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ATA 

Aos quinze dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte, pelas vinte e uma 

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

por videoconferência, sob a Presidência de José João Torrinha Martins 

Bastos, secretariado por Pedro Miguel Vilhena Abreu Roque Figueiredo e 

Francisca Maria da Costa Abreu, com a seguinte Ordem de Trabalhos. --------- 

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

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

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

1 - IMPLEMENTAÇÃO DE ZONA DE ACESSO AUTOMÓVEL CONDICIONADO 

NO EIXO VIÁRIO CONSTITUÍDO PELA ALAMEDA DE SÃO DÂMASO (NORTE), 

LARGO DO TOURAL (NASCENTE), E RUA DE SANTO ANTÓNIO, AO FIM-DE-

SEMANA, COM CARÁTER EXPERIMENTAL. --------------------------------------------- 

2 - SUSPENSÃO DA IMPLEMENTAÇÃO DE ZONA DE ACESSO AUTOMÓVEL 

CONDICIONADO NO EIXO VIÁRIO CONSTITUÍDO PELA ALAMEDA DE SÃO 

DÂMASO (NORTE), LARGO DO TOURAL (NASCENTE), E RUA DE SANTO 

ANTÓNIO, AO FIM-DE-SEMANA. --------------------------------------------------------- 

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

3 – APROVAÇÃO DA ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE 21 DE FEVEREIRO DE 

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

RELATÓRIO E CONTAS ------------------------------------------------------------------------ 

4 – RELATÓRIO E CONTAS 2019. ---------------------------------------------------------- 

5 – CERTIFICAÇÃO LEGAL DAS CONTAS – RELATO SOBRE A AUDITORIA DAS 

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS. -------------------------------------------------------- 

6 – RELATÓRIO E PARECER DO AUDITOR EXTERNO SOBRE AS CONTAS DO 

EXERCÍCIO DE 2019. -------------------------------------------------------------------------- 

DOCUMENTOS PREVISIONAIS -------------------------------------------------------------- 
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7 – PRIMEIRA ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL MODIFICATIVA. ----------------------- 

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

8 - ANÁLISE DO RELATÓRIO DA ATIVIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

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

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

9 - UNIÃO DAS FREGUESIAS DE CONDE E GANDARELA - CERTIDÃO DE 

INTERESSE PÚBLICO PARA EFEITOS DE INSTRUÇÃO NA RESERVA AGRÍCOLA 

NACIONAL. -------------------------------------------------------------------------------------- 

DIVERSOS ---------------------------------------------------------------------------------------- 

10 - MEDIDAS EXCECIONAIS E TEMPORÁRIAS ÀS FAMÍLIAS, ÀS EMPRESAS E 

AO EMPREGO COMO RESPOSTA À SITUAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA 

PROVOCADA PELO CORONAVÍRUS - COVID-19 - SUSPENSÃO DO 

PAGAMENTO DE TAXAS E OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS. ---------------------- 

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

11 - CONCURSO PÚBLICO N.º 3-2020 - TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS 

DO 1º CEB - REPARTIÇÃO DE ENCARGOS. ----------------------------------------------  

12 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM CARREIRA 

PÚBLICA - ANO LETIVO 2020/2021 (CONTRATAÇÃO EXCLUÍDA NOS 

TERMOS DO Nº 1, ART.º 5º DO CCP). ---------------------------------------------------- 

13 - APROVAÇÃO DAS PEÇAS DO PROCEDIMENTO E ABERTURA DO 

CONCURSO PÚBLICO PARA A CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE 

TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS NO MUNICÍPIO DE 

GUIMARÃES - APROVAÇÃO DA REPARTIÇÃO DE ENCARGOS PELA 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL. ------------------------------------------------------------------ 

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

14 – SUBSÍDIO MUNICIPAL AO ARRENDAMENTO – ADENDA AO 

CONTRATO-PROGRAMA CELEBRADO COM A CASFIG – REFORÇO DE VERBA. 

15 - AMAVE - ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO VALE DO AVE - PROPOSTA
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DE EXTINÇÃO, POR DISSOLUÇÃO. -------------------------------------------------------- 

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

16 - PROTOCOLOS DE DESCENTRALIZAÇÃO CULTURAL 2020. -------------------- 

PROTOCOLOS ----------------------------------------------------------------------------------- 

17 – PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO COM A COMISSÃO PARA A 

CIDADANIA E IGUALDADE DE GÉNERO – EQUIPA PARA A IGUALDADE NA 

VIDA LOCAL. ------------------------------------------------------------------------------------ 

ESTATUTO DO DIREITO DE OPOSIÇÃO --------------------------------------------------- 

18 – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO ESTATUTO DO 

DIREITO DE OPOSIÇÃO ANO DE 2019. --------------------------------------------------- 

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

19 – FREGUESIA DE PONTE – OFERTA DE TRÊS BANDEIRAS. ---------------------- 

20 – JUNTA DE FREGUESIA DE MOREIRA DE CÓNEGOS – CEDÊNCIA DE 

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

21 - FREGUESIA DA COSTA - APOIO À EDIÇÃO DE LIVRO. -------------------------- 

22 - FREGUESIA DE MESÃO FRIO – DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS E 

SUBSÍDIO – ANO DE 2019. ------------------------------------------------------------------ 

23 - FREGUESIA DE GUARDIZELA – SUBSÍDIO – PRIMEIRA REVISÃO - ANO 

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

24 - 25 ANOS DE ELEVAÇÃO A VILA - ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS - LORDELO, 

MOREIRA DE CÓNEGOS, SELHO S. JORGE (PEVIDÉM), PONTE, SÃO 

TORCATO E SERZEDELO. -------------------------------------------------------------------- 

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

25 – ALTERAÇÃO DE TRÂNSITO – FREGUESIA DE LORDELO – RUA PADRE 

JOAQUIM SOUSA LOBO. -------------------------------------------------------------------- 

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

26 - APROVAÇÃO DA ATA EM MINUTA. ------------------------------------------------ 
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Pelas vinte e uma horas e vinte 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, Armindo José Ferreira da Costa e Silva, Sónia 

Ermelinda Matos Silva Fertuzinhos, Luís Miguel Morgado Laranjeiro, 

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, Hugo Maciel Tavares de 

Freitas, Susana Gabriela Meireles Campos Nunes, Manuel Américo Antunes 

de Freitas, António Fernando Macedo Ribeiro, Maria de Jesus Teixeira 

Carvalho, José da Silva Fernandes, Carlos Alexandre Lopes Rodrigues Ribeiro, 

Maria José Teixeira Martins, Augusto Rafael Capela Duarte, Elsa Cristina Silva 

Ribeiro, Manuel Martins Salgado, Márcio Rafael da Silva Ferreira e António 

Rogério Ferreira Paiva; (PSD) - Ana Paula Cardoso Lemos Damião, César 

Nuno da Costa Teixeira, Emídio Guerreiro, Daniel André de Sousa Rodrigues, 

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

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

Rui Alexandre Pereira Barros Cunha Pereira, Susana Manuela Marques 

Araújo e André Filipe Castro e Sousa Casalta; (CDS-PP) – Rui Miguel de Meira 

Barreira, Rui Miguel Ribeiro Correia e Paulo Miguel Lima Peixoto; (CDU) - 

Mariana da Conceição Pereira da Silva, Pedro Manuel Pastor Torcato Ribeiro 

e Miguel Ângelo Leite Vieira; (BE) – Sónia Cristina Patrocínio Gonçalo 

Ribeiro; MPT – Manuel Lourenço Lima Amaral; (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 
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Marques Carvalho Soares – PS, Maria Odete de Abreu Lemos – PS, António 

Martins Gonçalves – PSD, Manuel da Costa Mendes Lopes – PS, Augusto 

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

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

Gomes da Silva – PS, Manuel da Costa Teixeira – PS, Alcino José de Sousa – 

PSD, António Brás Mendes Pereira – PS, Joaquim Jorge da Mota Pereira – PS, 

João Manuel Gonçalves Miranda – PS, Domingos Vaz Peixoto – PS, David 

José Gonçalves Faria (em representação do Presidente de Junta de Freguesia 

de Polvoreira) – PS, Sérgio Alberto Castro da Rocha – PS, Maria Adelaide 

Andrade Silva – PS, José Armando Morais da Silva – PS, António Alberto da 

Costa Martins – PSD, Marta Filipa da Silva Gonçalves – PS, Angelino Miguel 

Ribeiro Salazar – PSD, Nélson Cristiano Gonçalves Ferreira – PS, Ricardo 

Jorge Carvalho de Castro – PS, João Miguel Castro Oliveira – PS, José Augusto 

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

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

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

Ribeiro Abreu – PS, Flávio Romeu de Sousa Freitas – PS, João Carlos Silva 

Alves – PS, Rui Porfírio Lopes Silva – PSD, Francisco Ferreira Gonçalves – PS, 

Francisco Bruno da Silva Oliveira- PS, Daniel Filipe Macedo de Oliveira – PSD, 

Armindo Filipe da Silva Lopes – PS 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: Sandra da 

Luz da Cunha Martins, José Pedro Aguiar-Branco, José Cardoso de Menezes 

Couceiro da Costa, Elsa Maria da Silva Castro, Vasco André de Sousa 

Rodrigues, Cândido Capela Dias, Célia Maria Abreu Magalhães e Carlos 

Alberto Alves Miranda Oliveira. ------------------------------------------------------------

Faltaram os seguintes membros: Paulo Pinto de Carvalho Freitas do Amaral, 
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José de Castro Dias, Ana Rita Abreu Fernandes, Alfredo Manuel Alves e 

Sousa, Carlos Artur Faria Ribeiro Coimbra, Natália Maria da Silva Fernandes 

Ribeiro, Manuel das Neves Rodrigues e Manuel Fernando Alves Cardoso. ----- 

A Câmara Municipal esteve representada pelo Presidente da Câmara, 

Domingos Bragança Salgado, e Vereadores, Adelina Paula Mendes Pinto, 

Ricardo Jorge Castro Ribeiro Costa, Paula Cristina dos Santos Oliveira, 

Fernando José Barros Pacheco Seara de Sá, Alice Sofia de Freitas Soares 

Ferreira Fernandes, André Guimarães Coelho Lima, António Monteiro de 

Castro, Bruno Alberto Vieira Fernandes e Hugo Miguel Alves Ribeiro. ---------- 

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

- Da justificação de ausência à sessão ordinária de vinte e um de fevereiro de 

dois mil e vinte do membro Francisco Bruno da Silva Oliveira; - Do ofício da 

Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Guimarães remetendo, para 

conhecimento da Assembleia, o relatório de atividades e avaliação da 

Comissão de Proteção de Crianças e Jovens para o ano de 2019. ---------------- 

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

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

Paulo Rui Lopes Pereira da Silva, do Grupo Parlamentar do PS, começou por 

referenciar que a Assembleia Municipal reunia hoje, por videoconferência, 

dadas as medidas implementadas no sentido de combater a pandemia que 

nos atinge. Deste modo, felicitou o Presidente da Assembleia Municipal pela 

iniciativa de realizar a sessão deste modo, ajustando, assim, as instituições 

aos novos tempos. Acrescentou, ainda neste âmbito, ser um registo ao qual 

os tem vindo a habituar ao longo deste mandato, recordando a iniciativa 

para que a Assembleia Municipal de Guimarães tenha, hoje, um Regimento 

ajustado ao Regime Democrático do século XXI, a iniciativa, com o acordo 

unânime de todas as bancadas, das sessões passarem a ser transmitidas em 

direto, aproximando os eleitos aos eleitores, pela condução isenta nos 
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trabalhos ao longo do período do mandato e, por último, pela iniciativa de 

realizar a Sessão Solene do 25 de Abril de forma diferente do que é habitual, 

mantendo a intervenção de todos os partidos políticos com assento na 

Assembleia Municipal, mas num modelo diferente e ajustado à nova 

realidade. Por fim, a propósito do expediente que acabara de ser 

comunicado à Assembleia pelo Presidente da Mesa, lamentou que o 

candidato José Pedro de Aguiar-Branco, cabeça de lista da Coligação Juntos 

Por Guimarães à Assembleia Municipal, tenha requerido a sua substituição 

quando a sessão ocorre por videoconferência, não tendo, por isso, 

necessidade de se deslocar a Guimarães para marcar presença. ----------------- 

Na sequência desta intervenção, Emídio Guerreiro informou que José Pedro 

de Aguiar-Branco havia sido submetido a uma intervenção cirurgia, há 

poucos dias, encontrando-se em convalescença. ------------------------------------- 

Perante esta comunicação, Paulo Rui Lopes Pereira da Silva desejou as 

rápidas melhoras ao membro José Pedro de Aguiar-Branco, acrescentando, 

porém, que aquilo que hoje é justificação para não estar presente nesta 

sessão, não justifica a sua ausência às sessões ocorridas desde o início deste 

mandato. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

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

por deixar uma palavra de apreço por aquilo que pode ser uma nova forma 

de intervenção política, as sessões por videoconferência, e que, porventura, 

pode ajudar a que os munícipes participem mais nas sessões da Assembleia 

Municipal. Depois, falou sobre a fase complicada que o país atravessa, 

devido à pandemia provocada pela Covid-19, destacando que o Governo 

tem, nesta fase de pandemia, um papel de extrema importância para com as 

empresas e os cidadãos, especialmente os mais vulneráveis, que hoje não se 

sabe bem quem e quantos são. Ainda neste âmbito, lembrou que muitas das 
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famílias que tinham a sua vida determinada e estabilizada, hoje têm a sua 

vida arruinada, especialmente, trabalhadores independentes que não sabem 

quando retomarão a sua atividade, sócios gerentes de empresas que não 

tiveram qualquer apoio governamental e que hoje passam por dificuldades 

enormíssimas e muitos daqueles cidadãos que ficaram sem emprego. Pelo 

que acabara de referir, considerou urgente a implementação de medidas 

práticas de modo a não permitir que as pessoas entrem em desespero, 

especialmente, quando não possam dar o apoio necessário aos seus filhos. 

Apelou, também, à desburocratização de processos para melhor acesso dos 

cidadãos, exemplificando com o sistema do lay-off simplificado que, como 

era sabido, de simplificado nada teve. Concluiu, dizendo esperar que tudo 

corra da melhor forma e desejando a todos os vimaranenses força e 

coragem para ultrapassar a fase difícil que todos atravessamos. --------------- 

Pedro Manuel Pastor Torcato Ribeiro, do Grupo Parlamentar do CDU, 

começou a sua intervenção referindo que desde o anúncio do primeiro caso 

positivo em Portugal de Covid-19 até dia vinte e seis de março, data da 

publicação do Diploma do Lay-off simplificado, falsamente apelidado de 

proteção dos postos de trabalho, que se assistiu a uma ampliação e um 

agravamento da exploração dos trabalhadores, sendo estes, especialmente 

os do nosso concelho, que, tendo em conta as características do tecido 

empresarial e que a CDU tem vindo a alertar, há muito tempo sofrem de um 

outro “vírus”, particularmente, os baixos salários e os vínculos precários. 

Referiu, depois, ter constatado que muitas empresas de Guimarães 

tomaram medidas para, de imediato, despedir trabalhadores com contratos 

a prazo, trabalhadores contratados à hora e ao fim-de-semana, 

denominados falsos recibos verdes, e que cessaram contratos que tinham 

com empresas de trabalho temporário, considerando, por tal facto, que as 

empresas esqueceram as suas responsabilidades sociais e que a vida das 
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famílias destes trabalhadores foi grandemente dificultada, sabendo-se que a 

pobreza e a fome são já uma realidade. Referiu, ainda, que os trabalhadores 

independentes e os pequenos empresários, especialmente os do pequeno 

comércio, que foram impedidos de exercer a sua atividade, viram a redução 

drástica dos seus vencimentos, chegando algumas situações à ausência de 

qualquer rendimento. Prosseguiu, lembrando que a CDU, desde a primeira 

hora, quis a proibição de despedimentos e a reversão de todos os que foram 

executados neste período, garantir o pagamento integral dos salários dos 

trabalhadores e a efetiva garantia do direito a férias e a reposição onde foi 

violado esse mesmo direito. Acrescentou debaterem-se pela salvaguarda e o 

exercício de direitos, liberdades e garantias, nomeadamente a da ação 

sindical, fortemente condicionada pelos sucessivos estados de emergência, 

que é, agora, ainda mais necessária para os trabalhadores. Acrescentou, 

ainda, que insistem na valorização do trabalho e dos trabalhadores, no 

aumento do salário mínimo nacional, na redução do horário de trabalho 

para as trinta e cinco horas semanais para todos, no combate à desregulação 

dos horários e dos contratos precários, na defesa da contratação coletiva e a 

reposição do princípio de tratamento mais favorável do trabalhador. Disse, 

prosseguindo, que a continuidade do reforço de meios humanos para a 

Autoridade para as Condições de Trabalho é evidente, urgente e necessária 

para aumentar a capacidade inspetiva e, deste modo, responder às 

arbitrariedades cometidas pelas entidades patronais. Sobre os transportes 

públicos rodoviários, disse ter-se verificado uma enorme redução na oferta, 

o que deixou utentes de algumas freguesias sem qualquer transporte 

público, com passe pago e praticamente sem uso, valor que deveria ser 

restituído pelas operadoras, acrescentando, também, ser necessária a 

reposição e o reforço de carreiras e de frequências. Continuou, referindo 



 

 

 
 

ATA Nº 2 Fls. __5V__ 
SESSÃO ORDINÁRIA DE 15 DE MAIO DE 2020                                                                
 

 

 

Mod. 228/SQ 0 

que vários setores chave e seus trabalhadores desempenharam um papel 

fundamental na atual crise, reconhecido por todos e com muitos elogios ao 

seu trabalho, mas que se exige uma apreciação efetiva para além das 

palavras, nomeadamente na saúde, na educação, na agricultura, nas forças 

de segurança e proteção civil e na salubridade pública. Por fim, estando o 

país em retoma da economia de forma gradual, reiterou a urgência da 

valorização do trabalho e dos trabalhadores e a intensificação da luta contra 

a exploração, salvaguardando as medidas de saúde e de segurança no 

trabalho juntamente com as recomendações da Direção Geral da Saúde, de 

forma a retomar o caminho da reposição com vista à conquista de direitos e 

de justiça social, alargando e reforçando os serviços públicos fundamentais 

para a população. ----------------------------------------------------------------------------- 

Rui Alexandre Pereira Barros da Cunha Pereira, do Grupo Parlamentar do 

PSD, fez uma intervenção sobre os trabalhos da Comissão Especializada de 

Acompanhamento da Candidatura de Guimarães a Capital Verde, lendo em 

voz alta, o texto cujo teor a seguir se transcreve: “Pretendemos nesta 

intervenção sublinhar aquilo que é claro para o PSD há muito tempo: as 

comissões especializadas desta Assembleia são uma ferramenta 

fundamental para o cumprimento do seu objetivo. Os trabalhos da Comissão 

Especializada da Capital Verde Europeia, constituída em dois mil e dezassete, 

apesar das parcas audições realizadas, permite uma profundidade de 

conhecimento das matérias ímpar por ser espaço de diálogo com os 

intervenientes e os especialistas. O resultado desse espaço de partilha é o 

aumento de qualidade do acompanhamento da ação e da participação 

política. Principalmente por parte da oposição. E por isso melhora também a 

qualidade da democracia. As comissões permitem um trabalho mais 

distendido, sem a pressão nem a dialética características dos plenários e dos 

discursos de tribuna, aprofundar temas e ideias, e encontrar pontos de 
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encontro entre diferentes visões. Contribuindo assim para o enriquecimento 

da democracia e do serviço público que motiva os membros da Assembleia 

Municipal. O PSD exorta esta Assembleia em geral e o absolutismo socialista 

em particular a aceitar a evidente mais-valia das comissões para que possa 

utilizar-se esta ferramenta noutras áreas da ação política com maior 

frequência. Dessa forma estaremos a contribuir decisivamente para um 

melhor cumprimento do objetivo de fiscalização política deste órgão. Que na 

ausência de alterações profundas que dotem as Assembleias Municipais de 

maior capacidade para esse fim, deve motivar o órgão autárquico a agarrar 

as opções existentes para uma melhor e efetiva fiscalização da ação do 

governo local. As comissões especializadas são, sem dúvida, um dos 

melhores exemplos. Não será portanto surpresa se a todo o momento 

apresentaremos requerimentos para ativação de outras comissões 

especializadas, previstas no regimento, permitindo que o trabalho que agora 

se faz numa comissão temática possa ser multiplicado pelas diversas áreas. 

A bem de Guimarães. Por fim, permitam ainda uma saudação aos serviços 

da Assembleia Municipal, inexcedíveis no apoio aos trabalhos dessa 

comissão especializada.” -------------------------------------------------------------------- 

Sónia Cristina Patrocínio Gonçalo Ribeiro, do Grupo Parlamentar do BE, fez 

a sua intervenção lendo, em voz alta, o texto que a seguir se transcreve: “O 

comportamento solidário da população permitiu travar a evolução da 

pandemia, mas o surto de Covid-19 ainda não está controlado e a proteção 

da saúde pública exige medidas de contenção prolongadas, que se estendem 

para lá do período de vigência do Estado de Emergência. O tempo de 

desconfinamento tem assim uma dupla exigência: adaptação de todo o país 

a novas exigências sanitárias e resposta à crise social e económica que a 

pandemia provoca. Portanto, apresentamos vinte medidas para proteção da 
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saúde, de grupos de risco, do trabalho, da economia e do emprego, da 

comunidade e na perda de rendimentos, que aqui destaco o seguinte: 

Contratação definitiva de todos os profissionais de saúde hoje contratados 

de forma temporária para responder à pandemia; Atribuição de subsídio de 

risco a profissionais de saúde e outros profissionais de serviços essenciais na 

resposta à pandemia; Internalizar os meios complementares de diagnóstico 

no SNS; Reforçar e garantir a continuidade das atuais linhas de apoio para a 

Saúde Mental até à implementação do Programa Nacional de Saúde Mental; 

Aplicação de teletrabalho ou dispensa do trabalho de pessoas portadoras de 

doença crónica; Alargamento do apoio para acompanhamento de familiares 

de grupos de risco particularmente vulneráveis; Reforço da rede de 

equipamentos sociais, incluindo lares para idosos e oferta de serviços de 

assistência a pessoas com deficiência; Elaboração de planos de contingência 

nas empresas com a participação dos representantes para a saúde e 

segurança no trabalho eleitos pelos trabalhadores; Reforço dos meios da 

Autoridade das Condições de Trabalho para a realização de inspeções para 

verificação e imposição do cumprimento das orientações das autoridades da 

saúde e da legislação laboral; Proibição dos despedimentos e prorrogação 

automática de contratos a prazo temporários e reintegração dos 

trabalhadores despedidos; Alargamento das medidas especiais de proteção 

no desemprego e na perda de rendimentos, garantindo apoio a todos os 

trabalhadores; Estender a proibição de corte de bens essenciais (água, luz, 

gás e comunicações) até dois meses após a revogação expressa das medidas 

de mitigação. Além destas medidas, deve ser reforçada a Escola Pública e o 

Serviço Nacional de Saúde. O Bloco de Esquerda tem vindo a defender o justo 

e necessário investimento nestas duas áreas essenciais e que revelaram, face 

a esta pandemia, uma capacidade de adaptação e resposta mais musculada, 

não tivessem sido cortados sucessivos orçamentos pelo Governo da direita. 
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Por fim, aproveito esta intervenção para saudar aqueles e aquelas que 

diariamente constroem a liberdade e os direitos sociais em Portugal e todos 

os trabalhadores e trabalhadoras que neste 1º de Maio ficaram em casa, 

apesar deste tempo exigir especial empenho na luta pelos direitos laborais e 

pela melhoria da qualidade de vida. E, neste momento em que se celebra a 

democracia, gostaríamos ainda de expressar o profundo lamento pela 

postura assumida pelo Presidente da Comissão de Acompanhamento à 

Candidatura de Guimarães a Capital Verde Europeia. O Senhor Nelson 

Felgueiras, designado para presidir as reuniões deste órgão, decidiu por sua 

iniciativa, alterar o funcionamento previsto para a audição da Estrutura de 

Missão, passando uma reunião de perguntas e respostas, para apenas um 

momento de exposição sintética do organograma. Esta postura revela pouca 

cultura democrática, ao tomar decisões sem consulta prévia aos restantes 

membros desta comissão.” ----------------------------------------------------------------- 

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

qualidade de Presidente da Comissão Especializada de Acompanhamento da 

Candidatura a Capital Verde Europeia, pediu a palavra para transmitir que 

fará chegar uma informação escrita de forma a clarificar o que conduziu à 

alteração na agenda da ordem de trabalhos inicialmente acordada. Por sua 

vez, Sónia Cristina Patrocínio Gonçalo Ribeiro, do Grupo Parlamentar do BE, 

agradeceu a disponibilidade demonstrada pelo Presidente da Comissão 

Especializada, acrescentando, porém, que faria mais sentido que o 

Presidente tivesse informado, antecipadamente, os membros da Comissão 

sobre o que se ia sucedendo. -------------------------------------------------------------- 

Luís Miguel Freitas Marques Carvalho Soares, Presidente da Junta de 

Freguesia de Caldelas, começou por considerar que os momentos de crise 

são muito difíceis para quem desempenha responsabilidades governativas e 
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para quem, não desempenhando essas funções governativas, pretende vir a 

desempenhá-las. Acrescentou que estes momentos são, também, 

definidores das suas próprias lideranças, desde a determinação de quem 

lidera, a disponibilidade para assumir e estar presente e, sobretudo, o 

sucesso das decisões de quem lidera, que são determinantes para a 

avaliação dos concidadãos. Referiu, depois, que a pandemia provocada pela 

Covid-19 é exemplo disso mesmo, porque, perante uma situação sem 

precedentes em Portugal e no mundo, se afirmaram boas e más lideranças, 

quer na governação, quer na oposição. Acrescentou que, se é verdade que 

quem governa tem de assumir as suas responsabilidades, avaliar o contexto, 

adotar medidas para a resolução dos problemas, avançar sem olhar para trás 

com as decisões que têm que ser tomadas e assumir as consequências 

positivas e negativas dessas mesmas decisões, também é verdade que, 

quem está na oposição, igualmente tem responsabilidades, nomeadamente, 

contribuir para soluções sérias, não tentar tirar proveito político-partidário 

das dificuldades das pessoas, das instituições e, sobretudo, de quem tem a 

responsabilidade de decidir por todos nós. Acrescentou, depois, que os 

portugueses e os vimaranenses podem estar tranquilos com quem os 

governa, pois António Costa no Governo, com o apoio imprescindível do 

Presidente da República, e Domingos Bragança no Município de Guimarães, 

demonstraram, nesta situação de crise, estar à altura das responsabilidades 

que os cidadãos lhes confiaram. Realçou que se estava a passar por uma 

situação mundial complexa, num contexto para o qual nenhum país 

demonstrou estar preparado, mas o Governo Português, o Serviço Nacional 

de Saúde e os seus profissionais, as Forças de Segurança, a Proteção Civil, as 

escolas e seus professores, o Município de Guimarães e os seus dirigentes e 

trabalhadores, as empresas e os trabalhadores em geral e os cidadãos 

portugueses foram, extraordinariamente, competentes, responsáveis e 



 
ATA Nº 2 Fls. __8__  
SESSÃO ORDINÁRIA DE 15 DE MAIO DE 2020                                                                  
 

 

 

Mod. 228/SQ 0 

 

contribuíram com a sua quota-parte individual para o sucesso coletivo de 

Portugal, evidenciando, assim, que, mais uma vez, a Europa e o Mundo 

olharam para Portugal como um exemplo e os cristãos elogiaram o papel do 

Governo e, em alguns casos, o papel da oposição, nomeadamente o do Dr. 

Rui Rio e do Partido Social Democrata. Prosseguindo, recordou que o 

Governo concretizou o Estado de Emergência evitando o crescimento 

exponencial da propagação da doença, evitando o crescimento da curva de 

infetados e a consequente pressão dos serviços de saúde e, se há lição que 

alguns não sabiam, e que aprenderam, mesmo os liberais como hoje Rui 

Barreira nesta sessão, é a lição sobre a importância do Estado, da sua 

intervenção como garante que ninguém fica para trás, independentemente 

da sua condição social, raça ou credo. Acrescentou que todos os partidos de 

todos os quadrantes políticos reclamaram, sem exceção, a intervenção do 

Estado porque perceberam que quando há problemas é bom ter uma “mão” 

que ajude e, como se viu nesta pandemia, essa “mão” não é invisível, é o 

Estado, é a “mão” que faz para todos com o rendimento e com o contributo 

de cada um dos cidadãos. Lembrou que o Governo criou e aperfeiçoou 

mecanismos de apoio à economia, às empresas, aos trabalhadores, às 

pessoas que se viram numa situação de vulnerabilidade económica e social 

desprotegidas pela informalidade profissional, pela precaridade dos vínculos 

laborais e pela decisão de confinamento da sociedade. Também, em 

Guimarães, o Presidente da Câmara e os Vereadores eleitos pelo Partido 

Socialista foram inexcedíveis no tempo, na forma e na substância das suas 

decisões, como dizem as estruturas da nossa comunidade. Comunicou, de 

seguida, que desde que iniciou a pandemia, na qualidade de Deputado da 

Assembleia da República, em conjunto com a Deputada Sónia Fertuzinhos, 

reuniu com as Autoridades Sanitárias locais, os hospitais, os ACES, com as 
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Autoridades de Proteção Civil, Comandante Distrital, a Associação 

Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Guimarães e das Taipas, com os 

membros que compõem a Comissão Local da Proteção Civil, com os 

Diretores dos Agrupamentos de Escolas de Guimarães, com os empresários 

vimaranenses e com inúmeras IPSS do nosso concelho, partilhando as suas 

dificuldades, intermediando junto do Governo as suas preocupações e, de 

todas essas reuniões e contactos realizados, percecionaram a avaliação 

positiva do apoio do Governo no combate à pandemia, reconhecendo a 

importância, a disponibilidade e o apoio do Presidente da Câmara, dos 

Vereadores e dos Serviços Municipais no combate a nível local. 

Prosseguindo, referiu que, se pelo lado da oposição do Dr. Rui Rio se pode 

deixar um elogio, não se pode dizer o mesmo de todos os seus 

interlocutores locais, porque, relativamente ao concelho de Guimarães, a 

oposição limitou-se apenas a criticar a falta de testes comparada a outros 

concelhos, a considerar que o lay-off não chegara a todas as empresas, que a 

Câmara Municipal se atrasara na entrega de máscaras e a apresentar uma 

proposta no sentido de diminuir os impostos e taxas, o que considerou como 

sendo uma proposta clássica da direita, que é apelativa aos olhos dos 

cidadãos e que pressiona quem governa porque alivia o monstro dos 

impostos. Mas, uma oposição responsável, mais do que nunca, hoje deveria 

explicar aos cidadãos que é precisamente do equilíbrio orçamental, que se 

operou nos últimos anos, que foi possível sustentar o apoio que as empresas 

e os cidadãos precisam, para que ninguém fique para trás, acrescentando, 

similarmente, que é com o contributo dos vimaranenses, com os impostos e 

taxas que o Município pode cobrar, que foi, também, possível equipar os 

bombeiros, os profissionais de saúde, profissionais das IPSS e funcionários 

do Município, que asseguraram ao longo dos dois últimos meses a 

desinfeção das ruas, a recolha de lixo, o abastecimento de água e a limpeza 
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das matas. Pelo descrito, disse ser esta atitude que distingue o Partido 

Socialista e os seus eleitos, levando os cidadãos, as instituições e as 

associações do concelho a continuar a confiar, cada vez mais, no Partido 

Socialista. Prosseguindo, saudou o Presidente da Câmara pela criação do 

Gabinete de Crise e da Transição Económica que, em conjunto com a Divisão 

de Desenvolvimento Económico, continuará a trabalhar para a necessária 

retoma da economia, avançar com o investimento municipal como alavanca 

do desenvolvimento e da economia, como já demonstra o início da obra de 

desnivelamento da rotunda de Silvares, da rotunda do Reboto, da rua da 

Caldeiroa, da rotunda de Mouril, do arruamento que liga a Aldão, da escola 

de Fafião, da obra de centralidade da Vila das Taipas, da escola de Casais em 

Brito, da escola de S. Martinho de Sande, entre outras. Saudou, também, o 

trabalho desenvolvido no âmbito da Ação Social com reforço do apoio ao 

arrendamento, do pagamento das despesas de água, gás, luz, 

eletrodomésticos, medicamentos, o acompanhamento psicológico e o apoio 

alimentar e toda a articulação do Município através da rede social com as 

comissões intersociais e com as freguesias. Antes de concluir a sua 

intervenção, agradeceu àqueles que, em casa, com ou sem teletrabalho, nos 

seus postos de trabalho, o Estado Português, o Governo, as autoridades de 

saúde, as escolas e os municípios contribuíram para a segurança ao longo 

dos últimos dois meses. Finalizou, desejando força às famílias dos que 

perderem a vida com esta doença e aos que, ainda hoje, lutam por ela. ------- 

Esta intervenção conduziu Rui Miguel Meira Barreira a solicitar a palavra 

para Defesa da Honra. No entanto, o Presidente da Mesa entendeu que o 

membro Luís Soares fez uma referência ao seu nome, mas nada que pudesse 

ser considerado de desonroso. ------------------------------------------------------------

De seguida, Rui Miguel Meira Barreira quis saber qual o critério que foi 
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utilizado na definição da ordem das intervenções porque, sendo Luís Soares 

o último membro a usar da palavra, ficam coartados, deste modo, os 

pedidos de esclarecimento. ----------------------------------------------------------------- 

O Presidente da Mesa esclareceu que o membro Luís Soares, ao contrário 

do que acabara de ser dito, não foi o último a usar da palavra porque ainda 

se encontravam inscritos para intervir Isabel Filipa de Lemos Moreira Leite, 

do PSD, e António Fernando Meireles Lopes, membro independente. 

Esclareceu, ainda, que, segundo o Regimento da Assembleia Municipal, as 

intervenções devem ser intercaladas de modo a não usar da palavra, 

seguidamente, dois membros do mesmo Grupo Parlamentar, o que foi feito, 

precisamente também nesta sessão, acrescentando não existir intenção de 

prejudicar quem quer que seja. ----------------------------------------------------------- 

Luís Miguel Freitas Marques Carvalho Soares pediu a palavra para pedir 

desculpa a todos os presentes pela sua inaptidão de colocar a câmara do 

computador de forma a ser perfeitamente visível na videoconferência, facto 

que já se encontrava resolvido. ------------------------------------------------------------ 

Isabel Filipa de Lemos Moreira Leite, do Grupo Parlamentar do PSD, usou da 

palavra começando por dizer que a situação de pandemia provocada pela 

Covid-19 é uma situação nova para todos, mas o tema que iria abordar já 

por diversas vezes havia sido discutido em Assembleia Municipal, trata-se da 

localização das oficinas municipais e do seu impacto na vida dos moradores 

daquela zona pertencente à freguesia de Polvoreira. Assim, recordou que já 

desde dois mil e dezasseis que os moradores têm vindo a público manifestar 

aos órgãos autárquicos o erro que foi escolher aquele local para a instalação 

das referidas oficinas e a solicitar, encarecidamente, que, a curto prazo, 

alguma medida fosse tomada no sentido de minimizar os danos causados 

com o barulho, e consequente privação do descanso, com os maus cheiros 

que invadem as suas habitações e com o medo da redução da circulação na 
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única via que dá acesso às suas casas. Lamentou que até à presente data 

nada se tenha feito no sentido de repor os direitos e liberdades que foram 

retirados à população daquele local. Recordou, de seguida, que em julho de 

dois mil e dezanove foi anunciado na Assembleia Municipal, e posterior 

reunião da Comissão de Moradores, que seria criado um novo acesso que 

não penalizasse tanto os moradores, que seria reduzido o número de 

viaturas a circular no período normal e que seriam alterados os horários dos 

serviços, mas que nada foi concretizado, aproveitando o momento para 

perguntar à Câmara em que ponto se encontrava o projeto do novo acesso 

alternativo. Quanto à circulação do trânsito, disse ter existido efetivamente 

uma redução na circulação do número de viaturas de recolha de resíduos 

urbanos, mas o problema persiste, pois passaram a circular muitas mais 

viaturas de recolha de lixo da VITRUS Ambiente e os camiões de recolha de 

resíduos urbanos estacionam, agora, mesmo nas traseiras das habitações. 

Pegando no confinamento a que todos estiveram sujeitos nos últimos dois 

meses, concluiu lamentando o sofrimento destes habitantes que, dia após 

dia, noite após noite, estiveram confinados a esta triste realidade à sua 

porta. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

António Fernando Meireles Lopes, membro independente, fez a sua 

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

“Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Municipal, e na sua pessoa 

todos os presentes nesta videoconferência, quero a todos endereçar os votos 

de muita saúde. As nossas atenções estão focadas, e bem, no combate à 

crise epidemiológica. A realização desta Assembleia Municipal no presente 

molde, é prova de que a vida segue para além da pandemia e é, por isso 

mesmo, o desejo de uma normalidade que todos desejamos. Serve este 

introito para solicitar ao Senhor Presidente da Câmara Municipal de 
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Guimarães o favor de esclarecer sobre um símbolo que além de vimaranense 

é nacional, D. Afonso Henriques. Referi-me no caso à estátua do Primeiro Rei 

que, como sabemos, foi já em tempos vítima de tentativa de transformação 

em símbolo partidário e que no passado mais recente foi novamente 

vandalizada. Gostaria de saber se existem conclusões quanto à autoria do 

vergonhoso ato e bem assim, propor a possibilidade de colocar neste local 

sistema de videovigilância para colmatar a evidente falta de segurança que 

consente estes crimes. Queriam também dar nota sobre os difíceis tempos 

que se avizinham. Vamos enfrentar uma crise económica importante, que vai 

ter reflexos muito fortes a nível de emprego, na diminuição acentuada do 

rendimento disponível e motivar a multiplicação de fenómenos de pobreza. 

Tem este Executivo pensadas medidas que possa anunciar aqui quanto ao 

apoio quer para as pessoas, quer para as empresas, nomeadamente no que 

concerne a impostos e taxas municipais? Está este executivo preparado para 

governar dois mil e vinte e seguintes com orçamentos mais curtos? Estas 

perguntas devem ser esclarecidas de forma a que o comum do cidadão, por 

um lado perceba que o poder autárquico o acompanha neste momento de 

crise e, no mesmo passo, entenda que se farão sentir os efeitos de 

austeridade mesmo que alguns não apreciem o adjetivo. Não queria 

terminar, sem daqui dar conta e enaltecer todos os profissionais de saúde, 

pela dedicação e empenho abnegado com que têm cuidado os nossos 

concidadãos e, informar o Senhor Presidente que, da minha parte, tudo farei 

para que saiamos vitoriosos na luta contra esta pandemia que, como 

responsável dos destinos dos Vimaranenses, Vossa Excelência encabeça.” ---- 

Emídio Guerreiro, do Grupo Parlamentar do PSD, interpelou a Mesa no 

sentido de expor que o facto de um partido esgotar o seu tempo no Período 

de Antes da Ordem do Dia, especialmente quando faz acusações a outro 

partido, como aconteceu nesta sessão com a intervenção de Luís Soares, 
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esgotando o seu tempo de intervenção, impede o debate que se deveria 

seguir, o que deveria merecer uma reflexão de todos os membros. ------------- 

Sobre esta interpelação, o Presidente da Mesa informou que a questão já 

decorre de mandatos anteriores e que foi um dos temas abordado na 

Comissão do Regimento do atual mandato, acrescentando, também, não ter 

sido conseguida, de forma consensual, encontrar uma forma de não permitir 

que esta situação ocorresse, podendo, no entanto, vir a ser resolvida no 

próximo mandato. ---------------------------------------------------------------------------- 

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

palavra apenas para reiterar as palavras do Presidente da Mesa. ---------------- 

Luís Miguel Freitas Marques Carvalho Soares, Presidente da Junta de 

Freguesia de Caldelas, pediu a palavra para explicar que não fez a sua 

intervenção de modo a que esta situação acontecesse, ou seja, não 

preparou a sua intervenção de maneira a esgotar o tempo que tinha para 

impedir que outros fizessem o seu contraditório ou debate, acrescentando 

estar sempre disponível para o debate. ------------------------------------------------- 

Rui Miguel Meira Barreira, do Grupo Parlamentar do CDS-PP, anunciou que 

não faria mais nenhuma intervenção para não dar voz a quem não merece, 

dizendo achar que que todos devem querer assistir a uma Assembleia que se 

quer calma e que, de alguma forma, seja consciente do momento que 

estamos a passar e não de politiqueiros de segunda. -------------------------------- 

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

pelo modo como Luís Miguel Soares estava a utilizar algum tipo de 

prerrogativas, achando-se no direito de conduzir os trabalhos que são da 

competência do Presidente da Assembleia Municipal. ------------------------------  

Domingos Bragança Salgado, Presidente da Câmara Municipal, começou por 

esclarecer que a Câmara Municipal tem trabalhado e continuará a trabalhar 
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o hospital de campanha, contemplado no plano de ação da Proteção Civil 

como medida preventiva, revelando, neste âmbito, que os responsáveis do 

Hospital Senhora da Oliveira consideraram prudente manter a sua criação 

em aberto perante a possibilidade de ocorrer uma segunda vaga do novo 

coronavírus. Informou, de seguida, que a testagem aos profissionais das 

creches está a ser coordenada entre a Câmara Municipal, a Segurança Social 

e a Cruz Vermelha e, segundo informações que obteve, tudo estava a correr 

da melhor forma. Relativamente à questão das oficinas municipais, 

transmitiu que a Vereadora do Ambiente, Dra. Sofia Ferreira, a Junta de 

Freguesia de Polvoreira e a Comissão de Moradores têm reunido para fazer 

a avaliação do que pode vir a ser mitigado. Acrescentou tratar-se de um 

problema de difícil resolução e que estava a ser trabalhada uma forma de 

transferir para outro local cerca de cinquenta por cento da atividade que 

opera nessas instalações. Informou, a seguir, esperar que a empresa 

contratada para reparar a espada da Estátua do D. Afonso Henriques, 

entretanto sem atividade devido ao confinamento, retome a sua atividade 

de modo a que, na próxima semana, proceda à sua recolocação. Por último, 

referiu que para existir um Estado interventivo tem que haver finanças 

públicas que permitam essa mesma intervenção. ------------------------------------ 

Rui Miguel de Meira Barreira e Isabel Filipa de Lemos Moreira Leite pediram 

esclarecimentos, aos quais o Presidente da Câmara respondeu. ----------------- 

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

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

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

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

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

1 - IMPLEMENTAÇÃO DE ZONA DE ACESSO AUTOMÓVEL CONDICIONADO 

NO EIXO VIÁRIO CONSTITUÍDO PELA ALAMEDA DE SÃO DÂMASO (NORTE), 
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LARGO DO TOURAL (NASCENTE), E RUA DE SANTO ANTÓNIO, AO FIM-DE-

SEMANA, COM CARÁTER EXPERIMENTAL. Submete-se, para conhecimento, 

a proposta de implementação de zona de acesso automóvel condicionado 

no eixo viário constituído pela Alameda de São Dâmaso (norte), Largo do 

Toural (nascente), e Rua de Santo António, ao fim-de-semana, com caráter 

experimental, proposta aprovada pelo Órgão Executivo, em sua reunião 

realizada no dia nove de março de dois mil e vinte, que aqui se dá por 

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

SUSPENSÃO DA IMPLEMENTAÇÃO DE ZONA DE ACESSO AUTOMÓVEL 

CONDICIONADO NO EIXO VIÁRIO CONSTITUÍDO PELA ALAMEDA DE SÃO 

DÂMASO (NORTE), LARGO DO TOURAL (NASCENTE), E RUA DE SANTO 

ANTÓNIO, AO FIM-DE-SEMANA. Submete-se, para conhecimento, a 

proposta de suspensão da implementação de zona de acesso automóvel 

condicionado no eixo viário constituído pela Alameda de São Dâmaso 

(norte), Largo do Toural (nascente), e Rua de Santo António, ao fim-de-

semana, aprovada pelo Órgão Executivo, em sua reunião realizada no dia 

nove de abril de dois mil e vinte, que aqui se dá por reproduzida e fica 

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

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

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

3 – APROVAÇÃO DA ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE 21 DE FEVEREIRO DE 

2020. 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 vinte e um de fevereiro de dois mil e vinte. ------------------ 

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

sessão, os seguintes membros: Armindo José Ferreira da Costa e Silva, Luís 

Miguel Morgado Laranjeiro, Hugo Maciel Tavares de Freitas, José da Silva 

Fernandes, Carlos Alexandre Lopes Rodrigues Ribeiro, Maria José Teixeira 

Martins, Augusto Rafael Capela Duarte, Ana Paula Cardoso Lemos Damião, 

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

Laranjeiro, Rui Armindo da Costa Freitas, Isabel Filipa de Lemos Moreira 

Leite, Rui Alexandre Pereira Barros da Cunha Pereira, André Filipe Castro e 

Sousa Casalta, Miguel Ângelo Leite Vieira, Manuel Lourenço Lima Amaral, 

Manuel da Costa Mendes Lopes, Isilda Gomes da Silva, Sérgio Alberto Castro 

Rocha, Angelino Miguel Ribeiro Salazar, João Miguel Castro Oliveira, 

Francisco Bruno da Silva Oliveira e David José Gonçalves Faria. ------------------- 

RELATÓRIO E CONTAS ----------------------------------------------------------------------- 

4 – RELATÓRIO E CONTAS 2019. Submete-se à apreciação e votação da 

Assembleia Municipal a proposta designada por “Relatório e Contas 2019”, 

aprovada pelo Órgão Executivo em sua reunião realizada no dia vinte de 

abril de dois mil e vinte, que aqui se dá por reproduzida e fica arquivada em 

pasta anexa ao livro de atas. 5 – CERTIFICAÇÃO LEGAL DAS CONTAS – 

RELATO SOBRE A AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS. 

Submete-se à apreciação da Assembleia Municipal a proposta designada por 

“Certificação Legal das Contas - Relato sobre a Auditoria das Demonstrações 

Financeiras”, apreciada pelo Órgão Executivo em sua reunião realizada no 

dia vinte de abril de dois mil e vinte, que aqui se dá por reproduzida e fica 

arquivada em pasta anexa ao livro de atas. 6 – RELATÓRIO E PARECER DO 

AUDITOR EXTERNO SOBRE AS CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2019. Submete-se 

à apreciação da Assembleia Municipal a proposta designada por “Relatório e 

Parecer do Auditor Externo sobre as Contas do Exercício de 2019”, apreciada 

pelo Órgão Executivo em sua reunião realizada no dia vinte de abril de dois 
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mil e vinte, que aqui se dá por reproduzida e fica arquivada em pasta anexa 

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

Ana Paula Cardoso Lemos Damião, do Grupo Parlamentar do PSD, fez uma 

intervenção sobre o Relatório e Contas do ano de dois mil e dezanove 

referindo tratar-se de um documento de gestão municipal que espelha a 

concretização de um projeto político com o qual não concordava tendo 

apresentado um projeto alternativo. Acrescentou que o Partido Social 

Democrata continua a ter razão de que a Câmara está a sobrecarregar os 

vimaranenses de impostos e taxas desnecessariamente, pois a receita prova 

que há um aumento de dois milhões e meio de euros, existindo, por isso, 

margem para reduzir impostos aos cidadãos, conforme têm vindo, 

sucessivamente, a propor. Acrescentou, por último, que, apesar do IMI ter 

diminuído ligeiramente, há nos outros impostos margem para reduzir esta 

taxa, como acontece com a participação em IRS ou a Derrama. Pelo exposto, 

anunciou que o Partido Social Democrata abster-se-ia na votação desta 

proposta. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

Sónia Cristina Patrocínio Gonçalo Ribeiro, do Grupo Parlamentar do BE, fez 

a sua intervenção lendo, em voz alta, o texto que a seguir se transcreve: “A 

análise que faremos ao Relatório e Contas terão em consideração as 

prioridades que abordamos aquando da apresentação do Orçamento para 

dois mil e dezanove. É nessa sequência que consideramos que os documentos 

que hoje se discutem e votam são demonstrativos da incapacidade deste 

executivo em cumprir as decisões desta Assembleia. Como tem vindo a ser 

habitual, as mesmas propostas são apresentadas sucessivamente, por dar 

jeito para a propaganda e para as campanhas de comunicação do executivo, 

mas a saída das ideias do papel não se vislumbram. Falamos de projetos 

ainda não concretizados, como a Torre da Alfândega, o acesso ao Ave Park, 



 

 

 
 

ATA Nº 2 Fls. __13V__ 
SESSÃO ORDINÁRIA DE 15 DE MAIO DE 2020                                                                
 

 

 

Mod. 228/SQ 0 

ou obras nas freguesias, como as obras no centro cívico das Taipas. Nestes 

documentos constata-se também a existência de superavit de quase cinco 

milhões de euros. E são cinco milhões que são obtidos à custa da contenção 

nos gastos. Apesar de uma taxa de execução de 85% da receita, a taxa de 

execução de apenas 71,5% da despesa revela que há bens e serviços que não 

estão a ser disponibilizados aos vimaranenses, apesar de terem sido 

orçamentados. Em nossa opinião, e como aqui já manifestamos, esta verba 

que estava inscrita e que não foi gasta deveria ter sido aplicada em políticas 

concretas para a melhoria da qualidade de vida no concelho. Deveriam ter 

sido alargados os apoios sociais, nomeadamente através da construção e 

oferta de habitação a preços acessíveis. Ainda sobre apoios sociais, 

verificamos, lamentavelmente, que os beneficiários dos apoios a pessoas em 

situação de vulnerabilidade continuam a constar nestes documentos. O ano 

passado, alertamos que era inaceitável a divulgação da “Lista dos Pobres”, 

partilhando informação de pessoas, que pela sua condição já muito frágil, 

deveriam ser protegidas. Na discussão aqui ocorrida, o Senhor Presidente 

garantiu que a inclusão dos nomes das pessoas tratar-se-ia de um lapso e 

que iria empenhar-se pessoalmente para que esta situação não se voltasse a 

repetir. Reiterar o erro este ano agrava ainda mais este caso e revela 

incapacidade em cumprir com a palavra dada perante esta Assembleia. O 

que nos interessa é ter a garantia de que quem precisa e recorre aos serviços 

municipais é apoiado. Não queremos saber quem foi apoiado e em que 

montante. É uma informação que é dispensável a esta Assembleia e a todos 

os que consultam estes documentos. Por isso, atendendo à incapacidade 

deste executivo em proteger os dados dos munícipes, informamos que 

também colocaremos esta questão diretamente à Comissão Nacional de 

Proteção de Dados e à Direção Geral das Autarquias Locais, para que se 

pronunciem. Relativamente à sustentabilidade ambiental, as referências que 
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são dadas para a concretização deste objetivo são falaciosas. Por um lado, 

apresenta-se o Parque Camões e um conjunto de obras rodoviárias como 

solução para alguns problemas de mobilidade do concelho. No entanto, 

todas estas obras privilegiam o automóvel em detrimento dos outros modos 

de mobilidade. E, nesta matéria, o Plano de Mobilidade Urbana Sustentável, 

apresentado em dois mil e dezoito, deu um contributo importante para a 

definição da estratégia do município. Apesar do ano de dois mil e dezanove 

dever ser um ano em que se conhecia a calendarização dos projetos e se 

iniciavam as primeiras intervenções, não aconteceu praticamente nada. 

Todos os projetos que chegam a esta Assembleia tem pouca ou quase 

nenhuma preocupação com a circulação pedonal ou o acesso a transportes 

públicos, mas em todos eles vemos vias de circulação e estacionamento 

automóvel. Mesmo os projetos para o centro da cidade contemplam sempre 

mais e mais lugares, para congestionar as principais vias de acesso, muitas 

delas no limite da capacidade e a precisar de medidas que reduzam 

substancialmente os veículos a circular. Além disso, foi mais um ano em nada 

se avançou em muitas outras áreas. Verificamos que os níveis de poluição 

dos rios e ribeiras se mantêm. As florestas não foram reflorestadas. Os 

projetos de apoio à eficiência energética em habitações não sociais e 

empresas são inexistentes. Os parques infantis continuam a não estar 

adaptados para crianças com deficiência. Entre muitas outras propostas que 

fizemos e não foram concretizadas. Por isso, votaremos contra.” ---------------- 

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

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

conjunto de três pontos que agora discutimos consiste na prestação de 

contas do Executivo Municipal relativamente ao exercício do ano de dois mil 

e dezanove. Numa circunstância normal, e numa grande parte do país será 
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assim, é um momento para falar de Contas, de números, de dívidas, de 

execução orçamental, de despesa, de investimento e de receitas. Não é bem 

esse o caso em Guimarães. Em Guimarães estamos concentrados na 

fiscalização do trabalho feito. E isto porque sucessivos executivos do Partido 

Socialista geriram as contas da Câmara Municipal de Guimarães com 

correção, assertividade e lisura. Guimarães é uma terra de boas contas, com 

capacidade de investimento e de prestação de bom serviço público. Estas 

boas contas dão exigência. Só assim se justifica que as discussões em torno 

de números neste período do ano se resumam, da parte de alguns, às 

propostas de dar tudo a todos, e não cobrar nada de ninguém. É um modelo 

diferente de sociedade, com certeza. Mas essencialmente é um modelo só 

defensável por quem não preveja tão cedo ter responsabilidade executiva. 

Este é o modelo em que acreditamos: um compromisso coletivo que, no 

período de pandemia atual, conheceu novos aliados e esclareceu recém 

iludidos com uma deriva ultraliberal propícia de momento de expansão 

económica. Quando tudo parece correr bem, até nos esquecemos da 

importância do Estado. Só que a pergunta “para onde vão os nossos 

impostos?” é mais facilmente explicada quando dele sentimos a ação que 

esperamos. É assim em Guimarães. Como bem diz o relatório em análise, as 

boas contas do Município servem para serem reinvestidas em 

Sustentabilidade ambiental, em Coesão e Desenvolvimento Territorial, no 

desenvolvimento das competências individuais através da Educação e da 

Cultura e de incremento constante da Qualidade de vida das pessoas. Servem 

também para nestes diferentes domínios, edificar uma nova Cidade e um 

novo concelho a cada momento, acrescentando camadas de qualidade à 

terra de que nos orgulhamos. O tempo é um rolo compressor da nossa 

memória e da nossa atenção, e por isso é este também o momento de avivar 

a todos o que foi dois mil e dezanove, em matéria de concretizações: A 
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inauguração do Parque de Camões e a requalificação da zona envolvente, 

dando novas soluções de estacionamento no centro da cidade, melhorando o 

acesso pedonal ao centro histórico. A abertura da EB 2,3 de Caldelas, numa 

das mais importantes vilas do concelho. Mas ainda no Parque Escolar, a 

requalificação da EB 1 Carreiro em Lordelo, e da EB 1 da Bela Vista em Selho 

S. Lourenço. Este tipo de investimento não nasce de um dia para o outro, e 

2019 foi o ano de todo o processo inerente e adjudicação do Centro Escolar 

Moreira Cónegos, da EB1 Casais Brito e da Eb1 Fafião Briteiros S. Estevão. A 

inauguração do Adarve da Muralha, que rapidamente se transformou num 

novo ícone de visitação da Cidade. A este, juntar-se-á a Torre da Alfândega 

que neste exercício viu concluído o seu processo, para execução durante o 

ano presente. A instalação da Licenciatura em Artes Visuais no Instituto de 

Design, dando continuidade ao processo de crescimento do Campus de 

Couros, e da concentração de formação superior em áreas criativas naquela 

zona da cidade. Em andamento, na mesma área, está a obra do Teatro 

Jordão e Garagem Avenida, para onde esta licenciatura migrará, juntamente 

com as Artes Performativas e o Conservatório de Música de Guimarães. Foi 

também em dois mil e dezanove que se beneficiou o edifício da Cooperativa 

Agrícola para instalação da Revenda Grossista de Hortícolas, ou se melhorou 

o espaço do Terrado do Mercado Municipal. Dois mil e dezanove foi 

novamente um ano de melhorias na rede viária, e preparação de novas 

empreitadas para o ano presente. A ligação Fermentões – Pencelo – Selho S. 

Lourenço – Aldão – Atães foi adjudicada, após um complexo processo de 

negociação e aquisição de terrenos. Quando perguntamos “Para onde vão os 

nossos impostos?”, respondemos também com Funções Sociais. Com 

Políticas de Coesão Social, através de Programas das comissões sociais inter-

freguesias da rede social, ou dos apoios às IPSS, do Plano Municipal para a 
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Integração de Migrantes ou do Projeto de Mediadores Municipais e 

Interculturais. Com Aposta na Educação, cumprindo as funções essenciais da 

alimentação e transporte dos alunos, mas também com uma das mais ricas 

ofertas de Atividades de Enriquecimento Curricular e Componentes de Apoio 

à Família que o país conhece. Com um investimento em criação e 

apresentação culturais que fazem deste território um dos mais relevantes no 

espectro nacional nesta matéria, cumprindo o legado de Capital Europeia da 

Cultura que dois mil e doze deixou. Com infraestruturas desportivas de 

grande qualidade e o fomento da prática desportivo e de um estilo de vida 

saudável através do apoio a centenas de coletividades do território. Com o 

reforço da aproximação entre os três vértices do triângulo Economia, 

Conhecimento e Criatividade, num território que lidera a nível europeu na 

criação de novos empregos em setores criativos, ou onde se alicerçará a 

Academia Industrial. Estará tudo feito? Naturalmente que não. Mas é nesta 

construção permanente, e no incremento constante de infraestruturas e 

qualidade de vida que assenta o desenvolvimento de uma sociedade. Com 

contas certas, com responsabilidade e com ambição. Este é um processo 

coletivo, em que todos fazemos a nossa parte. Mas em Guimarães, não só é 

bom viver, como podemos estar descansados quanto à forma como os 

nossos impostos são geridos. Com conta, peso e medida e colocados a cada 

momento ao dispor da construção de um território mais competitivo, mais 

coeso e mais justo.” --------------------------------------------------------------------------- 

Rui Miguel de Meira Barreira pediu esclarecimentos, aos quais Paulo Rui 

Lopes Pereira da Silva respondeu. -------------------------------------------------------- 

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

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

relatório de contas, entre outros vários aspetos, permite-nos compreender e 

avaliar a execução orçamental aprovada por este executivo. E desde logo, os 
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primeiros números que ressaltam advêm precisamente do relatório e parecer 

do Auditor Externo sobre as contas do exercício de dois mil e dezanove. 

Execução da receita na ordem dos 84,9% em contrapartida da despesa que 

se cifrou na casa dos 71,49%. E sendo esta uma gestão pautada pelo 

equilíbrio, não podemos deixar de registar também o Resultado Líquido do 

exercício na ordem de grandeza dos quatro milhões, novecentos e oitenta e 

seis mil euros. Naturalmente que o resultado é equilibrado, mas, conforme 

temos vindo a afirmar ao longos dos anos quer em sede de reunião de 

câmara, quer em sede deste mesmo hemiciclo, o verdadeiro escopo da 

autarquia não é criar riqueza, mas sim, disponibilizar-se para apoiar os seus 

munícipes nas suas mais diversas valências e necessidades, sendo elas, 

transporte, educação, cultura, apoio económico, etc. Registamos 

positivamente o sentido anti despesista, contrariando aquele que foi 

evidenciado por outros notáveis socialistas num passado recente. No 

entanto, entendemos que não pode ser nem tanto à terra, nem tanto ao mar 

e, de uma forma muito resumida, estas contas apresentam a opção política 

do executivo socialista, em privilegiar as contas da autarquia em 

contrapartida do esforço dos munícipes e do seu bem-estar. Continuando a 

avaliação às contas, pretendemos deixar ainda mais algumas reflexões: Os 

custos e perdas aumentaram cerca de 2.730.000 €, devido, sobretudo, à 

custa do aumento de duas rubricas, a saber: - Os custos e gastos com pessoal 

no montante de 1.580.000 €, cujo total ultrapassou os 27,7 Milhões de euros; 

- Os gastos com amortizações que subiram 478.000 €; Do lado da receita os 

Proveitos e Ganhos cresceram 3.416.000 € suportados nas seguintes 

rubricas: - Aumento de 1.942.000€ das Transferências e Subsídios obtidos; - 

Aumento dos Impostos e Taxas Municipais no montante de 2.679.000 € que 

corresponde a uma cobertura financeira do aumento da receita na ordem 
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dos 78,5%. Ou seja, e, numa linguagem menos técnica, podemos dizer que 

quatro quintos do superavit do município é conseguido à custa do esforço 

dos vimaranenses; - Por último, mas também, com uma relevância muito 

importante para o quotidiano dos munícipes. A diminuição de um milhão e 

cento e quatro mil euros na rubrica da Prestação de Serviços, consequência, 

da diminuição da contrapartida a receber da Vimágua em virtude da descida 

abrupta dos resultados desta empresa municipal. Sobre esta rubrica, 

faremos nova intervenção a explicar os motivos, causas e consequências, 

quando tal se evidenciar oportuno.” ------------------------------------------------------ 

Domingos Bragança Salgado, Presidente da Câmara Municipal, começou por 

referir que há três componentes que perfazem a maior parte do orçamento 

municipal, o Estado Central, os fundos comunitários e o IMI, recordando que 

a taxa aplicada para o IMI é igual em todos os municípios do Quadrilátero 

Urbano, nem teve alteração nos últimos quatro anos, esclarecendo que o 

Município, ao não aplicar a taxa máxima, não arrecada cerca de oito milhões 

de euros, e, por isso, o equilíbrio das contas é da total responsabilidade dos 

contribuintes. Acrescentou que todos os governantes gostariam de reduzir 

impostos, mas que é importante existir equilíbrio orçamental para se poder 

levar à prática os investimentos necessários, e nesta fase de pandemia ainda 

mais, de forma a suprir as necessidades emergentes daqueles que precisam, 

especialmente dos que têm carência económica, para promover o 

desenvolvimento, a qualidade e o bem-estar. Acrescentou, depois, não ter 

sido por capricho que foi lançado um empréstimo de doze milhões de euros 

para financiamento da rede viária do concelho, foi por ser necessário 

financiar esse conjunto de obras e não deixar de se investir na cultura e na 

coesão territorial. Acrescentou, por último, que que era importante ser 

prudente e continuar a trabalhar em candidaturas comunitárias e mostrar 

sobriedade na gestão da despesa e do investimento. ------------------------------- 



 
ATA Nº 2 Fls. __17__  
SESSÃO ORDINÁRIA DE 15 DE MAIO DE 2020                                                                  
 

 

 

Mod. 228/SQ 0 

 

Ana Paula Cardoso Lemos Damião, Paulo Miguel Lima Peixoto e Sónia 

Cristina Patrocínio Gonçalo Ribeiro pediram esclarecimentos, aos quais o 

Presidente da Câmara respondeu. -------------------------------------------------------- 

A Assembleia DELIBEROU APROVAR o ponto 4, por maioria, com 59 votos a 

favor (24 eleitos do PS e 35 Presidentes de Junta do PS), 29 abstenções (12 

eleitos do PSD, 9 Presidentes de Junta do PSD, 3 eleitos do CDS-PP, 3 eleitos 

da CDU, 1 eleito do MPT e 1 Membro Independente) e 1 voto contra (1 

eleito do BE). ----------------------------------------------------------------------------------- 

Após a votação deste ponto da Ordem de Trabalhos, Manuel Lourenço Lima 

Amaral do MPT ausentou-se da sessão. ------------------------------------------------- 

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

7 – PRIMEIRA ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL MODIFICATIVA. Submete-se à 

apreciação e votação da Assembleia Municipal a proposta designada por 

“Primeira alteração orçamental modificativa”, aprovada pelo Órgão 

Executivo em sua reunião realizada no dia vinte de abril 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 83 votos a favor (24 

eleitos do PS, 35 Presidentes de Junta do PS, 12 eleitos do PSD, 9 Presidente 

de Junta do PSD e 3 eleitos do CDS-PP) e 5 abstenções (3 eleitos da CDU, 1 

eleito do BE e 1 Membro Independente). ----------------------------------------------- 

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

8 - 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 



 

 

 
 

ATA Nº 2 Fls. __17V__ 
SESSÃO ORDINÁRIA DE 15 DE MAIO DE 2020                                                                
 

 

 

Mod. 228/SQ 0 

compreendido entre um de fevereiro a trinta de abril 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 da CDU, fez a 

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

alta, o texto que a seguir se transcreve: “A análise da atividade da Câmara 

reflete o ponto em que nos encontramos, de incerteza e de uma visão de 

futuro sem perspetivas tão positivas como seria de esperar. O concelho de 

Guimarães foi exemplar no cumprimento voluntário de confinamento, os 

vimaranenses demonstraram que era necessário resguardar para se 

protegerem individualmente e também a comunidade. O vírus, com o qual 

ainda temos que partilhar os nossos dias, veio trazer a nu uma série de 

questões que muitos de nós desconhecíamos, apesar de já termos 

questionado. Não foi surpresa para a CDU que as famílias se sentissem 

abandonadas quando foi proposto o estudo em casa, e apesar das muitas 

campanhas de angariação de ferramentas para se darem ou emprestarem às 

famílias. No entanto, é necessário perceber quantos alunos foram deixados 

para trás neste processo que termina a vinte e seis de junho, todos os alunos 

tiveram acesso às ferramentas? Não posso deixar de colocar também a 

questão do número de sem-abrigo que foram ajudados pela Câmara 

Municipal e de que forma continua a ser feito este acompanhamento. Sem 

esquecer de que é importante a partilha de informação com as juntas de 

freguesia onde estas pessoas pernoitavam ou deambulavam. E falando em 

juntas de freguesia, seria também importante perceber de que forma estão a 

ser distribuídas as máscaras, o gel e todo o material de proteção individual. 

Porque chegam algumas questões à CDU sobre o facto de algumas 

freguesias estarem a distribuir este material que é tão necessário para todos 

conseguirem desconfinar de forma segura e cumprindo com as normas da 

Direção Geral da Saúde. Assim sendo, é necessário que seja explicado à 
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população se este material é a camara que está a dar às juntas ou se cada 

junta de freguesia está a gerir as suas parcas verbas para tentar chegar aos 

seus fregueses. Também não podemos deixar de questionar as opções do 

executivo de optar pela criação de um gabinete de crise que não incluindo o 

seu vereador mais conhecedor das empresas instaladas no concelho, e que 

não se compreende a sua verdadeira função. Não colocamos em causa a 

experiência dos elementos que compõe o gabinete de crise, mas deixamos as 

nossas dúvidas quanto às funções concretas num momento em que as 

empresas sediadas em Guimarães passam por grandes dificuldades 

financeiras. Assim, senhor presidente, em que ponto se encontram as 

empresas em Guimarães? Que dificuldades têm reportado e apoios têm 

solicitado diretamente à Câmara? Como sabemos somos um país com 

governos que optaram por se sustentar numa área tão frágil, como é o 

turismo, descurando a produção nacional que nos ajudaria a dar respostas 

mais eficazes em tempos de crise. Senhor presidente considera que é 

suficiente o aumento da área das esplanadas ou a isenção de determinadas 

taxas para que as pessoas tenham confiança e recorram ao comércio de rua? 

Ainda ontem se discutiam, em vão, as taxas turísticas e hoje é urgente que as 

pessoas valorizem a oferta local e os nossos produtos. Mesmo controlada a 

crise sanitária sabemos que a tragédia já se abateu sob milhares de famílias 

e a hora é de procurar respostas para que se resolva esses problemas e criar 

mecanismos solidários para acudir aos casos mais graves. Que respostas 

está a câmara municipal a dar aos munícipes que já pediram ajuda? Que 

burocracias têm de ser ultrapassadas para que se chegue ao apoio concreto? 

E por último, o senhor presidente saberá que o prazo para a limpeza de 

terrenos foi aumentado até ao dia trinta e um de maio, no entanto o senhor 

ministro do ambiente diz que as multas serão aplicadas em caso de 
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incumprimento por parte dos proprietários. Apesar das dificuldades 

financeiras que alguns proprietários possam estar a enfrentar impedindo-os 

de cumprir a lei. O senhor Presidente tem conhecimento do número de 

proprietários que ainda não limpou os seus terrenos devido ao confinamento 

obrigatório ou por dificuldades financeiras? Irá manter a possibilidade de 

aplicação das multas? Que esforço está a ser feito entre a proteção civil, 

bombeiros e proprietários para que a seguir à pandemia não passemos por 

um verão infernal de incêndios?” ---------------------------------------------------------- 

Emídio Guerreiro, do Grupo Parlamentar do PSD, começou por lembrar que 

o período em análise coincide com um momento muito complicado, quer 

para os vimaranenses quer para toda a escala global, que tem a ver com a 

disseminação da Covid-19. Referiu, depois, que na primeira parte deste 

período, até ao Decreto do Estado de Emergência, o medo instalou-se nos 

portugueses, porque foram vendo o que se estava a passar em Itália e 

Espanha e, muitas vezes, foram antecipando aquilo que foram as diferentes 

deliberações e decisões do governo, adequando os seus comportamentos, 

ainda antes de a legislação dar cobertura, o que ajudou em muito ao sucesso 

alcançado. A segunda parte deste período coincide, exatamente, com aquilo 

que foi o Estado de Emergência que dominou o país e criou limitações, como 

o confinamento e um conjunto de regras a que não estávamos habituados, 

mas que foram determinantes para que as coisas corressem o melhor 

possível. Assim, num momento como este, considerou que o papel da 

Câmara Municipal poderia ter sido mais positivo, ter ido mais longe, ser mais 

eficaz, mais proativo e, sobretudo, demonstrar mais liderança e 

proatividade, realçando ser importante, neste cenário, que cada um 

assumisse as suas responsabilidades, o que não viram acontecer com o 

Presidente da Câmara pois, desde logo, delegou o controlo das operações na 

Vereadora da Proteção Civil e delegou a coordenação do Gabinete de Crise e 
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da Transição Económica - criado e bem - numa personalidade externa, o 

Professor António Cunha, quando deveria ser liderado pelo Presidente da 

Câmara. A este propósito, referiu como exemplo o Governo Central onde, 

como todos já constataram, quem lidera o Gabinete de Crise Nacional é o 

Dr. António Costa, Primeiro-ministro de Portugal, coadjuvado pela Ministra 

da Saúde, pelo Ministro da Administração Interna e pelo Ministro de Estado 

e da Economia. De seguida, disse considerar que com este modelo a Câmara 

Municipal de Guimarães passou a reagir e não a antecipar e agir, sendo que 

existem vários exemplos de que nem tudo correu tão bem como poderia, 

dando exemplos como a demora da testagem aos lares do concelho, sendo 

Guimarães um dos últimos municípios a desencadear o processo, a 

distribuição de material informático aos alunos, que se iniciou apenas para 

os alunos do primeiro ciclo e só após muita pressão alargaram aos restantes 

alunos, e o atraso na distribuição de máscaras. No que toca ao papel da 

oposição, que lembrou ser elogiada em todos os lados, fez questão de 

recordar que, a nível local, o Vereador Bruno Fernandes apresentou os 

seguintes contributos ao Presidente da Câmara: Primeiro, que a Câmara 

acompanhasse os lares e, em especial, que os testasse o mais rapidamente 

possível; Segundo, que criasse um Gabinete de Crise Económica ao nível da 

CIM do Ave para ganhar escala; Terceiro, que atribuísse um apoio 

suplementar às Juntas de Freguesia no âmbito da Proteção Civil por estarem 

mais próximas dos cidadãos e a resposta poder ser mais eficaz; Quarto, que 

entregasse a todos os graus de ensino equipamentos necessários para o 

ensino à distância; Quinto, que criasse um fundo de apoio ao comércio; 

Sexto, que concedesse isenção de taxas ao comércio. Em termos 

conclusivos, disse que o Partido Social Democrata em Guimarães adotou, 
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como atrás referiu, uma postura responsável e colaborante que o Presidente 

da Câmara nem sempre aproveitou. ----------------------------------------------------- 

Nelson José Guimarães Felgueiras, do Grupo Parlamentar do PS, fez a sua 

intervenção acerca da atividade da Câmara Municipal de Guimarães, lendo, 

em voz alta, o texto que a seguir se transcreve” O tempo que coletivamente 

vivemos é de enorme desafio e dificuldade. Aquando das primeiras notícias 

vindas da China, ainda em dois mil e dezanove, da existência de uma nova 

estirpe de Corona Vírus, ninguém, em nenhum local do mundo, era capaz de 

prever os efeitos e as repercussões que uma doença desta natureza 

provocaria. Com o passar do tempo, e com as informações que nos iam 

chegando, começamos a perceber o perigo em que todos estávamos, e os 

riscos que todos corríamos. O Corona Vírus evoluiu, e, de ameaça relevante, 

mas distante, foi-se tornando cada vez mais destrutivo e cada vez mais 

próximo, tornando-se no Covid-19, a maior pandemia à escala mundial que 

já enfrentamos e que coloca em causa a vida, e o modo de vida como o 

conhecemos. Esta Pandemia altamente contagiosa, e por isso 

particularmente perigosa, é também a primeira que enfrentamos na história 

da humanidade em que a prioridade é salvar todas as vidas sem exceção. 

Mas é também nestes momentos que o melhor de cada um de nós deve vir 

ao de cima, e a nossa construção enquanto comunidade é do melhor que 

temos e somos capazes. Mais do que o medo individual e egoísta foi 

principalmente a nossa preocupação com os outros que nos disciplinou na 

tarefa que nos foi confiada: ficar em casa. Reduzir os contactos ao mínimo 

essencial, mudar os nossos hábitos e as nossas rotinas, por forma a quebrar 

as cadeias de contágio. Assumiu também nesta fase excecional uma 

relevância acrescida, e porventura mais visível, o papel do Estado, do Estado 

Social – a corporização da comunidade. E foi para o Estado que tomos 

olhamos em busca de orientação e proteção. É o Sistema Nacional de Saúde 
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que, dos mais novos aos mais velhos, dos mais ricos aos mais pobres, todos 

usamos na hora da maior necessidade. É ao nosso Sistema Público de 

Providência Social que todos, dos trabalhadores aos empresários, recorremos 

neste momento de maior tormenta. Mas foi também neste contexto que o 

papel das Autarquias Locais assumiu, uma vez mais, um papel de particular 

relevância. O papel das Câmaras Municipais e Juntas de Freguesia é um 

papel de proximidade e primeira linha de resposta. E nesta fase não foi 

diferente, não podia ser diferente. A Câmara Municipal de Guimarães 

assumiu dois eixos fundamentais para a sua atuação nesta fase de absoluta 

excecionalidade: o combate à crise sanitária e o combate à crise social e 

económica. E assumiu estes dois eixos no exercício amplo daquilo que são as 

suas responsabilidades e atribuições, mas também colaborando e 

encontrando soluções onde não tinha responsabilidade direta nem 

atribuições concretas. No esforço de contenção da crise sanitária, a Câmara 

Municipal de Guimarães criou as melhores condições possíveis para darmos 

a melhor resposta ao nível do combate específico ao Covid-19. Foi neste 

contexto que a Câmara ativou o Plano de Emergência Municipal da Proteção 

Civil, determinando o encerramento da Ecovia, de todos os parques de lazer 

do concelho, de todos os cemitérios, de todas as feiras e mercados e de todos 

os equipamentos públicos municipais, contribuindo desta forma para a 

diminuição do contágio em Guimarães. Foi para robustecer o Sistema 

Nacional de Saúde que, de forma precoce e preventiva, a Câmara Municipal 

disponibilizou e preparou o Pavilhão Multiusos para poder servir como 

hospital de retaguarda do Hospital Senhora da Oliveira, solução esta que, 

felizmente, não se mostrou até à data necessária. Foi para combater o 

contágio que Câmara Municipal adquiriu, e as Juntas de Freguesia se 

encontram a distribuir, duzentas mil máscaras pela população em geral, bem 
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como gel desinfetante para todos os comerciantes do nosso concelho. Foi 

para ajudar na deteção e combate ao Covid-19 que a Câmara Municipal, em 

conjunto com a Universidade do Minho, está a promover testes a todos os 

utentes de todos os Lares de Idosos do Concelho. Foi também neste contexto 

que a Câmara Municipal colaborou com a Segurança Social na realização de 

testes a todos os funcionários de Lares, CAOS, SAD e Creches do concelho. E 

que colaborou na instalação do Centro de Testes do ACES nas antigas 

instalações dos comboios, com a cedência e limpeza do espaço, e a cedência 

de fatos, máscaras, luvas e gel álcool. A Câmara Municipal também 

construiu respostas para aqueles que estão mais vulneráveis, criando um 

espaço de acolhimento de sem abrigo, com a colaboração da CERCIGUI. E de 

um espaço de isolamento profilático de pessoas sem retaguarda familiar no 

Seminário do Verbo Divino. Combateu ainda o contágio com o reforço da 

limpeza e desinfeção do espaço público, constante e permanente. Esta 

pandemia não trouxe apenas perigos do ponto de vista da saúde. Trouxe 

também riscos do ponto de vista social e económico, e foi aqui que a Câmara 

Municipal concentrou esforços em mais um eixo da sua atuação. Para o 

combate à crise social a Câmara montou, a dezasseis de março, uma Rede de 

Apoio Social de Emergência que, coordenada pela Divisão de Ação Social, 

organizada territorialmente pelas onze Comissões Sociais Interfreguesias, e 

envolvendo técnicos do município, empresas municipais e cooperativas, 

juntas de freguesia, gestores sociais do programa “Guimarães 65+”, 

instituições particulares de solidariedade social, Policia Municipal, Polícia de 

Segurança Pública, Guarda Nacional Republicana, Bombeiros Voluntários, 

Cruz Vermelha, entre outras, apoia todos os que precisam no fornecimento 

de alimentos, medicação e outros bens essenciais, monitorizando o seu bem-

estar. Foi neste seguimento que foram criadas duas linhas de Emergência 

Social para uma boa receção de todos os pedidos oriundos da comunidade 
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ou de outras entidades. E de uma equipa de Equipa de Apoio Psicológico, 

constituída por dezoito psicólogos que garantem o apoio psicológico a todos 

os que evidenciem fragilidade emocional ou perturbações do foro 

psiquiátrico. Foi também para não deixar ninguém para trás que foi criada, 

em conjunto com a Cruz Vermelha Portuguesa uma bolsa de Voluntariado 

Covid-19, que conta com mais de quinhentos inscritos, e que ajuda na 

distribuição de alimentos ou medicamentos. Foi ainda reforçado o apoio às 

nossas IPSS. Com a criação de apoios específicos às IPSS com valência de lar, 

nomeadamente: Apoio psicológico por telefone, pela Equipa de Psicólogos 

criada para este efeito; - Cedência de materiais e equipamentos de proteção 

individual pela Proteção Civil; - Apoio na realização de testes COVID; - Apoio 

por voluntários através da bolsa criada para o efeito; - Monitorização diária, 

por telefone, pelos onze coordenadores de CSIF; - Apoio na recolha e entrega 

de bens alimentares no Banco Alimentar de Braga. A Câmara Municipal teve 

também atenção às nossas crianças com o apoio ProChild, com formação 

dos gestores sociais para a infância, formação dos professores AEC para 

fazerem tutorias e o lançamento de um projeto universal de rastreio e 

intervenção da saúde mental das crianças. Foi também com a preocupação 

social, e para garantir a igualdade de acesso à educação, que a Câmara 

Municipal procedeu ao levantamento de necessidades de computadores de 

todos os alunos do concelho de Guimarães. Foi neste contexto que foram 

distribuídos quinhentos tablets aos alunos do 1º ciclo, e se encontram em 

distribuição mais quinhentos com ligação à Internet. E ainda a atribuição de 

doze mil e quinhentos euros a cada agrupamento e escola secundária para 

resolução dos problemas dos alunos do 2º, 3º ciclo e secundário, mesmo não 

sendo estes graus de ensino responsabilidade da câmara. Foi também por 

sabermos que a dimensão social e económica desta pandemia merecia a 
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nossa atenção que a Câmara criou um Gabinete de Crise e Transição Digital, 

liderado pelo Professor António Cunha. E que dará um contributo decisivo na 

construção de soluções de curto, médio e longo prazo para o nosso tecido 

económico e empresarial. Foi no seguimento da intenção de atenuar os 

efeitos económicos que a Câmara Municipal isentou um conjunto de taxas e 

licenças a vários níveis e orientou a empresa intermunicipal Vimágua no 

sentido de criar condições mais favoráveis para os utilizadores industriais e 

domésticos da nossa água. Foi ainda neste sentido, o de ajudar na quebra de 

rendimentos, que o confinamento provocou, que a Câmara Municipal 

reforçou em cem mil euros, para um total de duzentos e sessenta e cinco mil 

euros o orçamento destinado ao arrendamento municipal, e reformulou os 

programas de apoio à cultura em Guimarães, visando minorar o brutal 

impacto que esta pandemia está a ter neste setor identitário do nosso 

concelho. A propósito da resposta da Câmara importa ainda destacar um 

aspeto de suprema importância. A articulação, a permanente e constante 

comunicação com os diversos agentes que estão no terreno, sendo disso 

representativo a Sub-Comissão da Proteção Civil de Acompanhamento da 

Situação Municipal – Covid-19, que reúne diariamente para avaliar a 

evolução da situação e determinar quais as melhores medidas a adotar. A 

constante articulação com o Governo central. Com os Bombeiros e Forças de 

Segurança. Com os Hospitais, autoridades de saúde e proteção civil. O 

envolvimento das Juntas de Freguesia, de IPSS, associações, voluntários e 

grupos de cidadãos. Só com o envolvimento de todos é possível darmos a 

melhor resposta aos desafios que temos. O problema está longe de estar 

ultrapassado. A crise sanitária, aparentemente estável, exige de todos o 

compromisso para que os sacrifícios que fizemos não sejam em vão. A crise 

social e económica que esta pandemia provocou, e provoca, está apenas a 

começar. Não podemos desarmar nem deixar de procurar soluções para os 



 
ATA Nº 2 Fls. __22__  
SESSÃO ORDINÁRIA DE 15 DE MAIO DE 2020                                                                  
 

 

 

Mod. 228/SQ 0 

 

problemas que vamos enfrentar. É por isso que entramos agora numa nova 

fase, a de desconfinar. A de começar a abrir, e a retomar a normalidade 

possível. Em Guimarães, a CMG também já começou a fazer isso. Com 

prudência e monitorização, seguindo as orientações do Governo central e as 

recomendações das autoridades de saúde. Preparando uma nova realidade, 

e tendo em atenção os novos desafios que este tempo de prudência coloca à 

nossa economia. São os momentos de maior dificuldade e provação que nos 

colocam à prova. Que nos testam na nossa capacidade e a nossa essência. 

Foi também assim em Guimarães, como todos nós. Acredito genuinamente 

que este perigo brutal que estamos a enfrentar também foi capaz de revelar 

o melhor de cada um de nós. De nos unir e de nos juntar. De nos 

preocuparmos com todos e com cada um. De ajudarmos todos, de olhar uns 

pelos outros, de nos preocuparmos com os outros, de sentirmos que algo nos 

transcende, e que só seremos capazes de superar as dificuldades estando ao 

lado uns dos outros, independentemente da origem e da proveniência, 

independentemente da idade ou do género. Unidos enquanto povo e 

enquanto comunidade sei que vamos prevalecer.” ----------------------------------- 

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

intervenção acerca da atividade da Câmara, lendo, em voz alta, o texto que a 

seguir se transcreve: “Neste ponto da ordem de trabalhos, naturalmente que 

vamos falar do momento que atravessamos, condicionado pelo COVID 19. 

Contudo, antes disso, quero fazer uma declaração de compromisso sobre o 

reconhecimento do empenho e dedicação dos Autarcas e dos Vimaranenses. 

Portugal e Guimarães estão numa posição económico crítica. Precisamos 

duma intervenção rápida e eficaz no terreno, com medidas que possam 

chegar rapidamente ao tecido económico vimaranense: - com medidas 

concretas como aquelas que o CDS propôs recentemente; - com medidas que 



 

 

 
 

ATA Nº 2 Fls. __22V__ 
SESSÃO ORDINÁRIA DE 15 DE MAIO DE 2020                                                                
 

 

 

Mod. 228/SQ 0 

tenham impacto e sobretudo efeito imediato; A verdade é que, as medidas 

tomadas pelo Executivo, que concordamos e aplaudimos, ficam aquém do 

desejado. E o caso paradigmático, é o Gabinete de Crise, coordenado por 

uma pessoa reconhecida no meio académico, mas, que está longe da 

proximidade do tecido económico. E por isso, independentemente do 

Curriculum e capacidade do Professor António Cunha, a questão que se 

coloca é: Porque é que o Professor António Cunha não é o vereador do 

Pelouro Económico, ou então, porque é que, o vereador Ricardo Costa não é 

o responsável do Gabinete de crise?” ---------------------------------------------------- 

António Fernando Meireles Lopes, membro independente, fez a sua 

intervenção acerca da atividade da Câmara Municipal de Guimarães, lendo, 

em voz alta, o texto que a seguir se transcreve: “Da análise do Relatório de 

Atividades da CMG em que se elenca cronologicamente as ações do 

município no período de um de fevereiro a trinta de abril, nomeadamente as 

envolvidas quanto ao combate à pandemia, podemos verificar a 

preocupação justificada do Senhor Presidente “… com os utentes dos Lares 

de Idosos, por se tratar do maior grupo de risco”. Ficou também evidente “… 

a condenação da não extensão, a todo o país, da aplicação dos testes aos 

utentes de lares por iniciativa do Governo”. Sabemos que fez “…chegar uma 

missiva ao Governo e às Autoridades de Saúde, cujo teor demonstrava a sua 

insatisfação por Guimarães não ter sido contemplada na primeira fase.” 

Mais adiante, relembra que cerca de três mil pessoas, entre utentes e 

funcionários, estão abarcadas pela necessidade de medidas céleres para a 

realização dos testes na população sénior de Guimarães. Como foi noticiado, 

o início dos testes na população confinada nos lares começou pela Grande 

Lisboa seguindo-se Aveiro, Évora, Guarda e Faro sendo que o governo 

desenvolveu acordos com as diversas universidades desses locais no apoio à 

execução de análises ao vírus. A Direção Geral da Saúde, diariamente, dá-nos 
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conta através dos média, a situação epidemiológica em Portugal e informa 

quais as zonas do país onde é maior a taxa de infetados pelo Covid-19 e, 

pelos números apresentados, a zona do país onde há maior prevalência de 

casos é a zona norte. O relatório de situação publicado pela Direção Geral da 

Saúde a vinte e oito de abril evidencia o Norte do país com 14.521 casos 

suspeitos. A grande Lisboa com 5.593, o Centro com 3.289, Alentejo com 201 

e Algarve com 330, i.e., mais de 60% de incidência são no Norte do país, mas 

pasme-se, a decisão do Governo não considerou estes números! Desta 

análise emergem as seguintes preguntas: a) O Município já obteve resposta 

à missiva que enviou ao Governo e às Autoridades de Saúde? b) Se sim, pode 

por favor informar quais os critérios objetivos selecionados pelo Governo e 

DGS para iniciar os testes nas cidades onde menos prevalência existe de 

casos suspeitos? c) Tem o Executivo programado para o nosso conselho a 

realização dos testes à semelhança do que ocorre noutros locais de Portugal? 

d) Para quando? Obrigado.” ----------------------------------------------------------------

Sónia Cristina Patrocínio Gonçalo Ribeiro, do Grupo Parlamentar do BE, fez 

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

“Neste ponto, gostaríamos de começar por comentar a informação prestada 

a esta Assembleia sobre a suspensão da implementação de zona de acesso 

automóvel condicionado no eixo viário constituído pela Alameda de São 

Dâmaso, Largo do Toural e Rua de Santo António, ao fim de semana, 

aparentemente, por motivos relacionados com a Covid-19. Ora, no nosso 

entender, esta justificação não se adequa à situação e contradiz até o que 

está a ser feito noutros municípios. Nesta fase de aplicação de medidas de 

desconfinamento, esta proposta revelava-se ainda mais necessária, uma vez 

que é recomendado o distanciamento social entre pessoas. Por isso, retirar 

os automóveis destas artérias iria permitir que os espaços atualmente 
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ocupados por estes possam ser utilizadas pelas pessoas, garantindo as 

melhores condições de segurança e saúde pública para quem pretende 

passear no centro e frequentar o comércio tradicional. Como a resposta a 

esta pandemia deve estar no centro das nossas preocupações, gostaria 

também de obter mais esclarecimentos sobre a resposta que a autarquia 

está a dar a vários trabalhadores, para que se mantenham os salários e os 

rendimentos das famílias. Relativamente às cantinas escolares, sabemos que 

a maioria das pessoas que desempenham funções tem vínculos laborais 

precários e são anualmente contratadas e despedidas em função das 

necessidades das escolas no período letivo. Por isso, gostaríamos de saber se 

todos os funcionários com contratos a termo, para as escolas e para outros 

serviços municipais, se mantém em funções e, na eventualidade de ter 

havido dispensa de serviço presencial, se lhes é garantida o pagamento da 

totalidade do salário? Além desta situação, há ainda inúmeros trabalhadores 

que estão dependentes das verbas da câmara, como aqueles que são 

funcionários de empresas subcontratadas para a prestação de serviços ao 

município. A Câmara manteve os pagamentos dos contratos com estas 

empresas e assegurou que ninguém era despedido por quebra temporária 

nos serviços? Esta situação é particularmente mais preocupante quando 

falamos dos eventos culturais e de entretenimento que estariam previstos 

para esta temporada de primavera e verão. Seria imperioso assegurar que 

estes agentes culturais não são abandonados à sua sorte e que, para aqueles 

eventos cujas verbas já estavam orçamentadas, se mantivessem os 

pagamentos anteriormente acordados. A realização desses eventos deverá 

ser ponderada no futuro, mas agora é preciso assegurar os salários de 

artistas, técnicos, etc…, que de outra forma não conseguem qualquer 

rendimento. Por isso, questionamos se o executivo tem cumprido com os 

compromissos assumidos e que medidas irá tomar para compensar os 
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agentes culturais dos eventos que foram ou serão cancelados nos próximos 

tempos? Por fim, gostaríamos que fosse esclarecido de que forma é que foi 

feita a promoção para a participação no Orçamento Participativo. Falamos 

especificamente de um panfleto a apelar à votação na proposta número 

catorze – Taipas Tour, que foi distribuído nas caixas de correio da freguesia 

de Caldelas. A proposta foi apresentada por José Inácio Fonseca, Primeiro 

Secretário da Mesa da Assembleia de Freguesia, e o apelo ao voto é feito em 

panfleto A5 a cores, com o logótipo da Câmara Municipal de Guimarães e da 

Junta de Freguesia de Caldelas, com a inscrição da mensagem “Eu ajudo a 

minha vila!”. Antes de mais, era necessário que fosse investigada a 

elaboração do panfleto, nomeadamente onde foi impresso e com que meio 

foi distribuído. Além disso, fica a dúvida de quem é o real promotor da 

iniciativa, se é de um cidadão ou da autarquia local. Se for do cidadão, a 

utilização dos logótipos das autarquias é abusiva e como tal deve ser feito 

um esclarecimento à população para que não haja dúvidas em relação ao 

promotor. Se a iniciativa for do Partido Socialista ou da Junta Freguesia de 

Caldelas, estamos perante uma instrumentalização do próprio Orçamento 

Participativo, uma vez que a Junta dispõe de verbas para estes fins, bem 

como se trata de uma iniciativa com objetivos de realização de campanha 

política.” ----------------------------------------------------------------------------------------- 

Domingos Bragança Salgado, Presidente da Câmara Municipal, começou por 

referir que liderar é atuar com coragem, determinação e, em tempos de 

pandemia, como hoje nos encontramos, agir de “cabeça fria”, de maneira a 

que todas as entidades, capacitadas e envolvidas, estejam em constante 

partilha de informação, de forma a tomar a melhor decisão, estando, 

similarmente, em contacto diário com o Hospital Senhora da Oliveira, 

bombeiros e autoridades de saúde. Disse, depois, que sempre liderou a 
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Proteção Civil, participando em todas as reuniões da Comissão de Proteção 

Civil, quer municipais quer distritais, recordando que a operacionalização, 

naturalmente, é da responsabilidade da Vereadora Sofia Ferreira na área da 

Proteção Civil, da Vereadora Paula Oliveira na área da Ação Social, da 

Vereadora Adelina Paula Pinto na área da Educação, do Vereador Ricardo 

Costa na área económica e, com menos interação dadas as suas 

especificidades, do Vereador Seara de Sá na área do Urbanismo. Sobre o 

recém-criado Gabinete de Crise e da Transição Económica reiterou que o 

Professor António Cunha é uma boa escolha e que é a pessoa certa para 

liderar um grupo de trabalho criado para promover as melhores respostas 

aos desafios criados pelo Covid-19, que exige respostas que passam pela 

ligação à ciência e às empresas, anunciando existirem entidades externas a 

copiar este modelo, o que demonstrava que Guimarães está sempre na linha 

da frente. Relativamente à questão levantada por Mariana Silva sobre os 

sem-abrigo, transmitiu que a CERCIGUI vai retomar as funções com os seus 

alunos, pelo que aqueles vão poder ser alojados no edifício do Verbo Divino. 

No que toca à disponibilização de material informático a alunos, informou 

que a autarquia estendeu o apoio a todos os alunos que precisam, inclusive 

aos alunos do segundo ciclo, mesmo não tendo essa responsabilidade, 

comunicando existir um problema no acesso à internet que está a ser 

resolvido. Prosseguiu, esclarecendo que está a ser trabalhado, pela 

Vereadora da Cultura, um programa de incentivo cultural dirigido aos 

artistas de Guimarães, no sentido de responder àqueles que precisam, se 

possível criando programas culturais. Referiu, por último, que Guimarães 

teve a primeira unidade de rastreio junto ao Pavilhão Multiusos, depois foi 

aprovada uma nova unidade de rastreio, através da celebração de um 

protocolo com a Escola de Medicina, e que, agora, se vai avançar para a 

realização de testes serológicos. ---------------------------------------------------------- 
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Paulo Miguel Lima Peixoto, Mariana da Conceição Pereira da Silva, Emídio 

Guerreiro e Sónia Cristina Patrocínio Gonçalo Ribeiro pediram 

esclarecimentos, aos quais o Presidente da Câmara respondeu. ----------------- 

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

9 - UNIÃO DAS FREGUESIAS DE CONDE E GANDARELA - CERTIDÃO DE 

INTERESSE PÚBLICO PARA EFEITOS DE INSTRUÇÃO NA RESERVA AGRÍCOLA 

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

proposta designada por “União das Freguesias de Conde e Gandarela - 

Certidão de interesse público para efeitos de instrução na Reserva Agrícola 

Nacional”, aprovada pelo Órgão Executivo em sua reunião realizada no dia 

vinte e três de março 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 86 votos a favor (24 

eleitos do PS, 35 Presidentes de Junta do PS, 12 eleitos do PSD, 9 Presidentes 

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

Independente) e 3 abstenções (3 eleitos da CDU). ----------------------------------- 

DIVERSOS --------------------------------------------------------------------------------------- 

10 - MEDIDAS EXCECIONAIS E TEMPORÁRIAS ÀS FAMÍLIAS, ÀS EMPRESAS E 

AO EMPREGO COMO RESPOSTA À SITUAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA 

PROVOCADA PELO CORONAVÍRUS - COVID-19 - SUSPENSÃO DO 

PAGAMENTO DE TAXAS E OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS. Submete-se à 

apreciação e votação da Assembleia Municipal a proposta designada por 

“Medidas excecionais e temporárias às famílias, às empresas e ao emprego 

como resposta à situação epidemiológica provocada pelo coronavírus - 

COVID-19 - suspensão do pagamento de taxas e outras receitas municipais”, 

aprovada pelo Órgão Executivo em sua reunião realizada no dia nove de 
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abril de dois mil e vinte, que aqui se dá por reproduzida e fica arquivada em 

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

Rui Armindo da Costa Freitas, do Grupo Parlamentar do PSD, fez uma 

pequena nota introdutória referindo que esta fase de pandemia veio, 

enquanto sociedade, colocar todos à prova, sendo que a economia local, ou 

de âmbito mais alargado, não deixa de ser a expressão mais vincada das 

relações sociais. Acrescentou, que desde o final de fevereiro que se começou 

a adivinhar que se teria de enfrentar uma crise económica com proporções 

difíceis de igualar desde meados do século passado. Depois, referiu que 

grande parte da economia paralisou, e com esta paralisação todos devem 

ter consciência plena, estando no exercício do poder ainda mais, que é 

preciso encontrar soluções rápidas e concretas para que se possa preservar 

o máximo do tecido económico possível. Neste âmbito, considerou ser da 

competência do Executivo Municipal, como sempre o PSD defendeu na 

Assembleia Municipal, não só um papel de mero cobrador de receita pela via 

de taxas e impostos, mas também de promotor na economia forte e 

diversificada para melhorar a resistência a choques. Porém, considerou que 

o impacto ocorrido, e que ainda se vai viver com mais intensidade, 

ultrapassa os limites dos poderes locais, não retirando importância ao 

embate que as suas ações podem ter na comunidade. Referiu, depois, que o 

PSD defende, como é público, que o Município seja o mais competitivo 

possível no que toca à promoção, quer dos negócios, quer da consequente 

atração de população que garanta que se possa assumir um papel de 

destaque no tecido económico do Noroeste Peninsular. Referiu que numa 

altura em que se exige solidariedade nos diversos setores da economia, 

famílias e empresas a Câmara Municipal tem a obrigação de se colocar ao 

lado destes e, na medida do seu raio de ação, tomar todas as medidas até ao 

seu limite para que a retoma, que todos esperam mais cedo do que tarde, 
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tenha a maior fatia da população e das suas empresas nas melhores 

condições possíveis e, neste âmbito, como defendem o alívio das taxas 

municipais neste período difícil de modo a preservar a capacidade industrial, 

comercial e dos rendimentos disponíveis para as famílias, o PSD aprovaria a 

proposta em análise. Contudo, disse não poder deixar a oportunidade de 

alertar para a tomada de medidas que vão para além do que consideram 

como sendo os mínimos, nomeadamente, que a urgência económica que se 

vive deve ser pensada no âmbito do Quadrilátero Urbano, onde Guimarães 

se insere, assim como, que o Gabinete de Crise deveria ser, não só para 

reflexões, mas sim para tomada concreta de medidas sob pena de, mais uma 

vez, sermos apanhados pela própria realidade. Disse terem estranhado, não 

que a personalidade em causa lhes mereça objeção, que o Gabinete de Crise 

não seja liderado pela figura cimeira do Município ou, não sendo o próprio 

Presidente da Câmara, pelo Vereador que lidera os dossiers económicos 

locais e melhor conhece a realidade do concelho. Concluiu, renovando que 

momentos excecionais exigem medidas excecionais, e exigem, também, que 

cada um, na sua área, se supere, crie formas de tomar medidas rápidas e 

que não perca tempo com o que não é essencial, como tem agido o Partido 

Social Democrata. ----------------------------------------------------------------------------- 

Sónia Cristina Patrocínio Gonçalo Ribeiro, do Grupo Parlamentar do BE, fez 

a sua intervenção, lendo, em voz alta, o texto que a seguir de transcreve: “O 

Bloco de Esquerda, genericamente, concorda com as medidas excecionais e 

temporárias de apoio às famílias, às empresas e ao emprego, que hoje aqui 

discutimos. Neste período de crise pandémica, é necessário que a autarquia 

complemente as medidas que vão sendo definidas pelo Governo, sempre em 

articulação com as autoridades locais e nacionais de saúde. Infelizmente, o 

Governo e o Partido Socialista foram tímidos na resposta social necessária a 
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esta crise, nomeadamente ao rejeitar a proibição dos despedimentos e a 

atribuição de subsídios a micro e pequenas empresas para pagamento dos 

salários, pelo que se torna imperioso o reforço de medidas de proteção às 

pessoas em situação de carência económica e social. É necessário, por isso, o 

aumento dos apoios à renda, mas é também essencial que sejam alocadas 

verbas especiais para apoio à compra de bens essenciais, como alimentação 

e medicação. De igual modo, devem ser reforçadas as equipas de apoio a 

pessoas que pela sua condição social frágil necessitam de mais atenção, 

como idosos e pessoas com deficiência, bem como a criação de um programa 

de apoio à saúde mental. Gostaríamos também que as medidas de apoio ao 

sem-abrigo fossem estendidas no tempo e, para aqueles que hoje estão em 

abrigos temporários e pretendem não voltar à rua, sejam encontradas 

soluções definitivas, através da compra ou aluguer de habitações para estes 

fins. Relativamente às medidas de apoio às empresas, consideramos que as 

propostas são tímidas e que pouca ou nada concretizam em relação, por 

exemplo, a apoios urgentes à tesouraria. No caso dos bares e restaurantes, 

consideramos que as licenças de ocupação de espaço público devem ser 

alargadas e o procedimento praticamente automático. Atendendo às 

recomendações das autoridades de saúde, estes serviços devem privilegiar o 

atendimento em esplanadas, pelo que as lotações destes espaços devem ser 

alargadas e, se necessário, deve-se proceder à supressão de lugares de 

estacionamento ou retirada de mobiliário urbano, para acomodar as novas 

esplanadas ou o aumento das existentes. Estas medidas deveriam vigorar 

até ao final do verão. Esta questão traz ainda outra preocupação: o centro 

histórico. Sabemos que, na zona intramuros, os cafés e restaurantes são 

pequenos, a compra é feita ao balcão e o consumo e a socialização é feita 

maioritariamente no exterior, onde as pessoas se aglomeram em número 

elevado. É urgente que a Câmara reúna com estes comerciantes e com a 
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delegação de saúde local, de forma a encontrar uma solução que permita o 

pleno funcionamento destes estabelecimentos sem comprometer a saúde e a 

segurança de funcionários e clientes. Além disso, sabemos que a quebra no 

turismo será elevada e que o número de funcionários nesta área será 

reduzido substancialmente, não sendo expectável que a retoma aconteça 

nos próximos meses. Portanto, a Câmara deveria desenvolver um programa 

de reconversão profissional que permitisse que estas pessoas tivessem 

acesso a formação e pudessem ser integradas em serviços com necessidade 

de reforço de pessoas. A resposta à crise pandémica exige mais pessoas em 

serviços de apoio domiciliário ou para desenvolver tarefas de higienizarão de 

espaços e edifícios públicos ou abertos ao público. Esta solução permite 

combater o desemprego no concelho ao mesmo tempo que se aumenta e 

reforça os cuidados de higiene.” ----------------------------------------------------------- 

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

da palavra para levantar as seguintes questões: A primeira, a respeito do 

ponto um do documento, sobre deferimentos na liquidação das rendas dos 

estabelecimentos comerciais em espaços municipais, até ao máximo de 

dezoito prestações mensais, perguntando a partir de que data terão estes 

arrendatários de iniciar o pagamento dessas prestações de rendas atrasadas, 

se já no início, quando as vendas ainda estão comprometidas, ou se será 

criado um período de nojo, de modo a esperar por uma altura mais 

sustentável; A segunda, a respeito do ponto seis, sobre o licenciamento 

urbanístico, mais concretamente sobre a possibilidade de entrega de 

documentação na Câmara Municipal em suporte de papel mediante 

articulação realizada em atendimento presencial a agendar, perguntando 

em que medida esta funcionalidade beneficia estas áreas e os processos; A 

terceira, sobre o ponto sete, relativa à criação da Plataforma Digital para o 
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comércio tradicional e restauração, dizendo considerar que esta plataforma 

não dá a resposta imediata que os comerciantes precisam, mas que era uma 

boa medida para se estender no tempo; A quarta, sobre o apoio necessário 

aos alunos do concelho, lembrando que a Vereadora da Educação havia dito 

que nenhum aluno ficaria para trás, questionou por que é que, ainda hoje, 

existem alunos que não receberam o apoio que era necessário. -----------------  

Domingos Bragança Salgado, Presidente da Câmara Municipal, começou por 

esclarecer que a Câmara Municipal não tinha excedentes orçamentais, 

referindo, a propósito, que se tivesse não teria contraído um empréstimo. 

Referenciou que estava de acordo, como sempre esteve, que a resposta do 

Gabinete de Crise fosse abrangida na área geográfica do Quadrilátero. 

Reiterou que a escolha do Professor António Cunha na liderança do 

Gabinete de Crise foi a melhor escolha para, em sintonia com o Presidente 

da Câmara e o Vereador da área do Desenvolvimento Económico, trabalhar 

a transformação digital, da biotecnologia e da sustentabilidade ambiental, 

acrescentando, também, tratar-se de uma personalidade reconhecida a nível 

nacional e internacional. Anunciou, de seguida, que a criação da plataforma 

digital para o comércio local e restauração já estava prevista, antes de a 

pandemia aparecer, de modo a impulsionar o desenvolvimento económico 

das empresas do concelho. Depois, explicou que a entrega de documentação 

em suporte papel dos processos de urbanismo é uma exceção dada a 

dificuldade manifestada por alguns promotores em fazer essa entrega em 

suporte digital. Explicou, também, que o atraso na entrega de computadores 

a todos os alunos do concelho deveu-se à carência de material informático 

disponível no mercado, dada a elevada procura em fase de pandemia. Por 

fim, anunciou estar disponível para aprimorar as medidas que vão sendo 

implementadas, mediante a realidade do momento, de modo a contribuir 

para a resolução dos problemas dos cidadãos e das empresas. ------------------- 
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Rui Armindo da Costa Freitas pediu esclarecimentos, aos quais o Presidente 

da Câmara respondeu. -----------------------------------------------------------------------  

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

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

11 - CONCURSO PÚBLICO N.º 3-2020 - TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS 

DO 1º CEB - REPARTIÇÃO DE ENCARGOS. Submete-se à apreciação e 

votação da Assembleia Municipal a proposta de Concurso Público n.º 3-2020 

- Transporte escolar de alunos do 1º CEB – Assunção de compromissos 

plurianuais até um valor máximo de 410.732,80€ (quatrocentos e dez mil, 

setecentos e trinta e dois euros e oitenta cêntimos), acrescidos de IVA à taxa 

legal em vigor, da seguinte forma: Ano de 2020 – setembro a dezembro (84 

dias) – 148.713,60€ + IVA (6%); Ano de 2021 – janeiro a julho (148 dias) – 

262.019,20€ + IVA (6%) ”, aprovada pelo Órgão Executivo em sua reunião 

realizada no dia nove de abril de dois mil e vinte, que aqui se dá por 

reproduzida e fica arquivada em pasta anexa ao livro de atas. 12 - 

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM CARREIRA 

PÚBLICA - ANO LETIVO 2020/2021 (CONTRATAÇÃO EXCLUÍDA NOS 

TERMOS DO Nº 1, ART.º 5º DO CCP). Submete-se à apreciação e votação da 

Assembleia Municipal a proposta designada por “Contratação de serviços de 

transporte escolar em carreira pública - Ano letivo 2020/2021 (contratação 

excluída nos termos do nº 1, art.º 5º do Código dos Contratos Públicos) ”, 

aprovada pelo Órgão Executivo em sua reunião realizada no dia vinte e três 

de março de dois mil e vinte, que aqui se dá por reproduzida e fica arquivada 

em pasta anexa ao livro de atas. 13 - APROVAÇÃO DAS PEÇAS DO 

PROCEDIMENTO E ABERTURA DO CONCURSO PÚBLICO PARA A 

CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE 

PASSAGEIROS NO MUNICÍPIO DE GUIMARÃES - APROVAÇÃO DA 
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REPARTIÇÃO DE ENCARGOS PELA ASSEMBLEIA MUNICIPAL. Submete-se à 

apreciação e votação da Assembleia Municipal a proposta designada por 

“Aprovação das peças do procedimento e abertura do concurso público para 

a concessão de Serviço Público de Transporte Rodoviário de Passageiros no 

Município de Guimarães - Aprovação de uma nova repartição de encargos, 

pelo mesmo período de dez anos da concessão, mas com inicio em janeiro 

de dois mil e vinte e um, da seguinte forma: ------------------------------------------- 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Total 

Comparticipa

ção pública 2.575.744 2.904.219 2.962.303 3.021.549 3.081.980 3.143.620 3.206.492 3.270.622 3.336.035 3.402.755 30.905.319 

A proposta foi aprovada pelo Órgão Executivo em sua reunião realizada no 

dia nove de março de dois mil e vinte, que aqui se dá por reproduzida e fica 

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

Miguel Ângelo Leite Vieira, do Grupo Parlamentar da CDU, fez a sua 

intervenção respeitante dos transportes, lendo, em voz alta, o texto que a 

seguir se transcreve: “A situação vigente é excecional, os constrangimentos 

são vários, mas não podemos deixar que os alunos sejam penalizados no 

acesso ao transporte público na retoma do ano letivo. Para a CDU é 

necessário assegurar uma oferta de transporte escolar que garanta que 

todas as regras sanitárias são cumpridas, nomeadamente, o distanciamento, 

a limitação de lotação e a regular higienização. Portanto, pergunto se o 

caderno de encargos da Câmara Municipal está adequado à nova situação, 

às novas exigências que o transporte escolar irá enfrentar no seu retorno? 

Existe um plano adaptado para esta nova realidade? Guimarães, no 

transporte público de passageiros, tem uma rede rodoviária muito deficitária 

tendo em conta as necessidades dos vimaranenses. E se no passado a 

situação já era negativa, a pandemia veio criar ainda mais problemas para a 

população. Nos últimos meses houve uma redução de circulação de 

autocarros nos pontos mais centrais, possivelmente em 50%, e a supressão 
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de rotas inteiras nos pontos mais periféricos do concelho, mas os utentes, 

que viram os seus passes praticamente sem uso depois de o pagarem, ainda 

não foram reembolsados. Além do mais, a CDU tem tido conhecimento de 

situações que não estão a ter a resposta necessária, havendo autocarros 

lotados a circular nas últimas semanas. É preciso uma resposta imediata e 

efetiva para salvaguardar a segurança dos passageiros. Preocupa-nos que 

não exista no concelho a frequência necessária de transportes públicos para 

garantir a lotação de 2/3 nos autocarros, principalmente quando se der a 

reabertura escolar. Portanto, pergunto se o concurso público para a 

concessão do serviço público de transporte rodoviário contempla as 

necessidades de higiene e segurança? O concelho não pode estar 

dependente dos privados, que operam no sector rodoviário, para garantir 

uma resposta adequada e de segurança para as populações. Não podemos 

reduzir a despesa pública a todo o custo, mesmo que isso prejudique 

gravemente as populações e os nossos alunos. Portanto, colocamos a 

necessidade da reposição da oferta integral que estava assegurada antes do 

surto epidémico, assim como no reforço de meios para que nenhum 

vimaranense fique para trás. A reposição da atividade económica e da vida 

social só pode ser garantida se estiver assegurado o direito à mobilidade, ao 

transporte público. A aposta no transporte público pode ser uma parte 

importante da resposta económica e social que nos próximos tempos será 

exigida à nossa cidade, ao nosso concelho.” ------------------------------------------- 

Rui Alexandre Pereira Barros da Cunha Pereira, do Grupo Parlamentar do 

PSD, fez a sua intervenção, lendo, em voz alta, o texto que a seguir de 

transcreve: “Das coisas em que estaremos todos de acordo será porventura 

na aceitação de que a mobilidade é um pilar fundamental da nossa 

sociedade. Daí que o ponto em análise não diga apenas respeito a uma mera 
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questão de transporte de passageiros mas uma área transversal à vivência 

coletiva. Para o PSD há já muito tempo que o modelo de transporte público 

em Guimarães exigia dos decisores políticos uma alteração de paradigma. 

Desde logo que deixasse de dar primazia ao lateral para se focar no 

essencial: o serviço público e a necessidade das populações. Em pleno século 

XXI é difícil de aceitar discrepâncias brutais no acesso à mobilidade como 

aquelas que se verificam em Guimarães. Desde logo porque equivale a 

introduzir uma barreira na igualdade de acesso a oportunidade de vária 

ordem. Por exemplo à cultura naquela que foi a sua Capital Europeia em 

2012. A assunção de um modelo de investimento público no acesso à 

mobilidade foi sugerido precocemente pelo PSD e assim merece a nossa 

concordância aliás como noutras evoluções que o modelo ora proposto 

consagra nomeadamente na configuração da oferta global. Para além do 

mais, o assunto em análise impacta significativamente a questão ambiental. 

Num território que pretende ser Capital Verde Europeia, a discussão do 

serviço público de transporte é ainda mais relevante. E por isso consideramos 

que seria possível ir mais além. Como aliás sucedeu noutros municípios que à 

boleia da concessão de transporte público incluíram outras áreas 

relacionadas com a mobilidade cruzando áreas de negócio relacionadas, 

aumentando o interesse, a escala e potenciando sinergias. Falamos, por 

exemplo, na possibilidade de incluir na concessão o que no futuro poderá ser 

uma rede pública de aluguer de bicicletas. Ou uma rede de parques de 

estacionamento dedicados à intermodalidade. O ponto que interessa 

sublinhar é que respondendo às necessidades presentes, esta concessão 

poderia ter explorado necessidades futuras. Sendo certo que não podemos 

antever as necessidades que surgirão nos dez anos da concessão. Mas 

certamente podemos antecipar aquilo que está já a acontecer onde as 

questões da mobilidade estão, infelizmente e não por falta de aviso, à frente 
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de Guimarães no tempo. Porque Guimarães Capital Verde Europeia não 

depende apenas das emissões dos autocarros mas da inovação, do arrojo, 

das boas práticas de que somos promotores. E neste ponto cumpre 

questionar o Executivo municipal sobre as propaladas novas vinte e sete 

unidades elétricas que vão operar no âmbito da concessão. Admito de 

antemão o eventual lapso na análise dos elementos mas não foi clara essa 

obrigatoriedade: no caderno de encargos o termo "elétrico" surge apenas 

uma vez precisamente na cláusula 21ª remetendo para a distribuição 

prevista no Anexo 4 relativo à frota por linha nos diferentes momentos da 

concessão. Sendo que nesse Anexo 4 determina que a rede de carregamento 

de veículos elétricos será da responsabilidade do concessionário, 

aparentemente deixa em aberto o tipo de material circulante. Agradeço a 

explicação. Consideramos muito importante o aumento de capilaridade da 

rede e a procura por uma melhor capacidade de resposta. No entanto, dois 

pontos preocupam mais que outros: - um relacionado com a dependência de 

entidades externas ao presente contrato para garantia de partes do serviço 

público de transporte dentro dos limites do concelho de Guimarães. Essa 

situação tem particular relevância quando essa dependência assente em 

entidades ou modelos de negócio não abrangidos por apoios públicos no 

domínio da mobilidade. - Outro relacionado com os horários que mantém a 

inexistência de oferta ao fim de semana, o que voltamos a afirmar, configura 

um obstáculo na igualdade de acesso a certas oportunidades que a cidade 

proporciona. Relevamos também os mecanismos de acompanhamento da 

concessão e a elasticidade da concessão para as correções que sejam 

entendidas como necessárias durante a mesma. Por fim, notar uma questão 

fundamental já considerada por outros municípios e que levou à suspensão 

de processos semelhantes. Nos dias que hoje correm temos sérias dúvidas 
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sobre a adaptação das condições do concurso às obrigações legais presentes 

e futuras resultantes da pandemia. Percebendo as implicações burocráticas 

da revisão do procedimento, talvez fosse sensato uma moratória para 

compreender a adequação deste modelo à nova realidade. Porque 

poderemos ser confrontados com a necessidade de revisão no futuro 

próximo caso algumas das restrições impostas aos transportes públicos 

assumam carácter definitivo o que poderá implicar a alteração dos 

fundamentais do negócio. Sobre este ponto seria importante ouvir o 

Executivo.” -------------------------------------------------------------------------------------- 

Domingos Bragança Salgado, Presidente da Câmara Municipal, começou por 

informar que as regras de segurança do transporte público, implementadas 

pelo Governo, estavam a ser devidamente cumpridas pelo Município, assim 

como adaptadas à nova realidade, referindo, a propósito, que o Plano de 

Transportes de Guimarães é bastante ambicioso, mas estando, hoje, “ferido” 

devido à situação de pandemia. Neste contexto, informou, no que respeita 

ao transporte escolar, que o Plano de Transportes seria adaptado às ações 

que venham a ser implementadas. Por último, considerou a Concessão do 

Serviço Público de Transporte de Passageiros uma boa decisão na medida 

em que resolve os problemas de mobilidade existentes no Concelho de 

Guimarães. --------------------------------------------------------------------------------------   

Rui Alexandre Pereira Barros da Cunha Pereira pediu esclarecimentos, aos 

quais o Presidente da Câmara respondeu. ---------------------------------------------- 

Concluída a resposta aos esclarecimentos solicitados, Rui Alexandre Pereira 

Barros da Cunha Pereira protestou por não ter obtido, da parte do 

Presidente da Câmara, respostas às questões que solicitou, facto que, 

referiu, já ser um hábito. --------------------------------------------------------------------     

A Assembleia DELIBEROU APROVAR o ponto 11, por maioria, com 84 votos 

a favor (24 eleitos do PS, 35 Presidentes de Junta do PS, 12 eleitos do PSD, 9 



 
ATA Nº 2 Fls. __31__  
SESSÃO ORDINÁRIA DE 15 DE MAIO DE 2020                                                                  
 

 

 

Mod. 228/SQ 0 

 

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

Independente), 3 abstenções (3 eleitos da CDU) e 1 voto contra (1 eleito do 

BE). ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

A Assembleia DELIBEROU APROVAR o ponto 12, por maioria, com 84 votos 

a favor (24 eleitos do PS, 35 Presidentes de Junta do PS, 12 eleitos do PSD, 9 

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

Independente), 3 abstenções (3 eleitos da CDU) e 1 voto contra (1 eleito do 

BE). ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

A Assembleia DELIBEROU APROVAR o ponto 13, por maioria, com 84 votos 

a favor (24 eleitos do PS, 35 Presidentes de Junta do PS, 12 eleitos do PSD, 9 

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

Independente), 3 abstenções (3 eleitos da CDU) e 1 voto contra (1 eleito do 

BE). ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

O Grupo Parlamentar do PSD apresentou a seguinte Declaração de Voto 

escrita: “Das coisas em que estaremos todos de acordo será porventura na 

aceitação de que a mobilidade é um pilar fundamental da nossa sociedade. 

Daí que, o ponto em análise, não diga apenas respeito a uma mera questão 

de transporte de passageiros mas uma área transversal à vivência coletiva. 

Para o Partido Social Democrata há já muito tempo que o modelo de 

transporte público em Guimarães exigia dos decisores políticos uma 

alteração de paradigma. Desde logo que deixasse de dar primazia ao lateral 

para se focar no essencial: o serviço público e a necessidade das populações. 

Em pleno século XXI é difícil de aceitar discrepâncias brutais no acesso à 

mobilidade como aquelas que se verificam em Guimarães. Desde logo, 

porque equivale a introduzir uma barreira na igualdade de acesso a 

oportunidade de vária ordem. Por exemplo à cultura naquela que foi a sua 
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Capital Europeia em dois mil e doze. A assunção de um modelo de 

investimento público no acesso à mobilidade foi sugerido precocemente pelo 

PSD e assim merece a nossa concordância aliás como noutras evoluções que 

o modelo ora proposto consagra nomeadamente na configuração da oferta 

global. Para além do mais, o assunto em análise impacta significativamente 

a questão ambiental. Num território que pretende ser Capital Verde 

Europeia, a discussão do serviço público de transporte é ainda mais 

relevante. E por isso consideramos que seria possível ir mais além. Como 

aliás sucedeu noutros municípios que à boleia da concessão de transporte 

público incluíram outras áreas relacionadas com a mobilidade cruzando 

áreas de negócio relacionadas, aumentando o interesse, a escala e 

potenciando sinergias. Falamos, por exemplo, na possibilidade de incluir na 

concessão o que no futuro poderá ser uma rede pública de aluguer de 

bicicletas. Ou uma rede de parques de estacionamento dedicados à 

intermodalidade. O ponto que interessa sublinhar é que respondendo às 

necessidades presentes, esta concessão poderia ter explorado necessidades 

futuras. Sendo certo que não podemos antever as necessidades que surgirão 

nos dez anos da concessão. Mas certamente poderão antecipar aquilo que 

está já a acontecer onde as questões da mobilidade estão, infelizmente e não 

por falta de aviso, à frente de Guimarães no tempo. Porque Guimarães 

Capital Verde Europeia não depende apenas das emissões dos autocarros 

mas da inovação, do arrojo, das boas práticas de que queremos ser 

promotores. E neste ponto cumpre questionar o Executivo municipal sobre as 

propaladas novas vinte e sete unidades elétricas que vão operar no âmbito 

da concessão. Admitindo de antemão o eventual lapso na análise dos 

elementos não foi clara essa obrigatoriedade: no caderno de encargos o 

termo "elétrico" surge apenas uma vez precisamente na cláusula vigésima 

primeira remetendo para a distribuição prevista no Anexo 4 relativo à frota 
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por linha nos diferentes momentos da concessão. Sendo que nesse Anexo 4 

determina que a rede de carregamento de veículos elétricos será da 

responsabilidade do concessionário, aparentemente deixa em aberto o tipo 

de material circulante. Solicitamos explicação ao Executivo, não obtivemos 

resposta. Consideramos muito importante o aumento de capilaridade da 

rede e a procura por uma melhor capacidade de resposta. No entanto, dois 

pontos preocupam mais que outros: - um relacionado com a dependência de 

entidades externas ao presente contrato para garantia de partes do serviço 

público de transporte dentro dos limites do concelho de Guimarães. Essa 

situação tem particular relevância quando essa dependência assente em 

entidades ou modelos de negócio não abrangidos por apoios públicos no 

domínio da mobilidade; - outro relacionado com os horários que por um lado 

mantém a inexistência de oferta ao fim de semana e por outro não 

apresenta oferta suficiente em horário noturno. Reafirmamos 

convictamente: estes lapsos configuram obstáculos na igualdade de acesso a 

oportunidades que a cidade proporciona. Pelo que continua a não responder 

totalmente às necessidades identificadas para o serviço público de 

transporte em Guimarães. Relevamos também os mecanismos de 

acompanhamento da concessão e a elasticidade da concessão para as 

correções que sejam entendidas como necessárias durante a mesma. Por 

fim, notar uma questão fundamental já considerada por outros municípios e 

que levou à suspensão de processos semelhantes. Nos dias que hoje correm 

temos sérias dúvidas sobre a adaptação das condições do concurso às 

obrigações legais presentes e futuras resultantes da pandemia. Percebendo 

as implicações burocráticas da revisão do procedimento, talvez fosse sensato 

uma moratória para compreender a adequação deste modelo à nova 

realidade. Porque poderemos ser confrontados com a necessidade de revisão 
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no futuro próximo caso algumas das restrições impostas aos transportes 

públicos assumam carácter definitivo o que poderá implicar a alteração dos 

fundamentais do negócio. Sobre este ponto também questionamos o 

Executivo que não deu resposta satisfatória.” ----------------------------------------- 

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

14 – SUBSÍDIO MUNICIPAL AO ARRENDAMENTO – ADENDA AO 

CONTRATO-PROGRAMA CELEBRADO COM A CASFIG – REFORÇO DE VERBA. 

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

designada por “Subsídio Municipal ao Arrendamento - Adenda ao Contrato-

Programa celebrado com a CASFIG - Reforço de Verba”, aprovada pelo 

Órgão Executivo em sua reunião realizada no dia quatro de maio de dois mil 

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

livro de atas. 15 - AMAVE - ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO VALE DO AVE - 

PROPOSTA DE EXTINÇÃO, POR DISSOLUÇÃO. Submete-se à apreciação e 

votação da Assembleia Municipal a decisão da extinção, por dissolução, da 

AMAVE - Associação de Municípios do Vale do Ave, deliberada na respetiva 

Assembleia Intermunicipal, conforme o preceituado no nº 7 do artigo 16º 

dos seus Estatutos”, aprovada pelo Órgão Executivo em sua reunião 

realizada no dia vinte e três de março de dois mil e vinte, que aqui se dá por 

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

Manuel Martins Salgado não participou na discussão nem na votação da 

proposta constante do ponto 14 por se considerar impedido. -------------------- 

A Assembleia DELIBEROU APROVAR o ponto 14, por unanimidade. ------------ 

A Assembleia DELIBEROU APROVAR o ponto 15, por maioria, com 87 votos 

a favor (24 eleitos do PS, 35 Presidentes de Junta do PS, 12 eleitos do PSD, 9 

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

Membro Independente) e 1 abstenção (1 eleito do BE). ---------------------------- 

CULTURA ---------------------------------------------------------------------------------------- 
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16 - PROTOCOLOS DE DESCENTRALIZAÇÃO CULTURAL 2020. Submete-se à 

apreciação e votação da Assembleia Municipal a proposta designada por 

“Protocolos de Descentralização Cultural 2020 – atribuição de um apoio no 

valor de €800,00 (oitocentos euros) à Junta de Freguesia de Guardizela 

destinado ao Grupo de cavaquinhos de Guardizela, aprovada pelo Órgão 

Executivo em sua reunião realizada no dia vinte e quatro 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. ----------------------------  

PROTOCOLOS ---------------------------------------------------------------------------------- 

17 – PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO COM A COMISSÃO PARA A 

CIDADANIA E IGUALDADE DE GÉNERO – EQUIPA PARA A IGUALDADE NA 

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

proposta designada por “Protocolo de Colaboração com a Comissão para a 

Cidadania e Igualdade de Género, conforme previsto no ponto 5 da cláusula 

quinta do Protocolo de Cooperação entre a Comissão para a Cidadania e a 

Igualdade de Género e o Município de Guimarães, celebrado a 5 de junho de 

2019 a constituição de uma equipa para a Igualdade na Vida Local de 

Guimarães, bem como os elementos que a integram, ao abrigo das alíneas q) 

e r) do artigo 33º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro”, aprovada pelo 

Órgão Executivo em sua reunião realizada no quatro de maio 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. ----------------------------  

ESTATUTO DO DIREITO DE OPOSIÇÃO -------------------------------------------------- 

18 – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO ESTATUTO DO 

DIREITO DE OPOSIÇÃO ANO DE 2019. Submete-se à apreciação da 
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Assembleia Municipal o Relatório de Avaliação do Cumprimento do Estatuto 

do Direito de Oposição – Ano de dois mil e dezanove, nos termos, e em 

cumprimento do artigo 3º e do nº 2 do artigo 10º do Estatuto do Direito da 

Oposição”, aprovada pelo Órgão Executivo em sua reunião realizada no dia 

vinte e três de março de dois mil e vinte, que aqui se dá por reproduzida e 

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

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

antes de iniciar a sua intervenção, solicitou que as sessões da Assembleia 

Municipal, sendo realizadas por videoconferência, não se alongassem até 

uma hora tão tardia, como estava a acontecer, uma vez que não 

possibilitava o descanso das outras pessoas que partilham a mesma 

habitação onde se encontrava. Entrando na sua intervenção, recordou que a 

CDU foi um dos partidos impulsionadores da criação e ativação da Comissão 

Especializada de Acompanhamento de Guimarães a Capital Verde Europeia, 

comissão que havia decidido ouvir diversas entidades intervenientes nos 

processos de candidatura, para se perceber o que pode ser melhorado e de 

que modo estava a ser executado. Disse, porém, que a CDU se sentiu 

impedida de participar nas três audições que decorreram na passada 

semana, a primeira por se encontrar em viagem, a segunda e terceira 

porque, apesar de decorrer em teletrabalho, os eleitos da CDU não 

poderem, em horário laboral, participar em três reuniões na mesma 

semana, três dias consecutivos, considerando, por este facto, que esta 

solução não possibilita que a CDU acompanhe, fiscalize e proponha soluções 

sérias. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nelson José Guimarães Felgueiras, na qualidade de Presidente da Comissão 

Especializada, pediu esclarecimentos, aos quais Mariana da Conceição 

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

FREGUESIAS ------------------------------------------------------------------------------------ 
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19 – FREGUESIA DE PONTE – OFERTA DE TRÊS BANDEIRAS. Submete-se à 

apreciação e votação da Assembleia Municipal a proposta designada por 

“Freguesia de Ponte – Oferta de três bandeiras, destinadas a serem 

hasteadas na futura biblioteca de Ponte, na Universidade Júnior e Sénior de 

Ponte e como no auditório da Junta de Freguesia de Ponte”, aprovada pelo 

Órgão Executivo em sua reunião realizada no dia vinte e três de março de 

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

anexa ao livro de atas. 20 – 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 

artigo 25º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, para transporte de idosos 

no dia 4 de março, a Santo Tirso”, aprovada pelo Órgão Executivo em sua 

reunião realizada no dia nove de março de dois mil e vinte, que aqui se dá 

por reproduzida e fica arquivada em pasta anexa ao livro de atas. 21 - 

FREGUESIA DA COSTA - APOIO À EDIÇÃO DE LIVRO. Submete-se à 

apreciação e votação da Assembleia Municipal a proposta designada por 

“Freguesia da Costa – Apoio à edição de livro infanto-juvenil sobre Santa 

Marinha da Costa, no valor de €3.500,00 (três mil e quinhentos euros), 

aprovada pelo Órgão Executivo em sua reunião realizada no dia nove de 

abril de dois mil e vinte, que aqui se dá por reproduzida e fica arquivada em 

pasta anexa ao livro de atas. 22 - FREGUESIA DE MESÃO FRIO – DELEGAÇÃO 

DE COMPETÊNCIAS E SUBSÍDIO – ANO DE 2019. Submete-se à apreciação e 

votação da Assembleia Municipal a proposta designada por “Freguesia de 

Mesão Frio – aprovação da primeira revisão do Contrato de Delegação de 

Competências, celebrado em 21 de novembro de 2019, nos termos da 

cláusula 10ª daquele Contrato, alterando-se a cláusula 2ª, nomeadamente: 
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“…uma verba até ao limite do valor de 9.503,68€.”, a ainda a cláusula 8ª, 

nomeadamente: “O presente contrato tem início na data da sua assinatura e 

termina em 31 de dezembro de 2020” e aprovação da primeira revisão do 

Contrato de Atribuição de Subsídio, celebrado em 21 de novembro de 2019, 

nos termos da cláusula 10ª daquele Contrato, alterando-se a cláusula 2ª, 

nomeadamente: ”O subsídio a atribuir, no valor de 17.500€, destina-se a 

comparticipar a execução da obra…”, e ainda a cláusula 6ª, nomeadamente: 

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

de dezembro de 2020”, aprovadas pelo Órgão Executivo em sua reunião 

realizada no dia vinte de abril de dois mil e vinte, que aqui se dão por 

reproduzidas e ficam arquivadas em pasta anexa ao livro de atas. 23 - 

FREGUESIA DE GUARDIZELA – SUBSÍDIO – PRIMEIRA REVISÃO - ANO DE 

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

proposta designada por “Freguesia de Guardizela – Subsídio – aprovação da 

primeira revisão do Contrato de Atribuição de Subsídio, celebrado em 7 de 

janeiro de 2019, nos termos da cláusula 10ª daquele Contrato, alterando-se 

a cláusula 1ª, nomeadamente: “O presente contrato tem por objeto a 

atribuição de um subsídio à Freguesia para aquisição de um prédio urbano 

inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 435º, da Freguesia de 

Guardizela, para criação de um espaço de uso publico, e criação de um 

auditório, uma casa da juventude, entre outros equipamentos de resposta à 

comunidade””, aprovada pelo Órgão Executivo em sua reunião realizada no 

dia vinte de abril de dois mil e vinte, que aqui se dá por reproduzida e fica 

arquivada em pasta anexa ao livro de atas. 24 - 25 ANOS DE ELEVAÇÃO A 

VILA - ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS - LORDELO, MOREIRA DE CÓNEGOS, 

SELHO S. JORGE (PEVIDÉM), PONTE, SÃO TORCATO E SERZEDELO. Submete-

se à apreciação e votação da Assembleia Municipal a proposta designada por 

“25 anos de elevação a Vila - a atribuição de subsídios de €5.000,00 às 
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freguesias de Lordelo, Moreira de Cónegos, São Jorge de Selho (Pevidém), 

Ponte, São Torcato e Serzedelo”, aprovada pelo Órgão Executivo em sua 

reunião realizada no dia nove de março 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 o ponto 19, por unanimidade. ------------  

A Assembleia DELIBEROU APROVAR o ponto 20, por unanimidade. ------------  

A Assembleia DELIBEROU APROVAR o ponto 21, por unanimidade. ------------  

A Assembleia DELIBEROU APROVAR o ponto 22, por unanimidade. ------------  

A Assembleia DELIBEROU APROVAR o ponto 23, por unanimidade. ------------  

A Assembleia DELIBEROU APROVAR o ponto 24, por unanimidade. ------------  

Por esta altura, Manuel Lourenço Lima Amaral, do Grupo Parlamentar do 

MPT, regressou à sessão. ------------------------------------------------------------------- 

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

25 – ALTERAÇÃO DE TRÂNSITO – FREGUESIA DE LORDELO – RUA PADRE 

JOAQUIM SOUSA LOBO. Submete-se à apreciação e votação da Assembleia 

Municipal a proposta designada por “Alteração de trânsito – Freguesia de 

Lordelo – Rua Padre Joaquim Sousa Lobo”, aprovada pelo Órgão Executivo 

em sua reunião realizada no dia nove de abril 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 pelo Grupo Parlamentar do BE, do seguinte teor: 

“Considerando que: 1. No dia 1 de Maio de 1886, em Chicago, milhares de 

trabalhadores saíram às ruas exigindo direitos laborais. Este dia é 

relembrado pelo slogan que ficou a ecoar na história “Oito horas de 

trabalho, oito horas de lazer, e oito horas de descanso”, mas também pela 

trágica morte de vários ativistas, mortos pela repressão policial que 
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disparou cegamente sobre a multidão que exigia direitos e dignidade. 

Apesar da repressão os trabalhadores continuaram a luta, que viria a 

resultar, anos mais tarde, em ganhos de direitos e de liberdade para a 

maioria da classe trabalhadora. 2. Em Portugal, o 1º de Maio de 1974, 

realizado oito dias após o 25 de Abril, depois de décadas de repressão do 

Estado Novo, foi uma explosão de democracia nas ruas do país e marcou o 

início de uma conquista de direitos até aí negados: o Estado Social, a 

Segurança Social, o direito a cuidados de saúde públicos, à educação, à 

habitação, o direito ao trabalho e ao salário, a luta pelo pleno emprego, o 

reconhecimento às férias e aos subsídios de férias, a proibição dos 

despedimentos sem justa causa e a instituição, pela primeira vez, do 

salário mínimo nacional no valor de 3.300$00 (16,50€). Foi também após 

esta data que se consagraram ainda o direito à greve, à contratação 

coletiva e à organização sindical, bem como um novo movimento do 

trabalho ao nível das empresas, as Comissões de Trabalhadores (CT). 3. 

Portugal atravessa hoje um período muito complicado por causa do COVID 

19, com trabalhadores em lay-off, trabalhadores precários a serem 

despedidos ou ameaçados, falta de condições de higiene sanitária para 

trabalhar (locais de contacto com o público onde não são fornecidas luvas, 

nem máscaras para trabalhar), um aumento generalizado de insegurança e 

desemprego. 4. Têm sido recebidas centenas de denúncias de 

trabalhadores que se sentem ameaçados, trabalham sem condições, são 

despedidos no período experimental ou não recebem o seu salário. 5. Os 

trabalhadores na área da saúde, muitas vezes são contratados à hora, 

alguns recebem pouco mais que o ordenado mínimo nacional, e estão na 

linha da frente no tratamento e no auxílio ao tratamento do COVID 19 em 

hospitais, colocando a sua vida em risco e adiando a sua vida familiar. 6. 

Este ano, em que já se antevê uma grave crise económica e de direitos dos 
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trabalhadores, faz ainda mais sentido relembrar todos os direitos 

conquistados e defender todas e todos no direito a um emprego estável e 

a um salário condigno. Assim, a Assembleia Municipal de Guimarães, 

reunida a 15 de Maio de 2020, ao abrigo do artigo 25.º, n.º 2, alíneas j) e k) 

do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro e do artigo 3.º, n.º 3 da 

Lei I-A/2020, de 19 de Março, delibera: 1. Saudar o 1º de Maio e fazer 

votos para que seja o momento agregador das várias gerações e saudar 

nele a coragem de todos os homens e mulheres que exigem dignidade, 

defesa da democracia e de desenvolvimento pelo progresso social, defesa 

do emprego, salário ou pensão e da prestação de um serviço público. 2. 

Saudar as lutas dos trabalhadores e das populações da cidade que em 

defesa da nossa saúde asseguram serviços como a recolha do lixo, a venda 

de bens essenciais, os transportes, o correio, a limpeza e manutenção das 

estruturas e a escola pública na garantia de alimentação de emergência; 3. 

Saudar o trabalho de todos os profissionais na área da saúde no combate à 

pandemia em curso, em particular a todo o SNS e seus profissionais; 4. 

Instar o Governo a manter e reforçar as medidas de apoio aos 

trabalhadores, nomeadamente com o apoio aos pais que devam cuidar dos 

filhos menores de doze anos, reforço de apoio às creches não se obrigando 

as famílias a pagar os meses em que as crianças não frequentaram e não 

obrigando os pais a recorrer às mesmas na possibilidade de teletrabalho, 

mantendo a obrigação de não despedimento dos trabalhadores e 

mantendo os apoios da segurança social aos trabalhadores independentes. 

5. Enviar esta deliberação aos órgãos de soberania, aos Partidos Políticos 

com assento parlamentar, às Centrais Sindicais e à Comunicação Social.” --- 

A Assembleia DELIBEROU REPROVAR, por maioria, com 62 votos contra (24 

eleitos do PS, 35 Presidentes de Junta do PS e 3 eleitos do CDS-PP), 22 
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abstenções (12 eleitos do PSD, 9 Presidentes de Junta do PSD e 1 Membro 

Independente) e 5 votos a favor (3 eleitos da CDU, 1 eleito do BE e 1 eleito 

do MPT). ----------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Paulo Miguel Lima Peixoto, em nome do Grupo Parlamentar do CDS-PP, 

proferiu o seguinte: “O CDS, embora concordando com alguns pontos, 

nomeadamente o terceiro e o quarto da propositura da moção, não se revê 

nas suas considerações e nos restantes pontos da propositura e, por isso, 

vota contra esta moção.” -------------------------------------------------------------------  

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

proferiu o seguinte: “Votamos contra precisamente porque, apesar de nos 

revermos em grande maioria naquilo que consta na moção, não nos 

revemos, na íntegra, no ponto quatro, o que nos obrigou a votar contra esta 

moção.” ------------------------------------------------------------------------------------------   

MOÇÃO apresentada pelo Grupo Parlamentar da CDU, do seguinte teor: 

“Desde o anúncio do primeiro caso de doença pelo Covid-19, a 2 de março, 

até à data da publicação do Decreto-lei sobre o lay-off simplificado, a 26 de 

Março, falsamente apelidada de proteção dos postos de trabalho, 

assistimos a uma ampliação e agravamento da exploração dos 

trabalhadores. Muitas empresas de Guimarães tomaram medidas para, de 

imediato, despedir trabalhadores com contratos a prazo, trabalhadores 

contratados à hora e ao fim-de-semana, os chamados falsos recibos verdes 

e cessaram com os contratos que tinham com empresas de trabalho 

temporário. Coagiram com uma pressão enorme e à margem da Lei, para o 

gozo antecipado de férias e, de forma inaudita, aplicar um “banco de horas 

negativo”, ficando os trabalhadores a “dever” horas ao patrão. Aplicaram o 

layoff (suspensão dos contratos de trabalho e a redução do horário de 

trabalho) e praticaram condições inaceitáveis de vigilância e pressão sobre 
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os trabalhadores em “teletrabalho”, muitos dos quais com os filhos em 

casa pelo encerramento das escolas (ocorrido a 13 de março). Os 

trabalhadores independentes, micro e pequenos empresários, 

nomeadamente os do pequeno comércio impedidos de exercer, viram a 

redução drástica dos seus vencimentos, chegando algumas situações à 

ausência de qualquer rendimento. Muitos trabalhadores sofreram cortes 

salariais de 1/3 ou mais em março e abril, viram a continuação da 

desregulação dos seus horários, têm salários e outras retribuições em 

atraso e foram empurrados para o desemprego. Segundo dados do 

Instituto de Emprego e Formação Profissional, entre fevereiro e março 

deste ano, verifica-se um aumento de inscritos no concelho. Observando 

os dados do Instituto Nacional de Estatística prevê-se que os números 

continuem a aumentar. Vários sectores chave e seus trabalhadores 

desempenharam um papel fundamental na atual crise reconhecido por 

todos com muitos elogios ao seu trabalho, mas urge a valorização efetiva 

para além das palavras, desde a saúde, a educação, a agricultura, as forças 

de segurança e proteção civil, a salubridade pública – em que o 

suplemento extra de insalubridade, penosidade e risco é mais do que justo 

para estes trabalhadores. Agora que a retoma da economia se inicia 

gradualmente é urgente a valorização do trabalho e dos trabalhadores, 

intensificar a luta contra a exploração salvaguardando as medidas de 

Saúde e Segurança no Trabalho juntamente com as orientações da Direção 

Geral de Saúde e retomar o caminho da reposição e conquista de direitos e 

de justiça social, alargando e reforçando os serviços públicos fundamentais 

para a população. Assim, a Assembleia Municipal de Guimarães, reunida a 

15 de Maio de 2020, delibera: - Valorizar o trabalho e os trabalhadores, 

como eixo essencial das orientações políticas e como condição para 
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combater os impactos do surto epidémico; - Recomendar à Camara 

Municipal de Guimarães, que em torno da resposta ao surto epidérmico se 

promova um debate via meios multimédia com as associações 

representativas dos trabalhadores e dos empresários sobre o combate à 

precariedade e avançando com medidas para combater este flagelo 

social.” ------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Assembleia DELIBEROU REPROVAR, por maioria, com 59 votos contra (24 

eleitos do PS e 35 Presidentes de Junta do PS, 24 abstenções (12 eleitos do 

PSD, 9 Presidentes de Junta do PSD e 3 eleitos do CDS-PP) e 6 votos a favor 

(3 eleitos da CDU, 1 eleito do BE, 1 eleito do MPT e 1 Membro 

Independente). -------------------------------------------------------------------------------- 

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

Paulo Miguel Lima Peixoto, em nome do Grupo Parlamentar do CDS-PP, 

proferiu o seguinte: “O CDS abstém-se nesta moção porque, concordando 

com a propositura, não se revê nos considerandos que a ela suporta.” --------- 

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

proferiu o seguinte: “Votamos contra esta moção, apesar de nos revermos 

na íntegra na parte deliberativa que aqui é proposta. Contudo, não podemos 

deixar de notar que nos considerandos da moção, e mesmo considerando 

que no lay-off há alguns abusos, neste momento foi uma medida que 

permitiu, de facto, salvar empregos, mas não podemos olhar para esta 

medida como forma diabolizada como ela é feita, principalmente, no 

primeiro parágrafo da moção.” ------------------------------------------------------------  

MOÇÃO apresentada pelo Grupo Parlamentar da CDU, do seguinte teor: “Na 

semana que se assinala o Dia Internacional do Enfermeiro, a CDU saúda 

todos os enfermeiros vimaranenses e portugueses, incluindo todos aqueles 

que procuraram no estrangeiro o emprego e o reconhecimento profissional 

que lhes foi negado no concelho e no país. A CDU sublinha o 
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reconhecimento da generalidade dos portugueses pelo trabalho realizado 

pelos enfermeiros portugueses na linha da frente do combate ao surto 

epidémico, pondo em risco a saúde física e psíquica, trabalhando 12 e mais 

horas, em muitas situações impedidos de contactarem com os familiares 

mais diretos, fazendo a opção, em primeiro lugar pela saúde dos 

portugueses. Reconhecimento que não pode ficar pelos aplausos e pelos 

discursos de circunstância, alguns dos quais proferidos por quem durante 

anos desvalorizou profissionalmente os enfermeiros, desvalorizou os 

salários e as carreiras, aumentou os ritmos de trabalho, usando e 

abusando de horas extraordinárias em geral não pagas nem compensadas. 

Os últimos meses demonstraram, de forma mais evidente, que os 

enfermeiros são necessários nos serviços agora, mas também para o 

futuro, contribuindo para o reforço do SNS. Reforço que exige a urgente 

contratação de mais enfermeiros, nos hospitais e cuidados de saúde 

primários, com destaque para o enfermeiro de família, através de 

contratos de trabalho por tempo indeterminado e pela efetivação dos 

enfermeiros com contratos de substituição e outras formas de 

precariedade. Reforço que passa igualmente pela valorização das carreiras, 

do salário, da compensação do risco e da penosidade, do reconhecimento 

do seu importante papel no Serviço Nacional de Saúde. No Dia 

Internacional do Enfermeiro, a CDU reafirma que os enfermeiros têm um 

papel fundamental na prestação geral de cuidados de saúde que constitui 

um direito fundamental da população portuguesa e, por consequência, 

sublinha a importância dos enfermeiros no bom desempenho do SNS. 

Assim, a Assembleia Municipal de Guimarães, reunida a 15 de maio de 

2020, delibera: - Congratular os enfermeiros portugueses que estão na 

linha da frente do combate ao surto epidémico. - Aprovar um voto de 
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louvor aos enfermeiros Vimaranenses pelo seu trabalho e dedicação. - 

Remeter esta Moção para as organizações representativas dos Enfermeiros 

em Guimarães.” ------------------------------------------------------------------------------- 

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

MOÇÃO apresentada pelo Grupo Parlamentar da CDU, do seguinte teor: 

“Nos transportes públicos rodoviários em Guimarães, na sequência do 

surto epidémico, verificou-se uma enorme redução de oferta e há 

freguesias que ficaram sem transportes. Os utentes viram os seus passes 

praticamente sem uso depois de o pagarem e as operadoras devem 

restituir os valores entretanto pagos. Preocupa-nos a reabertura gradual 

da economia, dado que em grande parte dos Concelhos não existe a 

frequência necessária de transportes públicos para garantir a lotação de 

2/3 nos autocarros, principalmente aquando da reabertura das escolas. 

Mais uma vez se prova a pertinência de manter o transporte de 

passageiros sob alçada do Estado. Com o fim do Estado de Emergência e 

com a anunciada retoma progressiva da atividade económica e da vida 

social, torna-se indispensável que os serviços de transporte público sejam 

capazes de garantir a mobilidade dos utentes e populações e este seja 

efetuado com o pleno respeito pelas condições sanitárias e de higiene. O 

sector dos transportes tem um papel indispensável na retoma da atividade 

económica e da vida social. Como é sabido pelas características da sua 

atividade este é um sector sobre uma forte exposição a focos de 

contaminação, o que implica que nesta fase devem ser asseguradas 

medidas acrescidas de proteção dos seus trabalhadores, e de limpeza, 

higienização e delimitação dos espaços a serem usados pelos seus utentes. 

A retoma progressiva exige que a situação no sector dos transportes seja 

tratada com clareza e rigor. A Assembleia Municipal de Guimarães, reunida 

a quinze de maio de dois mil e vinte, recomenda: · Que se proceda ao 
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aumento no número de autocarros e sua frequência tendo em conta o 

cumprimento da redução da lotação exigida pela legislação em vigor. · A 

colocação de barreiras no interior dos veículos que permitam assegurar o 

cumprimento da redução da capacidade e o respetivo distanciamento 

social necessário entre os passageiros. · A colocação de dispensadores de 

higienização com álcool gel nas entradas dos passageiros. · A criação de 

uma equipa de higienização dos veículos, com base na estação rodoviária 

de Guimarães, que possa proceder à limpeza antes do início da seguinte 

volta.” -------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Assembleia DELIBEROU REPROVAR, por maioria, com 59 votos contra (24 

eleitos do PS e 35 Presidentes da Junta do PS) e 30 votos a favor (12 eleitos 

do PSD, 9 Presidentes de Junta do PSD, 3 eleitos do CDS-PP, 3 eleitos da 

CDU, 1 eleito do BE, 1 eleito do MPT e 1 Membro Independente. --------------- 

MOÇÃO apresentada pelo Grupo Parlamentar da CDU, do seguinte teor: “O 

cumprimento generalizado das exigências motivadas pela Covid-19 motiva 

esta moção de saudação especial pelo "esforço e dedicação de todas e de 

todos os que, com risco da própria vida têm trabalhado, no nosso 

concelho, para o bem comum". Cabem nesta referência, louvando, 

naturalmente, a sua coragem e dedicação, todos os profissionais do 

Serviço Nacional de Saúde, forças de segurança, proteção civil, bombeiros, 

serviços municipais, freguesias e eleitos, instituições e voluntários que, no 

concelho de Guimarães estão na linha da frente do combate contra este 

inimigo invisível, mas implacável. Realçamos, também, o comportamento 

cívico da população que tem contribuído para manter a salubridade e 

limpeza do nosso território, respeitando as regras de deposição de 

resíduos sólidos urbanos nos contentores e os horários de recolha. Gestos 

distintivos, na defesa do bem comum, por uma sociedade mais justa, mais 
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solidária, inovadora, criativa e corajosa. A Assembleia Municipal de 

Guimarães, reunida a quinze de maio de dois mil e vinte, delibera 

reconhecer e saudar publicamente todos os esforços coletivos que tem 

vindo a se concretizar no combate ao surto epidémico.” -------------------------- 

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

MOÇÃO apresentada pelo Grupo Parlamentar do PSD, do seguinte teor: 

“Portugal vive, por estes dias, um problema de saúde pública que só 

encontra paralelo no ano de 1918, quando a gripe espanhola chegou a 

Portugal e aqui se instalou por dois anos, dizimando dezenas de milhares 

portugueses. A SARS-Covid, à semelhança da pneumónica, também 

apanhou o mundo e as autoridades sanitárias desprevenidas por ser um 

vírus de muito fácil propagação. Ninguém estava preparado. No entanto, 

cumpre saudar quem, todos os dias, se apresenta na linha da frente ao 

combate a esta doença. Saudar quem, sendo a pedra basilar, tem de 

enfrentar adversidades numa batalha desigual para com este vírus. É 

graças ao empenho, esforço, dedicação e profissionalismo dos profissionais 

de saúde que Portugal e, particularmente, Guimarães conseguiu, pelo 

menos para já, obter números tão baixos, face à média de outros países 

próximos de nós. Nestes termos, o Grupo Parlamentar do Partido Social 

Democrata, até mesmo pela passagem do Dia e o Ano Internacional dos 

Enfermeiros (doze de maio), não podia deixar de saudar todos os médicos, 

enfermeiros de mais profissionais de saúde a atuar no concelho de 

Guimarães. Assim, A Assembleia Municipal de Guimarães, reunida a quinze 

de maio de dois mil e vinte, delibera que seja dado conhecimento desta 

saudação ao Conselho de Administração do Hospital Senhora da Oliveira e 

ACES Alto Ave pelo crucial desempenho dos profissionais a atuar nos 

nossos serviços de saúde e que permitiram e permitem a salvaguarda da 

saúde pública e de uma excelente prestação de cuidados à população.” ----- 
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A Assembleia DELIBEROU APROVAR, por unanimidade. ---------------------------- 

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

Sónia Cristina Patrocínio Gonçalo Ribeiro, em nome do Grupo Parlamentar 

do BE, proferiu o seguinte: “O Bloco de Esquerda votou favoravelmente esta 

moção, mas não pode deixar de fazer aqui uma pequena reflexão. É no 

mínimo muito estranho que partidos e forças políticas que tiveram sempre 

uma orientação de cortes naquilo que são os investimentos e os apoios ao 

Serviço Nacional de Saúde venham apresentar esta moção. É no mínimo 

contraditório.” --------------------------------------------------------------------------------- 

Luís Miguel Freitas Marques Carvalho Soares, em nome do Grupo 

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

favoravelmente esta moção no quadro daquilo que é a opção política que 

tem tido relativamente ao investimento no Serviço Nacional de Saúde. E, não 

pode deixar aqui de notar que a moção apresentada pelo Partido Social 

Democrata é uma proclamação, na medida em que nos últimos dez anos o 

Partido Social Democrata foi responsável, na área da saúde, por cortes muito 

profundos, sobretudo na carreira dos enfermeiros, que o Partido Socialista 

teve a oportunidade de repor, seja no caso dos salários, das horas, do plano 

nacional de trabalho para as trinta e cinco horas, as horas de qualidade, no 

suplemento remuneratório e, portanto, esta proclamação também deve aqui 

ficar registada por parte do PSD que é uma contrição pelos erros que teve no 

passado.” ---------------------------------------------------------------------------------------- 

-----------------------------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 APROVAR a 

ata em minuta, por unanimidade. -------------------------------------------------------- 
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Pelas duas horas e dez 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. ----------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


