadora. Ou seja, o Partido 

Social Democrata trouxe a terreno o tema e o que aconteceu praticamente 

de imediato? “Vamos lá tapar os buracos”. Ou terá sido apenas uma 

coincidência… fica a dúvida! Por falar em obras, questiono-o sobre o ponto 

de situação quanto à construção do novo quartel da GNR de Lordelo. Há, 

pelo menos três anos que houve o anúncio da sua construção. Tem 

informação que nos possa acrescentar? Uma outra questão vai para a 

ampliação do CRO – Centro de Recolha Oficial? Pode até ser uma referência, 

no entanto, está em sobrelotação há mais de um ano e não há qualquer 

medida, pelo menos conhecida, para amenizar a situação. Para quando? Por 

fim, Sr. Presidente, questiono-o sobre o concurso público internacional para 

os transportes públicos. Qual o ponto de situação? A acrescer a isto e como 

consideração final não se consegue perceber a pressa em anunciar mais um 

estudo para planeamento de um tramway que ligue o quadrilátero quando 

temos no nosso concelho uma fraca coesão territorial e social muito por 

conta da insuficiente rede de mobilidade existente. Esta até poderá ser uma 

boa forma de mobilidade suave, não se diz o contrário. Mas será já 

certamente a versão 2.0 dos transportes públicos em Guimarães. Há, nesta 

matéria, muito a fazer para melhorar o acesso dos vimaranenses que vivem 

numa qualquer freguesia do concelho ao centro urbano.” ------------------------- 

Elsa Cristina da Silva Ribeiro, do Grupo Parlamentar Municipal do PS, 

começou por dizer que a questão ambiental assume um papel central em 

Guimarães pois, desde dois mil e treze, Domingos Bragança colocou na sua 

governação as temáticas ambientais. Acrescentou, que para além de 

constituir o pano de fundo para o desenvolvimento do concelho, as 

preocupações ambientais são, também, o alfa e o ómega das mais variadas 

políticas setoriais em Guimarães, desde o urbanismo, passando pela 

mobilidade e pela recolha e tratamento de resíduos. Depois, ainda neste 
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âmbito, referiu que se tem assistido a uma verdadeira revolução em 

Guimarães no que toca ao ambiente e que tal tem sido possível por ação dos 

decisores políticos, e, sobretudo, pelo envolvimento genuíno e entusiasta 

dos vimaranenses. Referiu, de seguida, que os diversos programas de 

consciencialização e educação ambiental implementados tem contribuído 

em muito para esta revolução ambiental, nomeadamente, o Programa 

Pegadas, que envolve todas as escolas do concelho, as sucessivas Brigadas 

Verdes criadas, que envolvem a comunidade vimaranense um pouco por 

todo o concelho, o acolhimento da reunião anual do Fórum do Ambiente do 

Eurocities, juntamente com a cidade do Porto, no próximo mês de março, 

que pretende promover o intercâmbio das melhores práticas e representar 

os interesses das grandes cidades junto das instituições comunitárias, 

promovendo a inclusão de exigências urbanas nas políticas europeias, que 

integra, atualmente, cento e quarenta cidades membros e quarenta cidades 

parceiras de mais de trinta países, onde se incluiu Guimarães, 

acrescentando, também, que esta conferência terá o foco no tema das 

cidades inspiradas pela natureza, o que será uma oportunidade para 

Guimarães mostrar o que de bom se faz a nível ambiental. Depois, destacou, 

de uma forma especial, o projeto “O Ave para Todos”, projeto que integra as 

componentes científicas e de educação ambiental e que surge como um 

objetivo de envolver e comprometer toda a comunidade na melhoria da 

qualidade do rio Ave e dos seus afluentes, que é uma das nossas 

fragilidades, e que, por isso, exige de todos um esforço redobrado. 

Acrescentou que este projeto, desenvolvido no Laboratório da Paisagem e 

no seio da Estrutura de Missão Guimarães 2030, em coordenação com o 

Município de Guimarães, assenta em dois eixos principais: O eixo da 

educação e sensibilização ambiental, que envolve catorze juntas de 
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freguesia, sete Brigadas Verdes e vinte e quatro escolas com influência 

direta do rio Ave, contempla um conjunto de formações, teóricas e práticas, 

que tem como objetivo uma maior consciencialização dos cidadãos 

vimaranenses para os problemas existentes no rio Ave, onde estão previstas 

mais de cem ações de educação ambiental nas escolas do primeiro ciclo ao 

secundário, seguindo-se o modelo de mini conselhos consultivos no seio da 

estrutura de missão para o desenvolvimento sustentável Guimarães 2030; O 

eixo de investigação e desenvolvimento, tem como principal missão gerar, 

transferir e aplicar conhecimentos para a gestão eficiente dos recursos 

hídricos, de forma a proteger a sua biodiversidade, funções, serviços e 

aumentar a sua resiliência aos impactos das alterações climáticas, apoiando 

a implementação da Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável, 

assumindo, como principais objetivos, contribuir para o desenvolvimento 

sustentável da sub-região do Ave em particular, avaliar a qualidade 

biológica, física e química e hidro-morfológica do rio Ave, identificar, 

georreferenciar e caracterizar obstáculos e potenciais focos de 

contaminação do rio Ave e outros, apoiar a implementação de programas de 

sensibilização e educação ambiental para o desenvolvimento da 

comunidades sustentáveis. Assim, considerou que Guimarães será um 

Concelho mais consciente quanto mais informados forem os vimaranenses, 

e uma população devidamente informada torna-se mais crítica e atenta às 

problemáticas do rio, atuando, assim, em conformidade. Finalizou, referindo 

haver ainda muito caminho a percorrer, mas que nos devemos sentir 

orgulhosos do caminho que Guimarães tem vindo a percorrer, sempre com o 

objetivo de fazer mais e melhor para todos. ------------------------------------------- 

Sónia Cristina Patrocínio Gonçalo Ribeiro, do Grupo Parlamentar Municipal 

do BE, fez a sua intervenção acerca da atividade da Câmara Municipal, 

lendo, em voz alta, o texto que a seguir se transcreve: “Sobre a Análise da 
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Atividade da Câmara, gostaria aqui de trazer duas situações para as quais se 

exige esclarecimentos por parte do executivo municipal. A primeira questão, 

que até já foi abordada em outras reuniões, é relacionada com as oficinas 

municipais. Sobre os constrangimentos que o trânsito de veículos pesados 

coloca aos moradores já aqui expus a nossa opinião e por isso focar-me-ei no 

telhado de amianto. O fibrocimento ou amianto foi utilizado massivamente 

nas construções. No entanto, o amianto é nocivo para a saúde, por serem 

agentes cancerígenos. As doenças associadas são, em regra, resultantes da 

exposição profissional, em que tenha ocorrido inalação das fibras respiráveis; 

estas fibras microscópicas podem depositar-se nos pulmões e aí permanecer 

por muitos anos, podendo vir a provocar doenças, anos ou décadas mais 

tarde. Desde janeiro de dois mil e cinco que, em Portugal, é proibida a 

utilização e comercialização de amianto bem como de produtos que o 

contenham, conforme estipulado pelo Decreto-Lei nº 101/2005, de 23 de 

junho. Não obstante, quinze anos depois ainda há muito para fazer. De 

acordo com a lei, a identificação de amianto deverá ser feita através de 

análise em laboratório; confirmada a presença de amianto é necessário 

proceder à avaliação da contaminação do ar que requer a intervenção de 

profissionais com formação especializada e o recurso a equipamento 

adequado. Na sequência das tempestades que fustigaram o país, em 

Dezembro passado, as Oficinas Municipais da Rua das Lameiras sofreram 

vários estragos, nomeadamente, o telhado de amianto, tendo-se verificado 

que as placas soltas ou danificadas foram removidas sem qualquer cuidado 

especial. O Bloco de Esquerda já questionou a Câmara Municipal sobre este 

facto e a resposta prestada pelo Serviço Municipal da Proteção Civil não é de 

todo satisfatória. Como nas primeiras horas após o acontecimento não 

houve informação à população, os pedaços que voaram para os telhados e 
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jardins das habitações contíguas acabaram por ser removidas por estes, sem 

qualquer tipo de proteção por desconhecimento e desinformação. Ao mesmo 

tempo que os trabalhadores da empresa contratada pelo senhorio 

desencadeavam os trabalhos de remoção, protegidos dos pés à cabeça, as 

ruas laterais e as oficinas funcionavam normalmente. Ou seja, os 

trabalhadores do município estavam a utilizar as instalações no decorrer 

destas intervenções e expostos a estas substâncias cancerígenas. Por isso, 

pergunto se a Câmara está consciente do perigo que colocou aos seus 

trabalhadores e munícipes e se assumirá as suas responsabilidades caso se 

verifiquem problemas de saúde nestas pessoas? Uma vez que a assinatura 

do contrato de arrendamento foi realizada após a publicação da lei que 

proíbe a utilização de amianto e recomenda a sua remoção de edifícios 

públicos, não entende a Câmara Municipal que este contrato possa ser 

considerado ilegal? Quais foram as diligências que já foram tomadas para 

assegurar a transferência das Oficinas para outras instalações? A outra 

questão que gostaria de solicitar ao executivo esclarecimentos está 

relacionada com a notificação de dívidas por parte dos Serviços de Execução 

Fiscal da Câmara. O Bloco de Esquerda foi confrontado por vários munícipes 

que receberam cartas com ameaças de penhoras por dívidas no pagamento 

das refeições escolares de anos atrasados. Por exemplo, uns encarregados de 

educação que tinha em dívida de cerca de vinte e dois euros estão a ser-lhes 

cobrados cinquenta e cinco euros, devido a juros, encargos e taxa de justiça. 

A Câmara dá quinze dias para pagar, caso contrário avança com a penhora 

de bens. Não colocarei aqui em causa a legalidade desta notificação, mas 

sim a justiça moral e política da decisão dos serviços municipais. Se há 

dívidas por parte dos encarregados de educação, é necessária ponderação 

no tratamento do assunto, nomeadamente, avaliar a capacidade financeira 

para a liquidação da dívida e propor o pagamento das dívidas em 
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prestações. Não podemos é admitir que uma dívida, que à partida foi 

contraída por dificuldades económicas, seja mais do que duplicada 

administrativamente. Percebe-se agora à custa de quem se tem vindo a 

aumentar sucessivamente as receitas de “Taxas e Multas” nos últimos anos. 

A Câmara deve tentar resolver os problemas da população e impedir que os 

serviços assumam uma postura de ameaça para com os cidadãos. Por isso, 

gostaria de perguntar qual o universo de encarregados de educação com 

dívidas relativas a refeições escolares, se é proposto o pagamento em 

prestações e se concorda que sejam eliminadas as taxas e multas aplicadas e 

suspendidos todos os processos de execução fiscal desencadeados pelos 

serviços?” ---------------------------------------------------------------------------------------- 

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

uma intervenção acerca da atividade da Câmara Municipal, lendo, em voz 

alta, o texto que a seguir se transcreve: “O setor do turismo tem hoje uma 

importância na economia nacional que praticamente dispensa que traga a 

esta intervenção grandes argumentos ou números. Resumo essa importância 

nos 8.3% do PIB que representam as receitas turísticas. Se é verdade que 

numa análise crua dos dados percebemos que Guimarães está abaixo da 

média nacional em número de dormidas ou de taxa de ocupação, também 

facilmente compreendemos que mesmo dentro das médias, estamos nos 

primeiros 10% da tabela, e que excluindo os campeões Grande Lisboa, Porto 

e Algarve estamos claramente na linha da frente nacional. Importa mais do 

que números absolutos de turistas, compreender a tipologia de visitante e a 

estratégia de posicionamento da marca Guimarães no país e no mundo. Para 

isso, o Município de Guimarães encomendou um estudo de posicionamento 

turístico da marca Guimarães. Um processo de diagnóstico e de identificação 

de medidas para a afirmação da nossa Cidade e Concelho junto dos 
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potenciais visitantes. Estando o turismo em Guimarães em fase de 

crescimento, é crucial que se operacionalize este posicionamento para 

garantir a sua sustentabilidade. Neste contexto, está hoje à discussão 

pública o regulamento da aplicação da Taxa Turística em Guimarães, após 

aprovação em reunião de câmara. Uma Taxa que pretende promover e 

garantir um conjunto de novas atividades e investimentos diretamente 

relacionados com o turismo, permitindo, por exemplo, a implementação de 

algumas das medidas identificadas pelo Estudo de posicionamento de 

Marca. Atividades culturais, preservação patrimonial, divulgação de 

percursos ou experiências diferenciadoras, são alguns dos exemplos de 

ações. A estas, juntam-se serviços complementares como limpeza, segurança 

ou manutenção de jardins. Esta é uma proposta de taxa que, também nas 

suas condicionantes de aplicabilidade, teve em conta o mesmo estudo de que 

falava. Desde logo no período, garantindo que será aplicada apenas de Maio 

a Outubro, isentando todos os turistas que nos visitem nos meses onde 

temos procura inferior. Estando à procura de reforçar o turismo jovem, a 

taxa deixa também de fora todos abaixo dos vinte e um anos. Atento à 

dificuldade da manter os turistas por períodos longos, a taxa tem também 

isenção a partir da segunda noite. A estas condições juntam-se ainda as 

isenções a tratamentos médicos, pessoas portadoras de deficiência, 

situações de emergência ou proteção civil ou clubes desportivos locais em 

estágio para jogos oficiais. Percebendo a proposta que está em cima da 

mesa e a justificação para a sua implementação, façamos, pois, o exercício 

inverso, e procuremos entender os argumentos dos que se opõe à sua 

aplicação. O primeiro é ideológico, e esse será sempre fator de divisão. Há 

quem entenda que o Estado deve cobrar o mínimo possível e com isso não ir 

tão longe no serviço público ou no estado social. Sobre este argumento não 

haverá muito a acrescentar. São dois lados opostos do posicionamento 
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político e em democracia cabe ao povo optar entre ambos. O segundo 

argumento é do efeito negativo na procura. A verdade é que a análise dos 

números de turismo nas cidades que precedem Guimarães na 

implementação da Taxa, não há evidência desse efeito. Em muitos dos casos, 

aconteceu precisamente o contrário. Também num exemplo já utilizado pelo 

Sr. Presidente da Câmara, temos um caso muito recente em Guimarães que 

nos permite ficar descansados nesta matéria. O Castelo de Guimarães 

registou um aumento de visitas após introdução de bilhética no acesso. A 

Taxa Turística não representa encargo para os moradores vimaranenses, 

porque se aplica a dormidas, e não representa acréscimo de custo para 

hotéis e alojamentos, já que o custo é imputado ao cliente final. Aliás, do 

valor cobrado, 2.5% ficam ainda retidos pelo hotel como encargo de 

cobrança. Outro argumento que surge no âmbito da proposta de aplicação é 

o da possível concorrência de municípios vizinhos. Neste aspeto, Braga aplica 

simultaneamente a mesma taxa que Guimarães e não parece haver 

alternativa próxima que justifique o diferencial do 1,5€ para ir dormir a outro 

lado. Deixo para o fim a falácia que sempre surge para justificar a não 

implementação da taxa: o pressuposto do excesso de turismo. E chamo-lhe 

falácia, precisamente porque parte dessa mentira, para usar posteriormente 

a argumentação que sabemos ser válida, da ainda insuficiente procura 

turística vimaranense, e concluir da incoerência da decisão tomada. Por isso 

mesmo comecei a minha intervenção com a justificação para a sua 

aplicação, e o excesso de turismo está longe de constar do argumentário. 

Posto isto, senhor Presidente, senhores deputados, siga-se a discussão 

pública. Da parte do Partido Socialista, não só não conseguimos encontrar os 

argumentos que serviriam de justificação à rejeição, como vemos ainda com 

bons olhos as possibilidades que cobrar a taxa traz em termos de aposta e 
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investimento na sustentabilidade da procura turística do nosso concelho. Cá 

estaremos, a contribuir para a discussão e para votar essa proposta no dia 

em que venha a esta Assembleia.” --------------------------------------------------------

Rui Miguel de Meira Barreira, do Grupo Parlamentar Municipal do CDS-PP, 

começou por lamentar o enorme atraso no arranque da obra do 

desnivelamento do nó de Silvares, referindo que já deveria estar concluída 

há vários anos e que é de extrema importância porque irá resolver um 

problema enorme de todos os vimaranenses. Depois, ainda sobre a questão 

da mobilidade, falou sobre a dificuldade que os cidadãos têm na mobilidade 

entre Taipas e Guimarães, assim como, na Estrada Nacional que liga 

Guimarães a Santo Tirso. No que toca ao centro da cidade, referiu o tempo 

que demora a atravessar a Avenida D. João IV e a zona da Quintã, 

considerando que a colocação dos semáforos nesses locais dificultou ainda 

mais a circulação do trânsito, acrescentando que tem optado por utilizar a 

circular urbana como ligação à Avenida de Londres, por ser mais rápido do 

que atravessar a zona da Quintã. Por todos os exemplos que acabou de 

referir, disse que estava na hora de resolver estas questões de trânsito que 

infernizam o dia-a-dia dos vimaranenses. Por último, recordando uma 

moção do Partido Socialista, apresentada na Assembleia Municipal, em vinte 

e sete de fevereiro de dois mil e quinze, que manifestava solidariedade com 

o Centro Social das Taipas e o Centro Social de Brito por não terem obtido 

acordos de cooperação necessários para a sua subsistência, considerou ter 

apenas mudado a cor, o mundo, mas a hipocrisia não, essa mantinha-se a 

mesma. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

Luís Miguel Freitas Marques Carvalho Soares pediu esclarecimentos, aos 

quais Rui Miguel de Meira Barreira respondeu. ---------------------------------------  

Domingos Bragança Salgado, Presidente da Câmara Municipal, começou por 

anunciar que o processo das lojas com história estava a ficar concluído e que 
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seria levado, para conhecimento, numa próxima reunião do Executivo 

Municipal. Relativamente à questão levantada por Mariana Silva a respeito 

do terreno de Mascotelos, sito no lugar de Santo Amaro, esclareceu tratar-

se de um terreno que ainda se encontra em fase de negociação para ser 

adquirido pela Câmara Municipal para ampliação do cemitério de 

Mascotelos e informou que os serviços municipais responsáveis entenderam 

preservar o seu conjunto arbóreo porque não constituir qualquer perigo 

para as habitações que lhe estão próximas. De seguida, relativamente ao 

Centro de Recolha Oficial, comunicou que os serviços técnicos estavam a 

proceder corretamente no que respeita à esterilização, assim como, que o 

Canil Municipal continua a acolher animais errantes, não só de Guimarães, 

mas, também, de outros concelhos, acrescentando que o projeto para a sua 

ampliação estava a ser trabalhado para se avançar com a obra. De seguida, 

informou que há cerca de quinze dias tinha sido resolvida a litigância que 

existia entre o Município e o vencedor do concurso para o projeto, 

concessão e construção do Crematório de Guimarães, estando, atualmente, 

em condições de se poder avançar com a sua construção. Sobre o processo 

de construção do novo quartel da GNR de Lordelo, processo que já se 

arrasta há mais de vinte anos, informou que já havia sido protocolada a 

responsabilidade que cabe a cada uma das partes, Câmara Municipal e 

Governo Central, de acordo com o objetivo funcional determinado pelo 

Ministério da Administração Interna, acrescentando que se sentiria muito 

frustrado se a obra não avançasse ainda este ano. Depois, informou que a 

proposta para a abertura do concurso internacional da nova rede de 

transportes públicos de Guimarães seria discutida e votada na próxima 

reunião do Executivo Municipal, revelando que a Autoridade da Mobilidade 

de Transportes já havia aprovado o modelo de gestão da referida rede de 
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transportes, que aponta para a concessão com, pelo menos, cinquenta por 

cento de autocarros elétricos. Continuando, elogiou o modelo de 

intervenção de Elsa Ribeiro, referindo tudo o que está a ser feito pela 

autarquia, com profundidade, elegância e pormenor, num tema que 

considerou ser um dos mais importantes, como é a questão ambiental. 

Relativamente à taxa turística, que recordou ser de um euro e meio por um 

máximo de duas noites, paga por quem visita Guimarães, com um conjunto 

de isenções que a Câmara Municipal estabeleceu, disse não compreender 

que uma taxa deste valor possa constituir fundamento de recusa de estadia 

ou permanência em Guimarães, aditando que, por reduzida que seja esta 

receita, constituirá uma verba destinada à promoção do destino turístico, de 

forma a atrair cada vez mais turistas para Guimarães. Quanto à mobilidade, 

reconheceu que existem horários complicados para a fruição dos veículos 

automóveis, mas que era uma situação que ocorre noutras cidades do país, 

como são os casos de Lisboa, Porto, Coimbra, Braga, Aveiro e mesmo Vila 

Nova de Famalicão. Anunciou, depois, que o Plano de Mobilidade Urbana 

Sustentável de Guimarães pretende inverter a pirâmide das prioridades, 

priorizando a pedonalização de espaços urbanos, as ecovias e ciclovias e o 

transporte público de passageiros, de modo a permitir que as pessoas 

optem, com segurança e conforto, pelo autocarro. Por último, informou que 

a construção da via de ligação ao Avepark permitirá diminuir o tráfego da EN 

101 e que se estava a trabalhar uma solução, em conjunto com a Câmara 

Municipal de Famalicão, no sentido melhorar a circulação da EN 206, que 

liga os concelhos de Guimarães e Famalicão. ------------------------------------------

Mariana da Conceição Pereira da Silva e Rui Miguel de Meira Barreira 

pediram esclarecimentos, aos quais o Presidente da Câmara respondeu. -----  

CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS --------------------------------------------------------

7 - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO DE LONGO PRAZO NO MONTANTE DE € 
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12.000.000 – ALTERAÇÕES À MINUTA DO CONTRATO. Submete-se à 

apreciação e votação da Assembleia Municipal a proposta designada por 

“Contrato de empréstimo de longo prazo no montante de €12.000.000 (doze 

milhões de euros) – Alterações à Minuta do Contrato - Alteração dos nºs 1 e 

2 da cláusula sétima (capitalização de juros), nº 5 da cláusula décima 

(limitação futura do município) e nº 4 da cláusula décima terceira (proteção 

de dados) ”, aprovada pelo Órgão Executivo em sua reunião realizada no dia 

vinte e sete de janeiro de dois mil e vinte, que aqui se dá por reproduzida e 

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

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

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

8 - ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO DE OCUPAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO E 

PUBLICIDADE, NO MUNICÍPIO DE GUIMARÃES. Submete-se à apreciação e 

votação da Assembleia Municipal a proposta designada por “Alteração ao 

Regulamento de Ocupação do Espaço Público e Publicidade, no Município de 

Guimarães”, aprovada pelo Órgão Executivo em sua reunião realizada no dia 

dez de fevereiro de dois mil e vinte, que aqui se dá por reproduzida e fica 

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

Sónia Cristina Patrocínio Gonçalves Ribeiro, do Grupo Parlamentar 

Municipal do BE, fez a sua intervenção, lendo, em voz alta o texto que a 

seguir se transcreve: “As alterações ao Regulamento de Ocupação do Espaço 

Público e Publicidade que hoje se discute e vota, na nossa opinião, são 

positivas e globalmente concordamos com elas. Este novo regulamento vem 

colmatar algumas lacunas, nomeadamente, no que respeita aos artistas de 

ruas, definindo regras relativas a essas animações, locais, horários e som. As 

definições destas normas são essenciais para, por um lado, organizar as 

atividades que acontecem na rua e, por outro, permitir aos artistas 
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desenvolver atividades de contacto direto com a população em pé de 

igualdade entre todos. Parece-nos também positiva a definição das 

características das esplanadas e outros mobiliários urbanos, de forma a 

garantir a coerência paisagística do concelho e evitar instalações 

megalómanas que ponham em causa a segurança de pessoas e bens. 

Relativamente à possibilidade de instalação de estrados para esplanadas, 

esta situação preocupa-nos na medida em que deve ser garantida a 

fiscalização destas instalações para que a mobilidade e conforto das pessoas 

que circulam nas ruas não seja colocada em causa em nenhum momento. Há 

ainda uma outra questão, para a qual gostaria de obter esclarecimento da 

Câmara Municipal e que diz respeito à propaganda política. O executivo 

transpõe a lei geral e, por isso, no nosso entender, é uma duplicação e 

redundância da informação. No entanto, a Lei n.º 97/88, de 17 de Agosto, no 

n.º 1 do artigo 3.º, prevê que as câmaras municipais disponibilizem meios 

amovíveis de propaganda, distribuídos de forma equitativa pelas forças 

políticas. Estes meios amovíveis já são disponibilizados noutros concelhos, 

como é o caso de Braga ou Barcelos, por exemplo, cujas placas metálicas são 

instaladas na cidade e disponibilizadas aos partidos no período de campanha 

eleitoral, sendo removidos no final. Esta situação traz várias vantagens, 

nomeadamente, a definição pela Câmara dos locais exatos onde é permitida 

a colocação de propaganda em zonas mais sensíveis da cidade, a distribuição 

aleatória e igualitária pelas candidaturas e a possibilidade de aumentar os 

locais de difusão de mensagens e propostas com vista ao esclarecimento da 

população. Portanto, gostaria de questionar o executivo se pretende 

disponibilizar estes meios amovíveis de propaganda para as próximas 

eleições.” ----------------------------------------------------------------------------------------

Hugo Francisco Monteiro Teixeira, do Grupo Parlamentar Municipal do PS, 

fez uma intervenção, lendo, em voz alta, o texto que a seguir se transcreve: 
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“Considero facto assente que, em Guimarães, se respira e se vive cultura. A 

nossa cidade, é cada vez mais, centro de formação de inúmeros artistas que 

posteriormente, se consagram na sua arte a nível nacional e internacional, 

bem como é centro de exposição de muitos outros que aqui decidem exibir as 

suas obras. No respeitante à exposição, esta pode acontecer, como é o caso 

no nosso concelho, em espaços dedicados para o efeito, que proporcionem 

boas condições quer aos artistas, quer aos espectadores. Mas nem só de 

portas fechadas pode viver a arte e a cultura. Esta também pode e deve 

acontecer, cada vez mais, nas ruas, acessível a todos, como se acrescentará 

em Guimarães, com esta alteração ao Regulamento de Ocupação do Espaço 

Público e Publicidade que agora se discute. Criar-se-á precisamente um novo 

paradigma, no que respeita, em particular, à animação de rua no nosso 

concelho, melhorando consequentemente a felicidade e bem-estar social, 

bem como a vida económica de uma cidade de si, já bem dinâmica. Vejamos 

então, no que esta alteração se consubstancia. Esta consagra, desde logo, 

uma facilitação burocrática, através de um licenciamento pronto e rápido, 

para aqueles que pretendam exibir a sua arte e animação, nas belas ruas de 

Guimarães, abrindo assim as tais portas de que vos falava. Mais! Cria uma 

isenção no pagamento de taxas para animação cultural de rua com duração 

até três dias, e define uma taxa de 1 (um) euro por dia, em animações 

culturais de rua até trinta dias, atraindo assim mais artistas para Guimarães 

que se expressam nesta vertente, dando ainda mais um passo para um 

acesso absoluto e livre da comunidade vimaranense a diferentes e novas 

formas de expressão cultural que tanto enriquecem o nosso conhecimento e 

saber. A alteração a este Regulamento traz também a distinção entre o que 

se deverá considerar ou não, como animação de rua, o que assegura por um 

lado a preservação do espaço público, e por outro traz a harmonia 



 

 

 
 

ATA Nº 1 Fls. __23V__ 

SESSÃO ORDINÁRIA DE 21 DE FEVEREIRO DE 2020                                                                  
 

 

 

Mod. 228/SQ 0 

necessária às ruas do nosso concelho. Assegura-se assim, a adaptação 

necessária aos novos tempos, e uma adequação às novas vontades de 

expressão cultural que surgem, associadas lá está, às regras e costumes que 

são indispensáveis. Permite-se a aproximação da cultura à comunidade em 

geral, sem restringir o acesso a ninguém, fazendo assim política como esta 

deve ser sempre feita: em torno de todos! Tudo isto é o que esta alteração 

ao Regulamento implementa, e é neste ponto concreto que esta alteração se 

traduz: numa real melhoria do paradigma cultural do nosso concelho. Por 

fim, esta alteração é também, uma vez mais, uma marca do Partido 

Socialista de Guimarães, e em particular do Executivo liderado por Domingos 

Bragança. A marca de uma política há muito e bem definida, de tornar 

Guimarães uma cidade, como já disse, formadora de Cultura, e para além 

disso, palco de Cultura para o mundo. Uma marca que torna Guimarães, na 

minha opinião, uma cidade de onde surgem, exemplos bons, exemplos a 

seguir. Considero, muito sinceramente, que é isso que todos nós somos, 

enquanto vimaranenses, enquanto comunidade, um claro exemplo a ser tido 

em conta, e neste caso em particular, o nosso concelho, o nosso Município, é 

uma vez mais exemplar nas políticas públicas culturais a praticar!” ------------- 

Domingos Bragança Salgado, Presidente da Câmara Municipal, usou da 

palavra apenas para esclarecer que a Câmara Municipal, em princípio, está 

disponível para estudar a questão dos espaços amovíveis de propaganda em 

atos eleitorais, mas terá de ser feito um estudo sobre o custo desses 

equipamentos. --------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

9 - PEDIDO DE RENEGOCIAÇÃO DO CONTRATO DE CONCESSÃO DE 

BENEFÍCIOS TRIBUTÁRIOS MUNICIPAIS CELEBRADO EM 25 DE MAIO DE 

2017 COM A EMPRESA CLOTHE-UP – DESENVOLVIMENTO TÊXTIL 
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UNIPESSOAL, LDA. Submete-se à apreciação e votação da Assembleia 

Municipal a proposta designada por “Pedido de Renegociação do Contrato 

de Concessão de Benefícios Tributários Municipais celebrado em 25 de maio 

de 2017 com a empresa CLOTHE-UP – DESENVOLVIMENTO TÊXTIL 

UNIPESSOAL, LDA”, aprovada pelo Órgão Executivo em sua reunião realizada 

no dia dez de fevereiro de dois mil e vinte, que aqui se dá por reproduzida e 

fica arquivada em pasta anexa ao livro de atas. 10 - PROJETOS ECONÓMICOS 

DE INTERESSE MUNICIPAL - REFORMULAÇÃO DO INSTRUMENTO DE 

DIAGNOSTICO E DE AVALIAÇÃO DA EMPRESA. Submete-se à apreciação e 

votação da Assembleia Municipal a proposta designada por “Projetos 

Económicos de Interesse Municipal - Reformulação do Instrumento de 

Diagnostico e de Avaliação da Empresa”, aprovada pelo Órgão Executivo em 

sua reunião realizada no dia dez de fevereiro de dois mil e vinte, que aqui se 

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

RENEGOCIAÇÃO DO CONTRATO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS 

TRIBUTÁRIOS MUNICIPAIS CELEBRADO EM 7 DE SETEMBRO DE 2018 COM 

A EMPRESA SOUSAPRATOS, LDA. Submete-se à apreciação e votação da 

Assembleia Municipal a proposta designada por “Renegociação do Contrato 

de Concessão de Benefícios Tributários Municipais celebrado em 7 de 

setembro de 2018 com a empresa SOUSAPRATOS, LDA”, aprovada pelo 

Órgão Executivo em sua reunião realizada no dia vinte e três de dezembro 

de dois mil e dezanove, que aqui se dá por reproduzida e fica arquivada em 

pasta anexa ao livro de atas. 12 - RENEGOCIAÇÃO DO CONTRATO DE 

CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS TRIBUTÁRIOS MUNICIPAIS CELEBRADO EM 6 

DE JULHO DE 2016 E POSTERIORES ADENDAS DATADAS DE 11 DE 

DEZEMBRO DE 2017 E 10 DE OUTUBRO DE 2018, COM A EMPRESA C.S.M. – 

LAVANDARIA INDUSTRIAL, LDA. Submete-se à apreciação e votação da 
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Assembleia Municipal a proposta designada por “Renegociação do Contrato 

de Concessão de Benefícios Tributários Municipais celebrado em 6 de julho 

de 2016 e posteriores adendas datadas de 11 de dezembro de 2017 e 10 de 

outubro de 2018, com a empresa C.S.M. – Lavandaria Industrial, Lda.”, 

aprovada pelo Órgão Executivo em sua reunião realizada no dia vinte e três 

de dezembro de dois mil e dezanove, que aqui se dá por reproduzida e fica 

arquivada em pasta anexa ao livro de atas. 13 - RENEGOCIAÇÃO DO 

CONTRATO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS TRIBUTÁRIOS MUNICIPAIS 

CELEBRADO EM 7 DE SETEMBRO DE 2017 E POSTERIOR ADENDA DATADA 

DE 8 DE JANEIRO DE 2019, COM A EMPRESA SECILOR – SERRALHARIA CIVIL 

DE LORDELO, UNIP. LDA. Submete-se à apreciação e votação da Assembleia 

Municipal a proposta designada por “Renegociação do Contrato de 

Concessão de Benefícios Tributários Municipais celebrado em 7 de Setembro 

de 2017 e posterior adenda datada de 8 de janeiro de 2019, com a empresa 

SECILOR – SERRALHARIA CIVIL DE LORDELO, UNIP. LDA”, aprovada pelo 

Órgão Executivo em sua reunião realizada no dia vinte e sete de janeiro de 

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

anexa ao livro de atas. 14 - RENEGOCIAÇÃO DO CONTRATO DE CONCESSÃO 

DE BENEFÍCIOS TRIBUTÁRIOS MUNICIPAIS CELEBRADO EM 21 DE 

SETEMBRO DE 2018 COM A EMPRESA CARLOS & NUNO CUNHA, LDA. 

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

designada por “Renegociação do Contrato de Concessão de Benefícios 

Tributários Municipais celebrado em 21 de setembro de 2018 com a 

empresa CARLOS & NUNO CUNHA, LDA”, aprovada pelo Órgão Executivo em 

sua reunião realizada no dia nove de dezembro de dois mil e dezanove, que 

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

15 - RENEGOCIAÇÃO DO CONTRATO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS 

TRIBUTÁRIOS MUNICIPAIS CELEBRADO EM 02 DE NOVEMBRO DE 2017 
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COM A EMPRESA LUMATEX INDÚSTRIA TÊXTIL, LDA. Submete-se à 

apreciação e votação da Assembleia Municipal a proposta designada por 

“Renegociação do Contrato de Concessão de Benefícios Tributários 

Municipais celebrado em 2 de novembro de 2017 com a empresa “LUMATEX 

INDÚSTRIA TÊXTIL, LDA”, aprovada pelo Órgão Executivo em sua reunião 

realizada no dia nove de dezembro de dois mil e dezanove, que aqui se dá 

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

A Assembleia DELIBEROU da seguinte forma: -----------------------------------------  

APROVAR o ponto 9, por unanimidade. ------------------------------------------------- 

APROVAR o ponto 10, por maioria, com 75 votos a favor (20 eleitos do PS, 

33 Presidentes de Junta do PS, 6 eleitos do PSD, 11 Presidente da Junta do 

PSD, 4 eleitos do CDS-PP e 1 membro Independente), 3 abstenções (3 eleitos 

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

APROVAR o ponto 11, por unanimidade. ----------------------------------------------- 

APROVAR o ponto 12, por unanimidade. ----------------------------------------------- 

APROVAR o ponto 13, por unanimidade. ----------------------------------------------- 

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

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

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

16 – ALTERAÇÃO DO MAPA DE PESSOAL. Submete-se à apreciação e 

votação da Assembleia Municipal a proposta designada por “alteração do 

Mapa de Pessoal”, aprovada pelo Órgão Executivo em sua reunião realizada 

no dia dez de fevereiro de dois mil e vinte, que aqui se dá por reproduzida e 

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

A Assembleia DELIBEROU APROVAR, por maioria, com 78 votos a favor (20 

eleitos do PS, 33 Presidentes de Junta do PS, 6 eleitos do PSD, 11 Presidente 

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

17 - RECRUTAMENTO PARA CARGO DIRIGENTE – CHEFE DA DIVISÃO DE 

ESTUDOS E PROJETOS - DESIGNAÇÃO DE JÚRI. Submete-se votação da 

Assembleia Municipal, por escrutínio secreto, a designação do Júri para o 

recrutamento do Cargo Dirigente – Chefe da Divisão de Estudos e Projetos”, 

aprovada pelo Órgão Executivo em sua reunião realizada no dia vinte de 

janeiro de dois mil e vinte, que aqui se dá por reproduzida e fica arquivada 

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

Resultado da votação: ----------------------------------------------------------------------- 

VOTANTES = 79 Membros; SIM = 65 votos; NÃO = 6 votos; BRANCOS = 8 

votos; NULOS = 0 votos. --------------------------------------------------------------------- 

DELIBERADO APROVAR. -------------------------------------------------------------------- 

18 - RECRUTAMENTO PARA CARGO DIRIGENTE – CHEFE DA DIVISÃO DE 

SISTEMAS INTELIGENTES E DE INFORMAÇÃO - DESIGNAÇÃO DE JÚRI. 

Submete-se votação da Assembleia Municipal, por escrutínio secreto, a 

designação do Júri para recrutamento do Cargo Dirigente – Chefe da Divisão 

de Sistemas Inteligentes e de Informação - Designação de Júri”, aprovada 

pelo Órgão Executivo em sua reunião realizada no dia nove de dezembro de 

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

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

Resultado da votação: ----------------------------------------------------------------------- 

VOTANTES = 79 Membros; SIM = 66 votos; NÃO = 6 votos; BRANCOS = 7 

votos; NULOS = 0 votos. --------------------------------------------------------------------- 

DELIBERADO APROVAR. -------------------------------------------------------------------- 

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

19 - CONCURSO PÚBLICO N.º 8/19 - AQUISIÇÃO DE BENS – GASÓLEO 

RODOVIÁRIO A GRANEL - RETIFICAÇÃO DA REPARTIÇÃO DE ENCARGOS. 

Submete-se à apreciação e votação da Assembleia Municipal a proposta 
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designada por “Concurso público n.º 8-19 - Aquisição de bens – Gasóleo 

rodoviário a granel - Retificação da repartição de encargos, até um valor 

máximo de €991.100,00 (novecentos e noventa e cem euros), acrescido de 

IVA à taxa legal em vigor, da seguinte forma: Ano 2020 (maio a dezembro) – 

€317.152,00+IVA; Ano 2021 (janeiro a dezembro) - €475.728,00+IVA; Ano 

2022 (janeiro a abril) - €198.220,00+IVA”, aprovada pelo Órgão Executivo em 

sua reunião realizada no dia dez de fevereiro de dois mil e vinte, que aqui se 

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

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

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

20 - ASSOCIAÇÃO DE FINS ESPECÍFICOS QUADRILÁTERO URBANO - 

CONTRAPARTIDA NACIONAL. Submete-se à apreciação e votação da 

Assembleia Municipal a proposta designada por “Associação de Fins 

Específicos Quadrilátero Urbano - Contrapartida Nacional”, aprovada pelo 

Órgão Executivo em sua reunião realizada no dia nove de dezembro de dois 

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

anexa ao livro de atas. 21 - COOPERATIVA TAIPAS TURITERMAS - 

CONTRATO-PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO ECONÓMICO DO ANO 2020. 

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

designada por “Cooperativa Taipas Turitermas - Contrato-Programa para o 

Exercício Económico do Ano 2020”, aprovada pelo Órgão Executivo em sua 

reunião realizada no dia dez de fevereiro de dois mil e vinte, que aqui se dá 

por reproduzida e fica arquivada em pasta anexa ao livro de atas. 22 - 

LABORATÓRIO DA PAISAGEM – CONTRATO-PROGRAMA - ALTERAÇÃO DO 

PRAZO DE INÍCIO DE VIGÊNCIA E APROVAÇÃO DA REPARTIÇÃO DE 

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

proposta designada por “Laboratório da Paisagem – Contrato-Programa - 
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Alteração do Prazo de Início de Vigência e Aprovação da Repartição de 

Encargos”, aprovada pelo Órgão Executivo em sua reunião realizada no dia 

dez de fevereiro de dois mil e vinte, que aqui se dá por reproduzida e fica 

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

A Assembleia DELIBEROU da seguinte forma: -----------------------------------------  

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

APROVAR o ponto 21, por maioria, com 53 votos a favor (20 eleitos do PS, 

33 Presidentes de Junta do PS), 18 votos contra (6 eleitos do PSD, 11 

Presidente da Junta do PSD e 1 eleito do BE) e 8 abstenções (4 eleitos do 

CDS-PP, 3 eleitos da CDU e 1 membro Independente).------------------------------- 

Luís Miguel Freitas Marques Carvalho Soares e Maria da Conceição da Cunha 

e Castro não participaram na discussão e votação desta proposta por se 

considerarem impedidos. ------------------------------------------------------------------- 

APROVAR o ponto 22, por maioria, com 71 votos a favor (20 eleitos do PS, 

33 Presidentes de Junta do PS, 6 eleitos do PSD, 11 Presidente da Junta do 

PSD e 1 Membro Independente) e 8 abstenções (4 eleitos do CDS-PP, 3 

eleitos da CDU e 1 eleito do BE). ---------------------------------------------------------- 

CULTURA ---------------------------------------------------------------------------------------- 

23 - FESTAS DE INTERESSE CONCELHIO – APOIOS FINANCEIROS PARA 2020. 

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

designada por “Festas de Interesse Concelhio – Apoios Financeiros para 

2020 dos seguintes subsídios que totalizam €158.300,00 (cento e cinquenta 

e oito mil e trezentos euros), aprovada pelo Órgão Executivo em sua reunião 

realizada no dia dez de fevereiro de dois mil e vinte, que aqui se dá por 

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

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

DESPORTO --------------------------------------------------------------------------------------

24 - ATRIBUIÇÃO DE APOIOS ÀS ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS - ÉPOCA 
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2019/2020 E CONTRATOS - PROGRAMA TRANSITADOS DA ÉPOCA 

DESPORTIVA 2018-2019 – COMPROMISSOS PLURIANUAIS. Submete-se à 

apreciação e votação da Assembleia Municipal a proposta designada por 

“Atribuição de Apoios às Associações Desportivas - Época 2019/2020 e 

Contratos-Programa Transitados da Época Desportiva 2018-2019”, aprovada 

pelo Órgão Executivo em sua reunião realizada no dia vinte e sete de janeiro 

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

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

Márcio Rafael da Silva Ferreira, do Grupo Parlamentar Municipal do PS, fez 

uma intervenção sobre o apoio às associações desportivas, lendo, em voz 

alta, o texto que a seguir se transcreve: “Todos nós reconhecemos a 

importância da área do desporto numa vida saudável e equilibrada. É sem 

dúvida uma área essencial para o bem-estar e desenvolvimento de uma 

população. Trata-se de uma área extremamente benéfica a nível físico e 

psicológico e como tal deve ser tida em conta com a importância que lhe é 

devida. Guimarães, e o Partido Socialista já tem vindo a demonstrar a sua 

atenção nesta área em concreto, relembrando também o ano de 2013 em 

que fomos cidade europeia do Desporto exemplar e demonstramos como é 

algo que faz parte do nosso dia-a-dia. A proposta que hoje nos é aqui trazida 

a esta Câmara vem num seguimento de políticas baseadas numa estratégia 

central deste executivo e plasma perfeitamente a preocupação nesta área 

basilar para este município. Trata-se de um apoio extraordinário num valor 

de aproximadamente um milhão e meio, um valor significativo que justifica 

bem a importância desta área e a aposta deste executivo sendo 

praticamente o dobro do valor disposto para esta área no ano passado. 

Podemos dividir esta mesma proposta em duas secções principais, sendo 

estas o apoio a infraestruturas e recuperação de património das associações 
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e o apoio a formação desportiva. A primeira secção trata-se de um apoio 

extraordinário, onde está abrangida a estratégia de munir os clubes 

desportivos do concelho com um relvado sintético e algumas obras de 

significativa importância tal como as obras nos balneários do complexo do 

vitória e a construção da vila desportiva de moreira de cónegos. A segunda 

parte prende-se com o apoio à formação desportiva, uma aposta importante 

visto todos os benefícios associados a este tipo de formação, onde se 

desenvolvem tantas valias como o trabalho em equipa e cooperação e 

desenvolvimento pessoal. Há que destacar dois fatores importantes desta 

proposta, o primeiro deve-se à dispersão territorial que este apoio traduz, 

mais uma vez é uma escolha estratégica deste executivo que tem sido 

transversal as várias áreas basilares, a descentralização. Um outro ponto de 

importância deve-se à variedade de desportos a que este irá dar resposta, 

não apenas aos desportos de massa, mas a uma diversidade desde desportos 

de combate como KTF e Karaté, ténis e ténis de mesa, andebol, hóquei em 

patins, futebol entre tantos outros. Todos estes apoios se traduzem numa 

maior valia para os clubes e associações desportivas, bem como para os 

desportistas e comunidade envolvente. Trata-se de apoios que influenciam 

diretamente o dia-a-dia do cidadão positivamente, dando a possibilidade e 

incentivo à prática desportiva. Visto que é algo que beneficiará as 

associações, clubes, desportistas e acima de tudo a comunidade 

vimaranense, a bancada socialista irá votar favoravelmente este ponto.” ----- 

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

AMBIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------

25 - ADMISSÃO DO MUNICÍPIO DE GUIMARÃES À ADAPT.LOCAL – REDE DE 

MUNICÍPIOS PARA A ADAPTAÇÃO LOCAL ÀS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS. 

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

designada por “Admissão do Município de Guimarães à ADAPT.LOCAL – 
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Rede de Municípios para a Adaptação Local às Alterações Climáticas, nos 

termos do art.º 53.º, por remissão do n.º 3 do art.º 56.º e do art.º 59.º, 

todos da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto, na sua atual redação, em parceria 

com os Municípios e as entidades constantes do programa de ação em 

anexo (doc. 1), e de acordo com os estatutos que igualmente se juntam em 

anexo (doc. 2) e o estudo de viabilidade e sustentabilidade económico-

financeiro 2019/2023 (doc. 3), tal como previsto no art.º 32.º, por remissão 

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

aprovada pelo Órgão Executivo em sua reunião realizada no dia dez de 

fevereiro de dois mil e vinte, que aqui se dá por reproduzida, bem como os 

referidos anexos, e fica arquivada em pasta anexa ao livro de atas. ------------- 

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

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

26 - FREGUESIA DE RONFE - CEDÊNCIA DE AUTOCARRO. Submete-se à 

apreciação e votação da Assembleia Municipal a proposta designada por 

“Freguesia de Ronfe - Cedência de Autocarro”, nos termos da alínea j) do 

art.º 25º da Lei 75/2013, de 12 de setembro, aprovada pelo Órgão Executivo 

em sua reunião realizada no dia dez de fevereiro de dois mil e vinte, que 

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

27 - JUNTA DE FREGUESIA DE BARCO - CEDÊNCIA DE AUTOCARRO. 

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

designada por “Junta de Freguesia de Barco - Cedência de Autocarro”, nos 

termos da alínea j) do art.º 25º da Lei 75/2013, de 12 de setembro, aprovada 

pelo Órgão Executivo em sua reunião realizada no dia nove de dezembro de 

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

pasta anexa ao livro de atas. 28 - JUNTA DE FREGUESIA DE RONFE - 

CEDÊNCIA DE AUTOCARRO. Submete-se à apreciação e votação da 
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Assembleia Municipal a proposta designada por “Junta de Freguesia de 

Ronfe - Cedência de Autocarro”, nos termos da alínea j) do art.º 25º da Lei 

75/2013, de 12 de setembro, aprovada pelo Órgão Executivo em sua reunião 

realizada no dia nove de dezembro de dois mil e dezanove, que aqui se dá 

por reproduzida e fica arquivada em pasta anexa ao livro de atas. 29 - JUNTA 

DE FREGUESIA DE MOREIRA DE CÓNEGOS - CEDÊNCIA DE AUTOCARRO. 

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

designada por “Junta de Freguesia de Moreira de Cónegos - Cedência de 

Autocarro”, nos termos da alínea j) do art.º 25º da Lei 75/2013, de 12 de 

setembro, aprovada pelo Órgão Executivo em sua reunião realizada no dia 

vinte e sete de janeiro de dois mil e vinte, que aqui se dá por reproduzida e 

fica arquivada em pasta anexa ao livro de atas. 30 - UNIÃO DAS FREGUESIAS 

DE SOUTO SANTA MARIA, SOUTO S. SALVADOR E GONDOMAR - DOAÇÃO 

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

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

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

a proposta designada por “União das Freguesias de Souto Santa Maria, 

Souto S. Salvador e Gondomar - Doação de Equipamento (trinta mesas 

duplas e sessenta cadeiras de aluno”, aprovada pelo Órgão Executivo em sua 

reunião realizada no dia nove de dezembro de dois mil e dezanove, que aqui 

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

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

APROVAR, por unanimidade, o ponto 26; ---------------------------------------------- 

APROVAR, por unanimidade, o ponto 27; ---------------------------------------------- 

APROVAR, por unanimidade, o ponto 28; ---------------------------------------------- 

APROVAR, por unanimidade, o ponto 26; ---------------------------------------------- 

APROVAR, por unanimidade, o ponto 30; ---------------------------------------------- 

FREGUESIAS (SUBSÍDIOS) -------------------------------------------------------------------- 
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31 - FREGUESIA DE GONÇA – SUBSÍDIO – ANO DE 2018. Submete-se à 

apreciação e votação da Assembleia Municipal, ao abrigo do disposto na 

alínea m) do nº 1 do artigo 33º e na alínea k), nº 1 do artigo 25º do Anexo I 

da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, a proposta designada por “Freguesia 

de Gonça – Subsídio – Ano de 2018”, aprovada pelo Órgão Executivo em sua 

reunião realizada no dia dez de fevereiro de dois mil e vinte, que aqui se dá 

por reproduzida e fica arquivada em pasta anexa ao livro de atas. 32 - 

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ATÃES E RENDUFE – SUBSÍDIO – ANO DE 2019. 

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

designada por “União das Freguesias de Atães e Rendufe – Subsídio – Ano de 

2019”, aprovada pelo Órgão Executivo em sua reunião realizada no dia dez 

de fevereiro de dois mil e vinte, que aqui se dá por reproduzida e fica 

arquivada em pasta anexa ao livro de atas. 33 - FREGUESIA DE CREIXOMIL – 

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

votação da Assembleia Municipal a proposta designada por “Freguesia de 

Creixomil – Subsídio – Ano de 2017 – Primeira Revisão”, aprovada pelo 

Órgão Executivo em sua reunião realizada no dia dez de fevereiro de dois mil 

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

livro de atas. 34 - FREGUESIA DE S. TORCATO – SUBSÍDIO – ANO DE 2019 – 

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

Municipal a proposta designada por “Freguesia de S. Torcato – Subsídio – 

Ano de 2019 – Primeira Revisão”, aprovada pelo Órgão Executivo em sua 

reunião realizada no dia dez de fevereiro de dois mil e vinte, que aqui se dá 

por reproduzida e fica arquivada em pasta anexa ao livro de atas. 35 - 

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE PRAZINS SANTO TIRSO E CORVITE – SUBSÍDIO 

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

da Assembleia Municipal a proposta designada por “União das Freguesias de 
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Prazins Santo Tirso e Corvite – Subsídio – Ano de 2018 – Segunda Revisão”, 

aprovada pelo Órgão Executivo em sua reunião realizada no dia dez de 

fevereiro de dois mil e vinte, que aqui se dá por reproduzida e fica arquivada 

em pasta anexa ao livro de atas. 36 - FREGUESIA DE CREIXOMIL – SUBSÍDIO 

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

da Assembleia Municipal a proposta designada por “Freguesia de Creixomil – 

Subsídio – Ano de 2018 – Segunda Revisão”, aprovada pelo Órgão Executivo 

em sua reunião realizada no dia dez de fevereiro de dois mil e vinte, que 

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

37 - UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SERZEDO E CALVOS – SUBSÍDIO – ANO DE 

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

proposta designada por “União das Freguesias de Serzedo e Calvos – 

Subsídio – Ano de 2019”, aprovada pelo Órgão Executivo em sua reunião 

realizada no dia dez de fevereiro de dois mil e vinte, que aqui se dá por 

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

FREGUESIA DE BRITO - CONTINUIDADE DO PROJETO “MOVEBRITO” - 13 DE 

MARÇO DE 2020 A 12 DE MARÇO DE 2021. Submete-se à apreciação e 

votação da Assembleia Municipal a proposta designada por “Freguesia de 

Brito - Continuidade do projeto “MoveBrito” - 13 de março de 2020 a 12 de 

março de 2021”, aprovada pelo Órgão Executivo em sua reunião realizada 

no dia dez de fevereiro de dois mil e vinte, que aqui se dá por reproduzida e 

fica arquivada em pasta anexa ao livro de atas. 39 - FREGUESIA DE PONTE – 

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

Assembleia Municipal a proposta designada por “Freguesia de Ponte – 

Subsídio – Ano de 2019”, aprovada pelo Órgão Executivo em sua reunião 

realizada no dia dez de fevereiro de dois mil e vinte, que aqui se dá por 

reproduzida e fica arquivada em pasta anexa ao livro de atas. 40 - UNIÃO DE 

FREGUESIAS DE AIRÃO SANTA MARIA, AIRÃO S. JOÃO E VERMIL – 
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ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO – OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE MURO NA RUA 

MONTE DA BOAVISTA. Submete-se à apreciação e votação da Assembleia 

Municipal a proposta designada por “União de Freguesias de Airão Santa 

Maria, Airão S. João e Vermil – Atribuição de Subsídio – obras de 

reconstrução de muro na Rua Monte da Boavista”, aprovada pelo Órgão 

Executivo em sua reunião realizada no dia dez de fevereiro de dois mil e 

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

livro de atas.41 - FREGUESIA DE RONFE - CONTINUIDADE DO PROJETO 

“INTERVENÇÃO LOCAL: PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA” - 13 DE 

MARÇO DE 2020 A 12 DE MARÇO DE 2021. Submete-se à apreciação e 

votação da Assembleia Municipal a proposta designada por “Freguesia de 

Ronfe - Continuidade do projeto “intervenção local: promoção da qualidade 

de vida” - 13 de março de 2020 a 12 de março de 2021”, aprovada pelo 

Órgão Executivo em sua reunião realizada no dia dez de fevereiro de dois mil 

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

livro de atas. 42 - UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SOUTO SANTA MARIA, 

SOUTO SÃO SALVADOR E GONDOMAR – DELEGAÇÃO COMPETÊNCIAS E 

SUBSÍDIO – REQUALIFICAÇÃO DA RUA 24 JUNHO E DA RUA DA SAUDADE. 

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

designada por “União das Freguesias de Souto Santa Maria, Souto São 

Salvador e Gondomar – Delegação Competências e Subsídio – Requalificação 

da rua 24 junho e da rua da Saudade”, aprovada pelo Órgão Executivo em 

sua reunião realizada no dia dez de fevereiro de dois mil e vinte, que aqui se 

dá por reproduzida e fica arquivada em pasta anexa ao livro de atas. 43 - 

FREGUESIA DE AZURÉM - CONTINUIDADE DO PROJETO “OFICINA DAS 

LETRAS” - 13 DE MARÇO DE 2020 A 12 DE MARÇO DE 2021. Submete-se à 

apreciação e votação da Assembleia Municipal a proposta designada por 
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“Freguesia de Azurém - Continuidade do Projeto “Oficina das Letras” - 13 de 

março de 2020 a 12 de março de 2021”, aprovada pelo Órgão Executivo em 

sua reunião realizada no dia dez de fevereiro de dois mil e vinte, que aqui se 

dá por reproduzida e fica arquivada em pasta anexa ao livro de atas. 44 - 

FREGUESIA DE INFANTAS – SUBSÍDIO - AO DE 2018 – SEGUNDA REVISÃO. 

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

designada por “Freguesia de Infantas – Subsídio - Ao de 2018 – Segunda 

Revisão”, aprovada pelo Órgão Executivo em sua reunião realizada no dia 

dez de fevereiro de dois mil e vinte, que aqui se dá por reproduzida e fica 

arquivada em pasta anexa ao livro de atas. 45 - FREGUESIA DE INFANTAS – 

SUBSÍDIO - ANO DE 2019 – PRIMEIRA REVISÃO. Submete-se à apreciação e 

votação da Assembleia Municipal a proposta designada por “Freguesia de 

Infantas – Subsídio - Ano de 2019 – Primeira Revisão”, aprovada pelo Órgão 

Executivo em sua reunião realizada no dia dez de fevereiro de dois mil e 

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

livro de atas. 46 - FREGUESIA DE CALDELAS - PROJETO “ESTE LUGAR NÃO É 

PARA VELHOS: ESPAÇO CONVÍVIO SÉNIOR” - 13 DE MARÇO DE 2020 A 12 

DE MARÇO DE 2021. Submete-se à apreciação e votação da Assembleia 

Municipal a proposta designada por “Freguesia de Caldelas - Projeto “Este 

lugar não é para velhos: espaço convívio sénior” - 13 de março de 2020 a 12 

de março de 2021”, aprovada pelo Órgão Executivo em sua reunião realizada 

no dia dez de fevereiro de dois mil e vinte, que aqui se dá por reproduzida e 

fica arquivada em pasta anexa ao livro de atas. 47 - INVENTÁRIO 

PATRIMONIAL DO MUNICÍPIO DE GUIMARÃES - REGULARIZAÇÃO DE 

PROCESSOS RELATIVOS A OBRAS REALIZADAS NA REDE VIÁRIA DA 

COMPETÊNCIA DAS FREGUESIAS - ATRIBUIÇÃO DE APOIOS A FREGUESIAS. 

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

designada por “Inventário patrimonial do Município de Guimarães - 
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Regularização de processos relativos a obras realizadas na rede viária da 

competência das Freguesias - Atribuição de apoios a Freguesias”, aprovada 

pelo Órgão Executivo em sua reunião realizada no dia dez de fevereiro de 

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

anexa ao livro de atas. 48 - FREGUESIA DE INFANTAS - CONTINUIDADE DO 

PROJETO “CONSIGO: EQUIPAMENTOS ADAPTATIVOS E 

ACOMPANHAMENTO DE PROXIMIDADE” - 13 DE MARÇO DE 2020 A 12 DE 

MARÇO DE 2021. Submete-se à apreciação e votação da Assembleia 

Municipal a proposta designada por “Freguesia de Infantas - Continuidade 

do projeto “Consigo: equipamentos adaptativos e acompanhamento de 

proximidade” - 13 de março de 2020 a 12 de março de 2021”, aprovada pelo 

Órgão Executivo em sua reunião realizada no dia dez de fevereiro de dois mil 

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

livro de atas. 49 - SUBSÍDIOS NO ÂMBITO DO RMECARH (1º SEMESTRE DE 

2020). Submete-se à apreciação e votação da Assembleia Municipal a 

proposta designada por “Subsídios no âmbito do RMECARH (1º semestre de 

2020) ”, aprovada pelo Órgão Executivo em sua reunião realizada no dia 

vinte e cinco de novembro de dois mil e dezanove, que aqui se dá por 

reproduzida e fica arquivada em pasta anexa ao livro de atas. 50 - 

FREGUESIA DE GONÇA - REVITALIZAÇÃO DO CAMPO DE JOGOS COM 

INSTALAÇÃO DE RELVADO SINTÉTICO. Submete-se à apreciação e votação 

da Assembleia Municipal a proposta designada por “Freguesia de Gonça - 

Revitalização do campo de jogos com instalação de relvado sintético ”, 

aprovada pelo Órgão Executivo em sua reunião realizada no dia vinte e sete 

de janeiro de dois mil e vinte, que aqui se dá por reproduzida e fica 

arquivada em pasta anexa ao livro de atas. 51 - FREGUESIA DE SÃO 

TORCATO – ILUMINAÇÕES DE NATAL 2019 - ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO. 
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Submete-se à apreciação e votação da Assembleia Municipal a proposta 

designada por “Freguesia de São Torcato – Iluminações de Natal 2019 - 

atribuição de subsídio”, aprovada pelo Órgão Executivo em sua reunião 

realizada no dia vinte e três de dezembro de dois mil e dezanove, que aqui 

se dá por reproduzida e fica arquivada em pasta anexa ao livro de atas. 52 - 

UNIÃO FREGUESIAS DE SOUTO SANTA MARIA, SOUTO SÃO SALVADOR E 

GONDOMAR – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO – PROJETO DE AMPLIAÇÃO DO 

EDIFÍCIO DA JUNTA DE FREGUESIA. Submete-se à apreciação e votação da 

Assembleia Municipal a proposta designada por “União Freguesias de Souto 

Santa Maria, Souto São Salvador e Gondomar – atribuição de subsídio – 

Projeto de ampliação do edifício da Junta de Freguesia”, aprovada pelo 

Órgão Executivo em sua reunião realizada no dia nove de dezembro de dois 

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

anexa ao livro de atas. 53 - FREGUESIA DE PONTE – PROGRAMAÇÃO DE 

NATAL 2019 - ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO. Submete-se à apreciação e 

votação da Assembleia Municipal a proposta designada por “Freguesia de 

Ponte – Programação de Natal 2019 - atribuição de subsídio”, aprovada pelo 

Órgão Executivo em sua reunião realizada no dia nove de dezembro de dois 

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

anexa ao livro de atas. 54 - FREGUESIA DE AZURÉM – ILUMINAÇÕES DE 

NATAL 2019 - ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO. Submete-se à apreciação e 

votação da Assembleia Municipal a proposta designada por “Freguesia de 

Azurém – Iluminações de Natal 2019 - atribuição de subsídio”, aprovada pelo 

Órgão Executivo em sua reunião realizada no dia nove de dezembro de dois 

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

anexa ao livro de atas. 55 - FREGUESIA DE CALDELAS – ILUMINAÇÕES DE 

NATAL 2019 - ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO. Submete-se à apreciação e 

votação da Assembleia Municipal a proposta designada por “Freguesia de 
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Caldelas – Iluminações de Natal 2019 - atribuição de subsídio”, aprovada 

pelo Órgão Executivo em sua reunião realizada no dia onze de novembro de 

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

pasta anexa ao livro de atas. 56 - UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ATÃES E 

RENDUFE - CONTRATO DE ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO – ANO DE 2019 – 

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

Municipal a proposta designada por “União das Freguesias de Atães e 

Rendufe - Contrato de Atribuição de Subsídio – Ano de 2019 – Primeira 

Revisão”, aprovada pelo Órgão Executivo em sua reunião realizada no dia 

vinte e cinco de novembro de dois mil e dezanove, que aqui se dá por 

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

Maria de Fátima Saldanha Cardoso, Presidente da Junta de Freguesia de 

Brito, usou da palavra para destacar, essencialmente, as propostas que 

permitem dar continuidade aos projetos sociais de transformação da 

população. Referiu tratar-se de projetos que nasceram da comunidade, do 

seu envolvimento e da sua proposta e que cresceram com a ajuda das juntas 

de freguesias, da Câmara municipal e através do Orçamento Participativo. 

De todos esses projetos, falou sobre aquele que dá resposta à população da 

Freguesia de Brito e que se denomina “MoveBrito”, consistindo na 

promoção da participação social pela dinamização de atividades de 

promoção do bem-estar físico, cognitivo e emocional, prevenindo, deste 

modo, a solidão e o isolamento social e contribuindo para a qualidade de 

vida das pessoas residentes na Freguesia e proximidades. Informou que o 

MoveBrito integra cerca de cinquenta pessoas em diversas atividades, 

nomeadamente, dança, ginástica, música e canto. De seguida, salientou, 

igualmente, a importância de outros projetos de âmbito social existentes nas 

diversas freguesias do concelho, tais como a continuidade do projeto 
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“Intervenção local: promoção da qualidade de vida”, na Freguesia de Ronfe, 

a continuidade do projeto social da Freguesia de Azurém “Oficina das 

Letras”, o projeto social da Freguesia de Caldelas “Este lugar não é para 

velhos: espaço convívio sénior” e o projeto social da Freguesia de Infantas 

“Consigo - equipamentos adaptativos e acompanhamento de proximidade”. 

Finalizou, referindo que são projetos de sucesso, que mudam vidas, que 

transformam as pessoas, a comunidade e o território. ------------------------------ 

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

APROVAR, por unanimidade, o ponto 31; ---------------------------------------------- 

APROVAR, por unanimidade, o ponto 32; ---------------------------------------------- 

APROVAR, por unanimidade, o ponto 33; ---------------------------------------------- 

APROVAR, por unanimidade, o ponto 34; ---------------------------------------------- 

APROVAR, por unanimidade, o ponto 35; ---------------------------------------------- 

APROVAR, por unanimidade, o ponto 36; ---------------------------------------------- 

APROVAR, por unanimidade, o ponto 37; ---------------------------------------------- 

APROVAR, por unanimidade, o ponto 38; ---------------------------------------------- 

APROVAR, por unanimidade, o ponto 39; ---------------------------------------------- 

APROVAR, por unanimidade, o ponto 40; ---------------------------------------------- 

APROVAR, por unanimidade, o ponto 41; ---------------------------------------------- 

APROVAR, por unanimidade, o ponto 42; ---------------------------------------------- 

APROVAR, por unanimidade, o ponto 43; ---------------------------------------------- 

APROVAR, por unanimidade, o ponto 44; ---------------------------------------------- 

APROVAR, por unanimidade, o ponto 45; ---------------------------------------------- 

APROVAR, por unanimidade, o ponto 46; ---------------------------------------------- 

APROVAR, por unanimidade, o ponto 47; ---------------------------------------------- 

APROVAR, por unanimidade, o ponto 48; ---------------------------------------------- 

APROVAR, por unanimidade, o ponto 49; ---------------------------------------------- 

APROVAR, por unanimidade, o ponto 50; ---------------------------------------------- 
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APROVAR, por unanimidade, o ponto 51; ---------------------------------------------- 

APROVAR, por unanimidade, o ponto 52; ---------------------------------------------- 

APROVAR, por unanimidade, o ponto 53; ---------------------------------------------- 

APROVAR, por unanimidade, o ponto 54; ---------------------------------------------- 

APROVAR, por unanimidade, o ponto 55; ---------------------------------------------- 

APROVAR, por unanimidade, o ponto 56; ---------------------------------------------- 

A Assembleia DELIBEROU APROVAR, por unanimidade, os pontos 31 a 56. --- 

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

57 - FREGUESIA DE GONÇA – DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS – ANO DE 

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

proposta designada por “Freguesia de Gonça – Delegação de Competências 

– Ano de 2019”, aprovada pelo Órgão Executivo em sua reunião realizada no 

dia dez de fevereiro de dois mil e vinte, que aqui se dá por reproduzida e fica 

arquivada em pasta anexa ao livro de atas. 58 - FREGUESIA DE PONTE – 

DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS E SUBSÍDIO – AVENIDA DOS TOJAIS E 

AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE LAZER - PROJETOS, OBRAS, AQUISIÇÃO DE 

TERRENOS E EQUIPAMENTOS. Submete-se à apreciação e votação da 

Assembleia Municipal a proposta designada por “Freguesia de Ponte – 

Delegação de Competências e Subsídio – Avenida dos Tojais e Ampliação do 

Parque de Lazer - Projetos, Obras, Aquisição de Terrenos e Equipamentos”, 

aprovada pelo Órgão Executivo em sua reunião realizada no dia dez de 

fevereiro de dois mil e vinte, que aqui se dá por reproduzida e fica arquivada 

em pasta anexa ao livro de atas. 59 - FREGUESIA DE CREIXOMIL – 

DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS – ANO DE 2019. Submete-se à apreciação e 

votação da Assembleia Municipal a proposta designada por “Freguesia de 

Creixomil – Delegação de Competências – Ano de 2019”, aprovada pelo 

Órgão Executivo em sua reunião realizada no dia dez de fevereiro de dois mil 
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e vinte, que aqui se dá por reproduzida e fica arquivada em pasta anexa ao 

livro de atas. 60 - FREGUESIA DE CREIXOMIL – DELEGAÇÃO DE 

COMPETÊNCIAS – ANO DE 2017 – PRIMEIRA REVISÃO. Submete-se à 

apreciação e votação da Assembleia Municipal a proposta designada por 

“Freguesia de Creixomil – Delegação de Competências – Ano de 2017 – 

Primeira Revisão”, aprovada pelo Órgão Executivo em sua reunião realizada 

no dia dez de fevereiro de dois mil e vinte, que aqui se dá por reproduzida e 

fica arquivada em pasta anexa ao livro de atas. 61 - FREGUESIA DE LORDELO 

– DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS E ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO – DIVERSAS 

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

proposta designada por “Freguesia de Lordelo – Delegação de Competências 

e Atribuição de Subsídio – Diversas Ruas”, aprovada pelo Órgão Executivo 

em sua reunião realizada no dia dez de fevereiro de dois mil e vinte, que 

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

62 - FREGUESIA DE CALDELAS – DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS - OBRAS 

DE REQUALIFICAÇÃO DO ANTIGO MERCADO. Submete-se à apreciação e 

votação da Assembleia Municipal a proposta designada por “Freguesia de 

Caldelas – Delegação de Competências - Obras de Requalificação do Antigo 

Mercado”, aprovada pelo Órgão Executivo em sua reunião realizada no dia 

dez de fevereiro de dois mil e vinte, que aqui se dá por reproduzida e fica 

arquivada em pasta anexa ao livro de atas. 63 - CONTRATO 

INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NAS 

FREGUESIAS - ATRIBUIÇÃO DE VERBAS PARA REFORÇO DO APOIO 

OPERACIONAL NOS ESTABELECIMENTOS DE EDUCAÇÃO E ENSINO BÁSICO. 

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

designada por “Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências 

nas Freguesias - Atribuição de verbas para reforço do apoio operacional nos 

estabelecimentos de educação e ensino básico”, aprovada pelo Órgão 
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Executivo em sua reunião realizada no dia dez de fevereiro de dois mil e 

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

livro de atas. 64 - DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NAS FREGUESIAS EM 

MATÉRIA DE LIMPEZA DAS VIAS E ESPAÇOS PÚBLICOS, SARJETAS E 

SUMIDOUROS E DE REALIZAÇÃO DE PEQUENAS REPARAÇÕES NOS 

ESTABELECIMENTOS DE EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR E DO 1.º CICLO DO 

ENSINO BÁSICO - ANO DE 2020. Submete-se à apreciação e votação da 

Assembleia Municipal a proposta designada por “Delegação de 

Competências nas Freguesias em Matéria de Limpeza das Vias e Espaços 

Públicos, Sarjetas e Sumidouros e de Realização de Pequenas Reparações 

nos Estabelecimentos de Educação Pré-Escolar e do 1.º Ciclo do Ensino 

Básico - Ano de 2020”, aprovada pelo Órgão Executivo em sua reunião 

realizada no dia dez de fevereiro de dois mil e vinte, que aqui se dá por 

reproduzida e fica arquivada em pasta anexa ao livro de atas. 65 - UNIÃO 

DAS FREGUESIAS DE SOUTO SANTA MARIA, SOUTO S. SALVADOR E 

GONDOMAR - CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE 

COMPETÊNCIAS. Submete-se à apreciação e votação da Assembleia 

Municipal a proposta designada por “União das Freguesias de Souto Santa 

Maria, Souto S. Salvador e Gondomar - Contrato Interadministrativo de 

Delegação de Competências”, aprovada pelo Órgão Executivo em sua 

reunião realizada no dia vinte e sete de janeiro de dois mil e vinte, que aqui 

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

A Assembleia DELIBEROU APROVAR, por unanimidade, os pontos 57 a 65. --- 

APROVAR, por unanimidade, o ponto 57; ---------------------------------------------- 

APROVAR, por unanimidade, o ponto 58; ---------------------------------------------- 

APROVAR, por unanimidade, o ponto 59; ---------------------------------------------- 

APROVAR, por unanimidade, o ponto 60; ---------------------------------------------- 
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APROVAR, por unanimidade, o ponto 61; ---------------------------------------------- 

APROVAR, por unanimidade, o ponto 62; ---------------------------------------------- 

APROVAR, por unanimidade, o ponto 63; ---------------------------------------------- 

APROVAR, por unanimidade, o ponto 64; ---------------------------------------------- 

APROVAR, por unanimidade, o ponto 65; ---------------------------------------------- 

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

66 – ALTERAÇÃO DE TRÂNSITO – UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ATÃES E 

RENDUFE – TRAVESSA DA ESCOLA (ATÃES). Submete-se à apreciação e 

votação da Assembleia Municipal a proposta designada por “Alteração de 

Trânsito - União das Freguesias de Atães e Rendufe - Travessa da Escola 

(Atães) ”, aprovada pelo Órgão Executivo em sua reunião realizada no dia 

dez de fevereiro de dois mil e vinte, que aqui se dá por reproduzida e fica 

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

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

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

MOÇÃO apresentada pela Mesa da Assembleia Municipal, do seguinte teor: 

“O racismo é uma das mais odiosas formas de discriminação em sociedade. 

Como outras manifestações de ódio, é filha da ignorância e alimentada 

pelo medo. O medo de outro. O medo do diferente. Muitos lutaram e 

lutam há muitos e muitos anos pela sua erradicação. Alguns deram mesmo 

a sua vida nesse combate, um combate para que se cumpra o desígnio de 

que todos os homens nascem iguais. A luta contra o racismo deve, por isso, 

ser uma luta sem quartel. Sem transigências e concessões. Quando ele está 

longe e quando está perto. Quando o alvo é conhecido ou quando é 

desconhecido. Nas suas manifestações mais públicas e nas mais veladas. 

Guimarães nunca foi território onde o racismo medrasse. Como quando 

recentemente foi pioneira no acolhimento a refugiados oriundos de 

paragens distantes, envolvendo nesse acolhimento e integração as mais 
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variadas instituições da sociedade civil. Guimarães, cidade capital europeia 

e património mundial. Guimarães cidade aberta ao mundo e à diferença, 

acolhedora de todos os credos e reças. As manifestações de racismo 

recentemente ocorridas no desafio de futebol entre o Vitória Sport Clube e 

o Futebol Clube do Porto são, por isso, condenáveis a todos os títulos, sem 

quaisquer hesitações. Não só pelo que elas representam em si mesmas, 

mas também porque o arrepio de tudo aquilo que Guimarães sempre foi, é 

e será. As mesmas devem ser, por isso, alvo de uma investigação que se 

quer séria, célere e exemplar. Os vimaranenses não podem, todavia, ser 

alvo de generalizações abusivas, sendo, como já foram, alvo de qualquer 

anátema que não condiz minimamente com o seu património de território 

inclusivo construído ao longo de muitos e bons anos. Essa generalização, é, 

por isso, injusta, intolerável e é ela própria imbuída de um preconceito 

inaceitável. Neste pressuposto, a Assembleia Municipal delibera: a) 

Condenar todas as formas de racismo e discriminação; b) Reclamar que a 

investigação em curso relativa a todos os acontecimentos ocorridos no 

Estádio Dom Afonso Henriques no passado dia dezasseis do corrente, seja 

feita de forma exaustiva, apurando-se todas as responsabilidades; c) 

Repudiar de forma veemente quaisquer generalizações que associem as 

gentes de Guimarães como um todo a atos de racismo ou discriminação; d) 

Exigir que as Entidades Desportivas e Públicas promovam medidas efetivas 

de combate a todos os fenómenos que incentivem o racismo, a xenofobia 

e a violência no Desporto.” ---------------------------------------------------------------- 

A Assembleia DELIBEROU APROVAR, por maioria, com 78 votos a favor (20 

eleitos do PS, 33 Presidentes de Junta do PS, 6 eleitos do PSD, 10 Presidentes 

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

Membro Independente) e 1 voto contra (Presidente da Junta da União das 
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Freguesias de Selho S. Lourenço e Gominhães – Daniel Filipe Macedo 

Oliveira). ----------------------------------------------------------------------------------------- 

MOÇÃO DE PESAR, apresentado pelo Grupo Parlamentar da CDU, do 

seguinte teor: “José Mário Branco, cantor, compositor, intérprete, 

produtor, morreu em Lisboa, no passado dia 19 de novembro de 2019, aos 

77 anos. Natural do Porto, onde nasceu em 1942, esteve exilado em 

França, para fugir à ditadura, entre 1963 e 1974. É neste período que é 

lançado o seu primeiro LP ”Mudam-se os tempos mudam-se as vontades”, 

por muitos considerado uma lufada de ar fresco e sinal de mudança na 

musica portuguesa. Segue-se em 1972 “Margem de certa maneira” 

reafirmando a corajosa oposição à situação política e social vivida nesses 

anos de opressão e miséria generalizada. Foi o início de uma obra singular 

no panorama musical português. Após Abril de 74, já em Portugal, funda o 

GAC- Grupo de Ação Cultural, e continua através da música, a lutar pela 

melhoria das condições de vida do seu povo e pela liberdade. Temas como 

“A cantiga é uma arma”, “Confederação”,” Eu Vim de Longe” e 

“Inquietação” espelham bem o seu posicionamento político ao longo da 

sua vida. Esteve em Guimarães por diversas ocasiões, merecendo especial 

relevo a sua participação na Circultura em 1982 onde apresentou os temas 

do álbum “Ser solidário” e no final brindou os presentes com uma 

excelente e emocionada interpretação do tema “FMI”. Ficou também na 

memória e no coração de todos nós a sua participação no “Então ficamos” 

espetáculo de encerramento da CEC 2012 -Capital Europeia da Cultura, e 

resultado final de mais de dois anos de trabalho artístico envolvendo 

muitas centenas de pessoas de várias freguesias de Guimarães. 

Reconhecido por todos, como uma das figuras maiores da música 

portuguesa dos séculos XX e XXI, pela obra produzida, pelo seu talento e 

criatividade e pela sua intervenção cívica íntegra e solidária, o Grupo 
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Municipal da CDU na Assembleia Municipal de Guimarães, propõe a esta 

Assembleia, reunida no dia 21 de Fevereiro de 2020, a aprovação de um 

voto de pesar pelo falecimento de José Mário Branco e o envio aos seus 

familiares de sentidas condolências.” --------------------------------------------------- 

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

MOÇÃO, apresentada pelo Grupo Parlamentar da CDU, do seguinte teor: “A 

contribuição das mulheres, em especial as mulheres trabalhadoras, para o 

desenvolvimento do país é inquestionável e imprescindível. Persistem, no 

entanto, desigualdades, discriminações e violências que atentam contra a 

sua dignidade. Desigualdades, discriminações e violências que convergem 

para que prossiga e se aprofunde a exploração, na mesma medida em que 

as ações que visam a contraposição de homens e mulheres o faz. É 

necessária uma verdadeira política de igualdade, que valorize o trabalho, 

os salários e a igualdade salarial, as reformas e as pensões e o respeito pela 

função social da maternidade e paternidade. Encontram-se por resolver 

não apenas problemas vários como a promoção do direito à saúde para 

todos, segurança social, justiça, habitação e transportes, mas também o 

acesso a uma rede pública de apoio à infância, aos idosos e à pessoa com 

deficiência. Muitas gerações de mulheres lutaram e lutam para que esses 

direitos estejam consagrados na lei, e porque esta luta tem de prosseguir 

no presente, a fim de que sejam integralmente cumpridos. A afirmação do 

Dia Internacional da Mulher é fundamental para homenagear todas essas 

mulheres, nomeadamente as mulheres do concelho de Guimarães que 

tanto lutaram e lutam pela igualdade e prosseguir uma ação consequente 

no progresso equitativo do país. Cumprir os direitos das mulheres - 

trabalhadoras, cidadãs e mães - é o único caminho que concretiza a 

elevação das suas condições de vida e de trabalho, a sua participação em 
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igualdade em todos os domínios da sociedade, que fomenta a mudança de 

mentalidades, afronta preconceitos e estereótipos, e promove os valores 

da igualdade como condição de progresso e democratização do país. Os 

eleitos da CDU propõem que a Assembleia Municipal de Guimarães na sua 

sessão do dia 21 de Fevereiro de 2020 delibere: 1. Saudar todas as 

mulheres, em especial as mulheres trabalhadoras, e o dia 8 de Março, Dia 

Internacional da Mulher como uma jornada de comemoração e luta pelos 

direitos das mulheres; 2. Saudar, divulgar e apoiar a Manifestação Nacional 

de Mulheres promovida pelo Movimento Democrático de Mulheres, no 

próximo dia 8 de Março, em Lisboa enquanto momento de celebração e 

afirmação de uma força social empenhada na promoção de valores como o 

respeito mútuo, a igualdade, a solidariedade e o progresso económico e 

social de Portugal.” --------------------------------------------------------------------------- 

A Assembleia DELIBEROU APROVAR, por maioria, com 75 votos a favor (20 

eleitos do PS, 33 Presidentes de Junta do PS, 6 eleitos do PSD, 11 Presidentes 

de Junta do PSD, 3 eleitos da CDU, 1 eleito do BE e 1 Membro Independente) 

e 4 votos contra (4 eleitos do CDS-PP). -------------------------------------------------- 

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

Paulo Miguel Lima Peixoto, em nome do Grupo Parlamentar do CDS-PP, 

proferiu a seguinte declaração: “O CDS-PP vota contra esta moção. No 

entanto saúda, reconhece e aplaude a contribuição e o papel da mulher no 

panorama societário nacional, contudo, não se revê em todas as 

proposituras apresentadas na moção.” --------------------------------------------------  

MOÇÃO, apresentada pelo Grupo Parlamentar do PS, do seguinte teor: “A 

Seleção Nacional de Andebol participou no passado mês de janeiro no 

Campeonato Europeu de Andebol, que decorreu na Noruega, Suécia e 

Áustria. Em resultado dessa participação Portugal logrou a melhor 

classificação da história da modalidade, atingindo o sexto lugar da 
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classificação geral. Esta classificação resultou ainda na possibilidade de 

Portugal disputar o torneio Pré-Olímpico de apuramento para o maior 

evento desportivo do Mundo. Este feito resulta do esforço e talento dos 

jogadores de andebol portugueses, do desempenho dos clubes nacionais, 

de inúmeras pessoas na área da formação, do trabalho do corpo técnico da 

Seleção Nacional e da estratégia e condições criadas pela Federação de 

Andebol de Portugal (FPA). Em Guimarães, temos o orgulho de ter 

responsáveis nestes diversos níveis de responsabilidade. Desde logo Rui 

Silva, central da seleção portuguesa e nomeado para a melhor equipa do 

Campeonato Europeu. Também através do mesmo atleta, da formação do 

Xico Andebol, onde o andebolista vimaranense, como tantos outros, deu 

os seus primeiros passos. Na equipa técnica, com a importante presença de 

Paulo Fidalgo como treinador adjunto da Seleção de Seniores Masculinos 

de Andebol. E por fim, na direção da FPA, onde o Presidente e o Vice-

Presidente são Miguel Laranjeiro e Augusto Silva, ambos vimaranenses. 

Assim, a Assembleia Municipal de Guimarães, reunida a 21 de fevereiro de 

2020, delibera: • Congratular o atleta Rui Silva pelo contributo decisivo na 

obtenção da melhor classificação da história da modalidade, com a 

participação no Europeu de Andebol de 2020 e pela nomeação para a 

equipa ideal do torneio; • Congratular o treinador adjunto Paulo Fidalgo 

pelo seu trabalho na equipa técnica desta seleção que enche de orgulho 

todos os portugueses e, em especial, os vimaranenses; • Congratular toda 

a direção da Federação de Andebol de Portugal, em especial nas pessoas 

do seu Presidente e Vice-Presidente, Miguel Laranjeiro e Augusto Silva, por 

este resultado, fruto de uma aposta na criação de condições para todos os 

atletas, na visibilidade da modalidade e na crescente profissionalização das 

seleções nacionais de andebol.” ---------------------------------------------------------- 
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A Assembleia DELIBEROU APROVAR, por unanimidade. ---------------------------- 

MOÇÃO, apresentado pelo Grupo Parlamentar do PS, do seguinte teor: “O 

Papa Francisco elevou no passado dia 30 de Setembro o Santuário de São 

Torcato a Basílica Menor. A cerimónia oficial para a elevação acontecerá a 

27 de Fevereiro de 2020, Dia de São Torcato. A agora Basílica de São 

Torcato localiza-se perto de Guimarães, na vila de São Torcato, e teve o 

início da sua construção em 1871. No interior da igreja encontra-se o corpo 

incorrupto de São Torcato, culto que leva cerca de 750.000 peregrinos e 

fiéis que acorrem ao local todos os anos. Esta elevação resulta do trabalho 

abnegado da Irmandade São Torcato, nascida em 1693, e responsável pelo 

acolhimento de todos os peregrinos, incluindo aqueles que têm a sua 

mobilidade condicionada, já que o espaço do Santuário tem vindo a ser 

adaptado. A Basílica representa um forte vínculo de pertença para as 

gentes de São Torcato e de Guimarães, bem como de culto para os 

milhares de visitantes do espaço. Esta é, por isso, uma distinção que 

orgulha São Torcato em especial, mas todo o concelho de Guimarães e as 

suas gentes. Assim, a Assembleia Municipal de Guimarães reunida a vinte e 

um de fevereiro de dois mil e vinte, delibera: • Congratular a Irmandade de 

São Torcato, o Arciprestado de Guimarães e Vizela e a Arquidiocese de 

Braga por todo o trabalho e esforço envolvidos no processo de elevação do 

Santuário de São Torcato a Basílica Menor de São Torcato; • Congratular 

todos os dirigentes da Irmandade de São Torcato, tantos os atuais comos 

os seus antecessores ou famílias, por centenas de anos de dedicação à 

preservação e melhoramento do Santuário e às suas condições de prática 

do culto, que resultam nesta elevação, mas também num fator distintivo e 

de valorização do concelho de Guimarães ao nível religioso e turístico.” ----- 

A Assembleia DELIBEROU APROVAR, por maioria, com 78 votos a favor (20 

eleitos do PS, 33 Presidente de Junta do PS, 6 eleitos do PSD, 11 Presidentes 
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de Junta do PSD, 4 eleitos do CDS-PP, 3 eleitos da CDU e 1 Membro 

Independente) e 1 abstenção (1 eleito do BE). ---------------------------------------- 

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

Nos termos e para os efeitos consignados nos números 3 e 4, do artigo 57º, 

do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei nº 75/2013, de 

12 de setembro, na sua redação atual, a Assembleia DELIBEROU, por 

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

Pelas zero horas e vinte e cinco minutos, do dia seguinte, o Presidente da 

Mesa deu por ENCERRADA A SESSÃO. -------------------------------------------------- 

Para os efeitos consignados no número 2, do artigo 57º, da referida Lei n.º 

Lei nº 75/2013, 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. ----------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


