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ATA 

Aos trinta dias do mês de junho 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 - PROJETOS ECONÓMICOS DE INTERESSE MUNICIPAL - PERÍODO 

COMPREENDIDO ENTRE 1 DE FEVEREIRO DE 2020 E 25 DE MAIO DE 2020. -- 

2 - LISTAGEM DOS COMPROMISSOS PLURIANUAIS ASSUMIDOS AO ABRIGO 

DA AUTORIZAÇÃO PRÉVIA GENÉRICA CONCEDIDA. --------------------------------- 

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

3 – APROVAÇÃO DA ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE 15 DE MAIO DE 2020. - 

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

4 – CONSOLIDAÇÃO DE CONTAS 2019. -------------------------------------------------- 

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

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS CONSOLIDADAS E RELATO SOBRE OUTROS 

REQUISITOS LEGAIS E REGULAMENTARES. -------------------------------------------- 

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

6 - ANÁLISE DO RELATÓRIO DA ATIVIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

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

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

7 - SEGUNDA ALTERAÇÃO DO REGULAMENTO MUNICIPAL PARA 

ATRIBUIÇÃO DE APOIOS A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. - 

ATIVIDADES ECONÓMICAS ------------------------------------------------------------------ 
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8 – COVID-19 – PLANO DE APOIO AO COMÉRCIO, RESTAURAÇÃO - BEBIDAS 

E SIMILARES E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS. ----------------------------------- 

9 - PEDIDO DE RENEGOCIAÇÃO DO CONTRATO DE CONCESSÃO DE 

BENEFÍCIOS TRIBUTÁRIOS MUNICIPAIS CELEBRADO EM 2 DE JUNHO DE 

2016 COM A EMPRESA ESTAMPARIA TÊXTIL AMADO & MARTINS, LDA. ------ 

10 - PEDIDO DE RENEGOCIAÇÃO DO CONTRATO DE CONCESSÃO DE 

BENEFÍCIOS TRIBUTÁRIOS MUNICIPAIS CELEBRADO EM 19 DE NOVEMBRO 

DE 2018 COM A EMPRESA M. & COSTAS, S.A. ---------------------------------------- 

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

11 – ESTADO DE CALAMIDADE - MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS DE 

EXECUÇÃO APROVADAS NO ÂMBITO DA SITUAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA DA 

COVID-19 E DA DECLARAÇÃO DO ESTADO DE EMERGÊNCIA. --------------------- 

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

12 - PROCEDIMENTO CONCURSAL PARA PROVIMENTO DE CARGOS 

DIRIGENTES - DESIGNAÇÃO DE JÚRIS. --------------------------------------------------- 

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

13 – CONCURSO PÚBLICO N.º 5/20 – AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS – 

FORNECIMENTO DE UMA SOLUÇÃO DE CÓPIA, IMPRESSÃO E 

DIGITALIZAÇÃO PARA AS ESCOLAS EB 2,3 DE GUIMARÃES - REPARTIÇÃO DE 

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

14 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO CONTÍNUO DE GÁS 

PROPANO A GRANEL – TRIÉNIO 2021/2023 - REPARTIÇÃO DE ENCARGOS. -- 

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

15 - CURTIR CIÊNCIA - ASSOCIAÇÃO CENTRO CIÊNCIA VIVA DE GUIMARÃES 

- APROVAÇÃO DE CONTRATO PROGRAMA PARA O ANO 2020. ----------------- 

16 - ADITAMENTO AO CONTRATO PROGRAMA TEMPO LIVRE 2020. ----------- 

17 - ADITAMENTO AO CONTRATO PROGRAMA A OFICINA 2020. --------------- 

18 - ADITAMENTO AO CONTRATO PROGRAMA TAIPAS TURITERMAS 2020. - 
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19 - ADITAMENTO AO CONTRATO PROGRAMA FRATERNA 2020. --------------- 

EDUCAÇÃO -------------------------------------------------------------------------------------- 

20 - MEDIDAS EXTRAORDINÁRIAS E DE CARÁTER TEMPORÁRIO NA ÁREA 

DA EDUCAÇÃO - REFEIÇÕES E COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA DOS 

ALUNOS MATRICULADOS NOS ESTABELECIMENTOS DE EDUCAÇÃO E 

ENSINO DO 1.º CICLO. ----------------------------------------------------------------------- 

CONTRATOS PROGRAMA -------------------------------------------------------------------- 

21 - CONSTRUÇÃO DO POSTO TERRITORIAL DA GUARDA NACIONAL 

REPUBLICANA DE LORDELO - MINUTA DE CONTRATO DE COOPERAÇÃO 

INTERADMINISTRATIVA PARA EXECUÇÃO DA OBRA. ------------------------------- 

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

22 - DESAFETAÇÃO DO DOMÍNIO PÚBLICO DE PARCELA DE TERRENO 

SITUADA NO LUGAR DE BURRECOS, SANDE VILA NOVA. -------------------------- 

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

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

SUBSÍDIO – OBRAS NA RUA SOUTO DA BOUÇA, ESTACIONAMENTO JUNTA 

DE FREGUESIA/CAMPO DE FUTEBOL DE CALVOS E PARQUES DE LAZER. ------ 

24 - FREGUESIA DE S. TORCATO – SUBSÍDIO E DELEGAÇÃO DE 

COMPETÊNCIAS – ANO DE 2019 – DELIBERAÇÃO DE 10 DE FEVEREIRO DE 

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

25 - FREGUESIA DE GUARDIZELA - ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO - 

REABILITAÇÃO DE EDIFÍCIO E EXECUÇÃO URBANÍSTICA NA ÁREA ADSTRITA 

À CAPELA DE SANTA LUZIA E RUA MONTE DE CIMA. ------------------------------- 

26 – FREGUESIA DE SERZEDELO - ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO – OBRAS NA 

RUA DO GRUPO DESPORTIVO E RUA DA EIRINHA. ---------------------------------- 

27 – FREGUESIA DE NESPEREIRA - CONTINUIDADE DO PROJETO SOCIAL “+ 

VIDA” (2020/2021). --------------------------------------------------------------------------
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28 – SUBSÍDIOS NO ÂMBITO DO IMPACTA - INVESTIMENTO MUNICIPAL EM 

PROJETOS E ATIVIDADES CULTURAIS, TERRITORIAIS E ARTÍSTICAS. ------------ 

29 – FREGUESIA DE CANDOSO S. MARTINHO - CONTINUIDADE DO PROJETO 

“CANDOSO ATIVO” (2020/2021). --------------------------------------------------------- 

30 – FREGUESIA DE LORDELO - ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO – PROJETO DA 

CENTRALIDADE DE LORDELO. ------------------------------------------------------------- 

31 – FREGUESIA DE PONTE - ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO – REQUALIFICAÇÃO 

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

32 – FREGUESIA DE MOREIRA DE CÓNEGOS - CONTINUIDADE DO PROJETO 

SOCIAL “RAÍZES” (2020/2021). ------------------------------------------------------------ 

33 – FREGUESIA DE SILVARES – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO – OBRAS NOS 

ARRUAMENTOS DO BAIRRO DE SANTA MARIA. ------------------------------------- 

34 – FREGUESIA DE CREIXOMIL – SUBSÍDIO E DELEGAÇÃO DE 

COMPETÊNCIAS – OBRAS NA RUA DO ROBALO. ------------------------------------- 

35 – UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ATÃES E RENDUFE – ATRIBUIÇÃO DE 

SUBSÍDIO – OBRAS DE BENEFICIAÇÃO DO PARQUE DE ESTACIONAMENTO 

EM SÃO COSME. ------------------------------------------------------------------------------- 

36 - FREGUESIA DE MOREIRA DE CÓNEGOS – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO – 

OBRAS NO CEMITÉRIO, CASA MORTUÁRIA E FONTANÁRIO DE PEREIRAS. --- 

37 - FREGUESIA DE LONGOS - ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO – AMPLIAÇÃO DO 

CEMITÉRIO. ------------------------------------------------------------------------------------- 

38 - FREGUESIA DE CALDELAS – REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS NA RUA DAS 

CASAS NOVAS, PEDRAÍDO E TRAVESSA DA QUINTÃ – MATERIAIS. ------------- 

39 - UNIÃO DE FREGUESIAS DE CONDE E GANDARELA – APOIO PARA 

OBRAS REQUALIFICAÇÃO DO CEMITÉRIO DE CONDE. ------------------------------ 

40 - UNIÃO DAS FREGUESIAS DE CONDE E GANDARELA - ATRIBUIÇÃO DE 

SUBSÍDIO – PROJETO DA CENTRALIDADE DE GANDARELA. -----------------------

41 – UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SANDE VILA NOVA E SANDE S. CLEMENTE
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– SUBSÍDIO - ANO DE 2019. ---------------------------------------------------------------- 

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

SALVADOR E GONDOMAR – SUBSÍDIO - ANO DE 2018 – SEGUNDA 

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

43 - FREGUESIA DE RONFE – OBRAS NO CEMITÉRIO - ANO DE 2019. ----------- 

44 - FREGUESIA DE RONFE – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO – CONSTRUÇÃO DE 

BALNEÁRIOS NO ESPAÇO ARTE E CULTURA. ------------------------------------------ 

45 - FREGUESIA DE POLVOREIRA – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO – AQUISIÇÃO 

DE TERRENO PARA ALARGAMENTO CEMITÉRIO. ------------------------------------ 

46 - FREGUESIA DE COSTA – SUBSÍDIO - ANO DE 2019. ---------------------------- 

47 - FREGUESIA DE RONFE – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO – REDE DE ÁGUAS 

PLUVIAIS DA RUA AGRAS DE POLÉ À RUA VENDA NOVA. ------------------------- 

48 - FREGUESIA DE SÃO TORCATO – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO – OBRAS DE 

AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO. -------------------------------------------------------------- 

49 – CONCESSÃO DE APOIOS MUNICIPAIS ÀS FREGUESIAS. ---------------------- 

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

50 – FREGUESIA DE URGEZES – DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS – 

PAVIMENTAÇÃO DE VÁRIOS ARRUAMENTOS - ANO DE 2017 – 

DELIBERAÇÃO DE 31 DE JANEIRO DE 2019. -------------------------------------------- 

51 – FREGUESIA DE SILVARES – DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS – OBRAS 

NOS ARRUAMENTOS DO LOTEAMENTO DA GANDRA. ----------------------------- 

52 – FREGUESIA DE GUARDIZELA – DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS – 

OBRAS NA RUA DAS ESCOLAS. ------------------------------------------------------------ 

53 – FREGUESIA DE LONGOS – DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS – ANO DE 

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

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

– DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS – ANO DE 2016. --------------------------------- 
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55 – UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SANDE VILA NOVA E SANDE S. CLEMENTE 

– DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS – ANO DE 2015. --------------------------------- 

56 – FREGUESIA DE RONFE – DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS – ANO DE 

2016 – DELIBERAÇÃO DE 12 DE SETEMBRO DE 2019. ------------------------------- 

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

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

58 – DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NAS FREGUESIAS (CONTRATOS 

INTERADMINISTRATIVOS). ----------------------------------------------------------------- 

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

59 – ALTERAÇÃO DE TRÂNSITO – UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SOUTO 

SANTA MARIA, SOUTO S. SALVADOR E GONDOMAR. ------------------------------ 

60 - ALTERAÇÃO DE TRÂNSITO - RUAS EMÍLIO CASTELAR GUIMARÃES, 

BARREIRA E S. GEMIL - FREGUESIA DE PONTE. --------------------------------------- 

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

61 - APROVAÇÃO DA ATA EM MINUTA. ------------------------------------------------ 

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, 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, 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, Sandra da Luz da Cunha Martins, Márcio Rafael da Silva Ferreira e 
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António Rogério Ferreira Paiva; (PSD) - Ana Paula Cardoso Lemos Damião, 

César Nuno da Costa Teixeira, Emídio Guerreiro, 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, Elsa Maria da Silva 

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

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

e Ana Catarina Gomes de Sousa; (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 

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, Carlos 

Alberto Alves Miranda Oliveira – PS, Serafim Lopes Fernandes (em 

representação do Presidente da Junta de Freguesia de Ponte) – PS, Natália 

Maria da Silva Fernandes Ribeiro – PSD, Maria Adelaide Andrade Silva – PS, 

José Armando Morais da Silva – PS, António Alberto da Costa Martins – PSD, 

Marta Filipa da Silva Gonçalves – PS, Angelino Miguel Ribeiro Salazar – PSD, 

Nélson Cristiano Gonçalves Ferreira – PS, Ricardo Jorge Carvalho de Castro – 
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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, Manuel Fernando Alves Cardoso - PSD e Carlos Alberto Peixoto 

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

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

apresentados, procedeu à substituição dos seguintes membros: Cândido 

Capela Dias, Célia Maria Abreu Magalhães, José Pedro Correia de Aguiar 

Branco, Miguel Ângelo Leite Vieira, Sónia Ermelinda Matos Silva Fertuzinhos, 

Sérgio Alberto Castro da Rocha, José Cardoso de Menezes Couceiro da 

Costa, Ana Rita Abreu Fernandes e Paulo Pinto de Carvalho Freitas do 

Amaral. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

Faltaram os seguintes membros: Maria Elizabete Veloso Machado da Costa 

Martins, José de Castro Dias, Alexandra Santos Gonçalves Ferreira, Daniel 

André de Sousa Rodrigues, Mário Augusto Araújo Ribeiro, Carlos Artur Faria 

Ribeiro Coimbra e Manuel das Neves Rodrigues. ------------------------------------- 

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 e Bruno Alberto Vieira Fernandes. ------------------------------ 

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

- Do ofício do Grupo Parlamentar Ecologista “Os Verdes” remetendo, para 

conhecimento, a pergunta formulada ao Ministério da Ciência Tecnologia e 
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Ensino Superior sobre as condições de oferta de vagas em residências 

universitárias. ---------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Rui Armindo da Costa Freitas, do Grupo Parlamentar Municipal do PSD, 

começou por recordar que o Partido Social Democrata já vinha alertando 

que algo não estava bem na empresa municipal VITRUS AMBIENTE. Assim, 

referiu que nos últimos dias soube-se que, de facto, o que lá se passa é algo 

que vai para além do mal-estar entre diferentes personalidades. Para melhor 

compreensão, recordou que a VITRUS AMBIENTE, como muitas outras, tem 

um modelo de governação societária composto por um Conselho de 

Administração, onde há lugar a um Presidente, não executivo, com funções 

de representação do principal acionista, o Município de Guimarães e um 

Diretor Executivo, também integrado no Conselho de Administração, este 

sim, com funções de gestão da empresa. Acrescentou tratar-se de um 

modelo de gestão que não é novo em Guimarães, no que toca a empresas 

municipais, assim como que é um modelo comum a muitas sociedades em 

todo o mundo. Acrescentou, ainda, que compete ao Presidente do Conselho 

de Administração acompanhar, com periocidade relevante, a vida da 

sociedade, exercendo funções de representação sem qualquer tipo de 

ingerência na gestão corrente da empresa. Referiu, ainda neste âmbito, que 

o facto da carta de renúncia de Daniel Pinto ter sido dirigida ao Presidente 

da Câmara e não ao Presidente da Assembleia Geral da Sociedade como era 

de esperar, trouxe o caso para a esfera política e permitiu perceber que o 

representante do Município, Sérgio Castro Rocha, subverteu as regras de 

governação da sociedade, tomando, para si, funções que não lhe diziam 

respeito, assumindo-se como participante ativo nos atos de gestão da 
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empresa, usurpando de um papel para o qual não foi investido por todos 

nós. Perante estes factos e sendo competência da Assembleia Municipal 

fiscalizar a atividade do Executivo Municipal, salientou a importância de o 

assunto ser devidamente esclarecido, uma vez que se pode estar na 

presença de factos com gravidade suficiente que merecem cuidados 

especiais. Referindo-se às palavras de Daniel Pinto, que classificou de 

“patológica” a forma violenta como o Presidente do Conselho de 

Administração se sobrepôs ao seu papel de gestor da empresa, considerou 

que o modelo societário da empresa foi desrespeitado e desvalorizado de 

forma flagrante. Disse, por isso, querer saber se em algum momento o 

Diretor Executivo, agora demissionário, foi alvo de assédio profissional pelo 

Presidente do Conselho de Administração, ou, se o Executivo Municipal 

ordenou que Sérgio Castro Rocha agisse deste modo e, se assim foi, qual o 

objetivo desta ordem de atuação, isto caso não se estar a assistir a uma 

tomada de assalto, pura e simples, do Partido Socialista na administração de 

uma empresa municipal de forma direta, colocando a agenda partidária e 

pessoal de um dos seus representantes à frente da vontade da sociedade e 

do seu, aprovado, Plano de Atividades, como alega, na sua comunicação, o 

anterior gestor. Reiterou a importância do assunto, dizendo que nenhum 

dos cenários é menos grave, sendo certo que o representante do Município, 

Sérgio Castro Rocha, usurpou das suas funções e foi para além da 

representação do Município que lhe cabia no órgão em causa, para o qual 

devia existir uma tomada de posição do Presidente da Câmara. Prosseguiu, 

lembrando que, no entretanto, o Presidente da Câmara havia dito que os 

Estatutos da empresa deviam ser alterados para melhor adaptação ao estilo 

do seu representante, o que considerou uma lógica do “mundo ao 

contrário”, em que, se o representante não sabe comportar-se de acordo 

com as regras da sociedade, alteram-se as regras como quem faz “umas 
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calças à medida”. Concluiu, considerando que, por vezes, “o problema não é 

das calças, mas, sim, de quem as veste”. ------------------------------------------------ 

Luís Miguel Freitas Marques Carvalho Soares, Presidente da Junta de 

Freguesia de Caldelas, começou por referir que há já vários anos que os 

partidos da oposição em Guimarães, quer à esquerda quer à direita, 

sobrevivem com o único objetivo: derrubar o Partido Socialista, como 

demonstraram as últimas eleições autárquicas, uma direita vimaranense 

toda unida que escolheu uma mensagem de mudança e alternativa à 

governação do Partido Socialista. Porém, sendo verdade que a mensagem 

acabou por polarizar a votação, os vimaranenses demonstraram, mais uma 

vez, querer o Partido Socialista a governar, mas, por responsabilidade 

própria, sacrificaram os partidos mais à esquerda que deixaram de ter 

representação na vereação municipal, o que empobreceu a democracia 

local. Referiu, de seguida, que depois da saída de António Magalhães até 

dois mil e treze, contrariamente ao que se defendia, Domingos Bragança 

consolidou, mais ainda, o Partido Socialista, através da Agenda Verde, do 

modelo intervencionista na economia e da coesão territorial, apostando na 

educação, cultura e ação social, fez do projeto socialista um projeto mais 

forte, mais credível e, sobretudo, com melhores resultados do que o que 

vigorava até então. Referiu, também, que quer se goste mais, quer se goste 

menos, o Partido Socialista com Domingos Bragança venceu. Para quem tem 

a responsabilidade de liderar o partido que sustenta a Câmara Municipal, o 

generalizado consenso desta governação, mesmo entre a oposição, deveria 

ser motivo de regozijo. Prosseguiu, dividindo a governação do Município de 

Guimarães em três partes: Numa dimensão universalista, disse ser 

Guimarães um território europeu, aberto ao mundo, comprometido com os 

objetivos da Convenção de Paris sobre a mudança do clima e com uma 
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estratégia para responder ao desafio do desenvolvimento sustentável, 

espaço onde muitas pessoas, ideias e culturas coexistem, espaço este 

construído com universidades, com a comunidade emigrante, com a 

classificação do nosso Centro Histórico como Património da UNESCO, com a 

Capital Europeia da Cultura, com a consolidação do concelho como destino 

turístico internacional; No universo das políticas económicas, disse que o 

Município assumiu, ao contrário do que aconteceu no passado em 

Guimarães e ainda acontece noutros municípios do país, um modelo 

intervencionista, que capta, mobiliza e favorece o investimento privado, sem 

esquecer a promoção da concertação social entre parceiros, que é bom 

exemplo da estratégia de consolidação da vida profissional com a vida 

familiar, e a que se pode, ainda, acrescentar um trabalho sério em volta de 

um pacto municipal para o emprego, para a promoção de melhores salários 

e para a redução gradual do tempo de trabalho; Na dimensão das políticas 

sociais, referiu que o Município de Guimarães implementou um conjunto de 

respostas intergeracionais de combate às desigualdades e à pobreza, 

considerando as características das famílias. Acrescentou ser um Município 

charneira na defesa da escola pública, não apenas na dimensão estrutural, e 

de que é exemplo a escola de Fafião inaugurada no passado dia 24 de junho, 

ou a requalificação em curso das escolas de Vermis e Casais, mas, sobretudo, 

na dimensão educativa, pedagógica e extracurricular como fator de 

promoção social mesmo em territórios ultraperiféricos, realçando também, 

neste âmbito, a importância da intervenção precoce de base municipal no 

combate à iliteracia e promoção à literacia digital, como fatores de equidade 

social e, antes dela, como instrumento habilitante para uma cidadania plena 

de compreensão do mundo e de constante questionamento dos cidadãos. 

Relativamente à cultura, salientou que Guimarães tem-se afirmado como 

um espaço de cidadania eclética que defende as tradições locais, mas que 
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está aberta à contemporaneidade. Prosseguindo, mesmo achando não ser 

muito agradável o que iria fazer, considerou que a governarão de Domingos 

Bragança começa a ser verdadeiramente preocupante para Guimarães, 

porque, seguramente, se pode afirmar que os resultados obtidos nos últimos 

quarenta anos aconteceram porque a governação e a oposição em 

Guimarães não mudaram estruturalmente de funções, sendo 

particularmente importante referir hoje que talvez a esquerda e também a 

direita apoiariam muito, senão todas, as propostas e as concretizações que o 

Partido Socialista tem protagonizado, referindo, a título de exemplo, o 

consenso generalizado em torno das medalhas atribuídas, no 24 de Junho, 

em tempos de pandemia, aos profissionais de saúde, voluntários e 

funcionários dos serviços essenciais, sendo que, com estas 

pequenas/grandes decisões, os vimaranenses sabem que o Partido Socialista 

tem sido alternativa à sua própria governação, e que nos seus ciclos e nas 

suas transições continua a ser a força mais apta, mais capaz e mais confiável 

para protagonizar as transformações que a sociedade vimaranense exige. 

Realçou, depois, que o Partido Socialista tem reforçado o contrato de 

confiança entre o município e os eleitores, entre o Partido Socialista e os 

vimaranenses, fazendo desistir o Partido Social Democrata. Porém, recordou 

que se o pragmatismo é, até pelos resultados, indispensável, além dele é 

preciso continuar a sinalizar o futuro, continuar a redescobrir fronteiras e 

formas de expressar o universalismo de Guimarães no mundo, seja no 

impulso das novas descobertas ou na concretização dos compromissos 

internacionais em matéria de desenvolvimento sustentável, continuar a 

renovar os compromissos com politicas económicas e sociais, construindo 

um ambiente com os parceiros sociais para a constituição de um pacto para 

o emprego, melhores salários e mais conciliação com a vida familiar, é 
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preciso um modelo de intervenção escolar focado no combate à iliteracia e 

favorecendo a literacia digital, sem perder de vista a cidadania plena. Pelo 

atrás exposto, disse serem estes os combates que verdadeiramente 

importam ao Partido Socialista, o combate de ideias, e pelas ideias, não 

abdicando de o fazer continuadamente com a sociedade civil, no sítio certo e 

com quem tem de ser feito, e na disputa com todos os partidos explicar que 

as nossas ideias são hoje, como no passado, as melhores para Guimarães, 

mas, mas tendo sempre presente que não há democracia sem o 

contraditório, sem debate e sem pluralismo de ideias. Finalizou, referindo 

que todos são precisos para o combate de ideias e para Guimarães. ------------ 

Mariana da Conceição Pereira da Silva, Sónia Cristina Patrocínio Gonçalo 

Ribeiro e Ana Paula Cardoso Lemos Damião pediram esclarecimentos, aos 

quais Luís Miguel Freitas Marques Carvalho Soares respondeu. ------------------ 

Sónia Cristina Patrocínio Gonçalo Ribeiro, do Grupo Parlamentar Municipal 

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

transcreve: “A Assembleia da República discute, nestas semanas, o 

Orçamento Suplementar para o ano dois mil e vinte, na sequência da 

resposta que é exigida à crise social e económica que o país atravessa. O 

prazo para apresentação de propostas de alteração ao Orçamento de Estado 

Suplementar já terminou e, por isso, gostaria de falar, resumidamente, sobre 

algumas medidas que o Bloco apresentou e que se centram em três grandes 

áreas: apoios sociais e emprego, melhoramento dos serviços públicos que 

estiveram na primeira resposta à pandemia, e medidas para implementar 

mais justiça na economia. Apesar de reconhecermos insuficiências no 

documento apresentado, entendemos que a viabilização deste orçamento é 

importante porque ele dá provisão orçamental a um conjunto de medidas 

imediatas de emergência social e económica para dar resposta à crise. Nas 

medidas no âmbito de apoios sociais e apoio ao emprego, o Bloco 
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apresentou, e já foi aprovado na generalidade, o subsídio extraordinário de 

desemprego e da redução para metade do prazo de garantia do acesso ao 

subsídio de desemprego. Apresentamos duas medidas relacionadas com os 

rendimentos dos trabalhadores, o lay-off pago a cem por cento para que os 

trabalhadores não continuem com cortes salariais impostos por lei, e o 

aumento do complemento de estabilização, que já existe, aos trabalhadores 

despedidos antes do lay-off. Além disso, o Bloco de Esquerda quer uma 

prorrogação dos apoios sociais enquanto durar a necessidade de emergência 

associada à crise. É ainda necessário o apoio aos sócios-gerentes, uma 

medida vetada recentemente pelo Presidente da República, mas esperemos 

que volte novamente a ser discutida e aprovada na Assembleia da República. 

A prioridade para as medidas para reforçar os serviços públicos é a área da 

Saúde. O Bloco propõe uma aceleração da concretização da Lei de Bases da 

Saúde, ou seja, o fim das taxas moderadoras para meios complementares e 

de diagnóstico e exames. Esta medida está já prevista, mas o Bloco quer 

antecipar a sua entrada em vigor, para responder à crise provocada pela 

pandemia, protegendo o acesso ao Serviço Nacional de Saúde. O Bloco quer 

neste Orçamento a contratação de mais oito mil profissionais para o Serviço 

Nacional de Saúde, uma vez que esta é uma medida importante, que visa 

dotar o Serviço Nacional de Saúde de todos os profissionais de que precisa 

para responder à pandemia, mas também para dar resposta aos outros 

serviços que entretanto ficaram paralisados e que vão ter de retomar a sua 

atividade. Propomos ainda que o subsídio de doença, quando associado à 

covid-19, seja pago a cem por cento, e que haja um subsídio de risco, ou 

seja, um acrescento salarial, para todos os profissionais de saúde que 

estejam na primeira linha de combate à pandemia. Na área da educação, o 

Bloco propõe que não haja perda de lugar na creche quando o pagamento 
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não é efetuado e que o pagamento se possa adequar à perda de 

rendimentos de cada agregado familiar. E ainda a contratação de mais 

professores para reforçar os meios humanos e a Escola Pública. O Bloco 

apresentou também uma proposta para que o Orçamento de Estado 

compense financeiramente as corporações de bombeiros, dando os recursos 

para que possam responder a todas as situações de emergência. Por fim, 

relativamente a medidas de justiça na economia, algumas propostas do 

Bloco já foram acolhidas pelo governo, como as empresas com ligações a 

offshore não possam beneficiar de apoios públicos, mas gostaria ainda de 

salientar a importância das empresas que têm mais lucros poderem dar um 

contributo para financiar as medidas que apoiam toda a economia. Este 

contributo seria feito através do aumento de um ponto percentual em cada 

escalão da derrama.” ------------------------------------------------------------------------- 

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

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

transcreve: “Não posso deixar de iniciar a minha intervenção reforçando a 

ideia de que a Coligação Democrática Unitária defendeu que esta sessão da 

Assembleia Municipal de Guimarães já poderia ser presencial com todas as 

condições de segurança. A realidade tem demonstrado que é possível 

retomarmos a normalidade cumprindo, sempre, com as medidas de 

distanciamento físico e as medidas de higienização e o uso de máscara. 

Acreditamos que a discussão política se perde e se perde, sobretudo, o que 

é necessário questionar e fiscalizar do trabalho deste executivo numa fase 

tão importante do nosso país e num futuro que se adivinha incerto. Queria 

começar insistindo numa questão sobre a qual o Senhor Presidente já foi 

muitas vezes questionado, mas pouco ou nada esclareceu. Desde o mês de 

março que os transportes públicos coletivos sofreram alterações, com uma 

brutal redução. Ouvimos as intenções da Câmara que não nos podem 
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descansar, até porque continuamos todos à espera de mudanças nesta área 

para o concelho de Guimarães. Por isso mesmo, não podemos deixar de 

lamentar que as empresas de transportes coletivos mantenham os seus 

trabalhadores em lay-off, quando seria importante manter todos os seus 

autocarros na rua, com mais e melhores horários, para garantir a mobilidade 

para todos e para cumprir com o distanciamento físico, para o caminho que 

se estava a fazer no combate às alterações climáticas, com a retirada de 

milhares de automóveis das nossas estradas, fosse prosseguido. Mas as 

intenções não nos levam do local a) ao local b), é necessário repor os 

horários, quer entre as freguesias quer entre os concelhos próximos. Só com 

investimento sério nos transportes será possível criar condições para que a 

população tenha acesso e possa optar pela sua utilização. De igual modo, 

Senhor Presidente, se colocam as questões relativamente à empresa CP – 

Comboios de Portugal. Sabemos que essa responsabilidade não é sua, mas a 

responsabilidade de defender os munícipes vimaranenses junto da empresa, 

já é sua responsabilidade. Tem havido algum contacto com a CP 

pressionando para que o Alfa direto para Guimarães seja reposto? Não é 

possível que continuem a usar o vírus como desculpa para retirar alguns dos 

poucos serviços públicos, usando o argumento da falta de utentes. Não 

faltam utentes, faltam opções. É pois necessário, e nunca é demais 

relembrar, garantir a higienização dos veículos entre carreiras para que 

utentes e trabalhadores circulem em segurança. Sabemos que será colocado 

em prática um programa para erradicar o amianto nas escolas, que foi 

anunciado no início do mês, aproveitando o encerramento dos 

estabelecimentos de ensino devido à pandemia de covid-19. Guimarães tem 

doze escolas onde o amianto será removido, nesta lista onde constam 

quinhentos e setenta e oito estabelecimentos, ao abrigo de um programa 



 

 

 
 

ATA Nº 3 Fls. __9V__ 

SESSÃO ORDINÁRIA DE 30 DE JUNHO DE 2020                                                                
 

 

 

Mod. 228/SQ 0 

que custará sessenta milhões de euros, financiado por verbas comunitárias. 

No entanto, o Senhor Ministro da Educação afirmou que as aulas 

recomeçarão no dia catorze de setembro o que deixa muito pouco tempo 

para abertura de concurso, para início da obra e conclusão da mesma. 

Poderá, o Senhor Presidente, garantir que as obras estão concluídas a tempo 

da reabertura das escolas? Penso que a próxima pergunta deveria ser mais 

dirigida para a Vereadora da Educação, pois seria necessário fazer um 

balanço deste terceiro período tão atípico e discutirmos sobre as 

dificuldades que alunos, pais e professores enfrentaram. Mas faltando a 

oportunidade para fazer esse balanço, gostaria de perguntar quantos alunos 

vimaranenses ficaram para trás, porque não tiveram acesso aos 

computadores/tablets, ou porque não tinham internet, ou por outros 

fatores externos? As atividades de enriquecimento curricular terão lugar no 

ano letivo 2020/2021? Serão reforçados os assistentes operacionais para o 

novo ano letivo, pois estes serão o garante da segurança, da limpeza e da 

higienização dos espaços escolares e até os que garantirão que muitos 

alunos cumprem com as regras de distanciamento físico e as medidas de 

proteção individual? E o município reforçará as transferências de verbas 

para a juntas de freguesia para assegurar a higienização das escolas? Por 

fim, fazem-nos chegar a informação de que no Centro de Recolha Oficial 

recusou a entrega de animais, designadamente de gatos, e é lamentável que 

o faça numa altura destas. E a dificuldade em entrar em contacto com o 

canil também nos foi reportada. Não considera que este afastamento pode 

levar a um maior abandono dos animais? Estamos a tratar de uma matéria 

onde temos dado passos positivos. A Coligação Democrática Unitária aqui na 

Assembleia Municipal e na Assembleia da República tem dado uma grande 

importância a esta matéria e não é apenas perto das eleições. É uma 
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preocupação permanente. Com o bem-estar animal, mas principalmente, 

com o bem-estar dos cidadãos que tentam ajudar os animais abandonados.”  

António Fernando Meireles Lopes, membro independente, fez a sua 

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

passada quarta-feira, celebrámos com a sobriedade que a situação sanitária 

exige, o Primeiro Dia de Portugal. Das celebrações do ano passado, ficou o 

registo da atribuição do título de Cidadão Honorário de Guimarães ao 

Senhor Presidente da República Portuguesa. Infelizmente, o mais alto 

magistrado da Nação não compareceu no ano passado às comemorações e o 

mesmo fez este ano. Em dois mil e dezanove esteve na apresentação de um 

livro de João Miguel Tavares na casa do Alentejo em Lisboa e não nos dignou 

com a sua presença, este ano o 24 de Junho foi ocupado pelo Senhor 

Presidente da República numa sessão da parte da manhã no Infarmed, sobre 

a situação epidemiológica do país e, às dezasseis horas, uma audiência com 

a Associação Nacional de Cuidadores Informais. Nada tenho contra a 

realização dessas atividades, pelo contrário, no atual período de crise 

sanitária que atravessámos, essas reuniões certamente foram uteis e 

necessárias, mas julgo de manifesta falta de consideração a sua ausência 

depois de convidado e homenageado pelo edil vimaranense. Provavelmente 

o Senhor Presidente da Câmara de Guimarães terá recebido uma justificação 

aceitável, atendível até, de mais uma ausência, mas para o comum dos 

nossos concidadãos fica o desprestígio, a desconsideração e a deselegância. 

Nas palavras proferidas no discurso do 25 de Abril, o Senhor Presidente da 

República dizia “O 10 de Junho é essencial e vai ser evocado. O 1.º de 

Dezembro é essencial e vai ser evocado. O 5 de Outubro é essencial e vai ser 

evocado. O 25 de Abril é essencial e tinha de ser evocado. Em tempos 

excecionais de dor, de sofrimento, de luto, de separação, de confinamento é 
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que mais importa evocar a Pátria, a independência, a República, a liberdade 

e a democracia.” E mais adiante afirma “Se Portugal tivesse, logo no início da 

sua história, atendido ao efémero, não teria sequer sido Portugal.” Evocar a 

Pátria, a Independência, elogiar o continuado esforço do nosso primeiro Rei 

e a persistência de todos os portugueses que contribuíram para fundar 

Portugal e não comparecer nos atos que efetivamente celebram o Primeiro 

dia de Portugal é em meu entender, uma contradição reiterada que não 

pode ser olvidada. Todas as datas que considera essenciais celebrar, Dia de 

Portugal, da Restauração da Independência, da Implantação da República só 

são possíveis porque existiu a primeira “Tarde Portuguesa”. Não 

comparecer, por várias vezes convidado, evidencia a efemeridade da visão 

do atual ocupante do Palácio de Belém. Felizmente, os Vimaranenses 

continuarão a celebrar e a exaltar esse dia até que o Governo Central 

reconheça a justeza de comemorar o dia da génese de Portugal, não como 

um feriado municipal, mas com a dignidade e a exaltação que legitimamente 

merece!” ----------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

“Que a operacionalidade da VITRUS não era, ou melhor, não é a mais 

adequada, não é novidade para ninguém, muito menos para os 

vimaranenses mais atentos. Contudo, diz o ditado popular que, o à vontade 

não é o à vontadinha. Soube-se publicamente da renúncia do Administrador 

Executivo que, entrou em conflitos internos com o Presidente do Conselho 

de Administração. E puxando o fio à meada, consegue perceber-se alguns 

contornos desta novela, que mais parece uma tragédia. Senão vejamos: A 

renúncia do diretor executivo, é suportada juridicamente por um mail! 

Repito, por um mail, que é enviado ao Presidente da Câmara. Um 

documento que retrata uma série de considerações e onde pode ser 
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facilmente constatado o mau ambiente que se vivia dentro da Empresa 

Municipal. Um documento, em que o signatário apresenta o propósito de se 

demitir. Mas curiosamente, um documento remetido ao Presidente da 

Câmara Municipal de Guimarães. As primeiras incongruências começam 

aqui: Como é que o documento é remetido ao Presidente da Câmara 

Municipal de Guimarães e não, como o deveria ter sido feito, ao Presidente 

da Assembleia Geral da VITRUS? Se o documento paralelamente foi 

remetido aos serviços da VITRUS, porque é que a renúncia está suportada 

num documento que não tem sustentabilidade formal? Ao ter sido 

divulgado um documento de correio eletrónico que vem diretamente 

destinado a uma pessoa e que, o mesmo acaba por ser o suporte jurídico de 

um ato formal, muito gostaria o Grupo Parlamentar do CDS-PP de saber se 

não estará em causa a violação do Artigo 194º do Código Penal, referente à 

violação de correspondência? Uma vez violada, ou no mínimo, acedida à dita 

correspondência, verifica-se o descontentamento do Diretor Executivo 

relativamente ao modus operandi da VITRUS que, segundo o mesmo e passo 

a citar ”…como é do conhecimento de S. Exa. (leia-se Presidente da Câmara), 

desde a tomada de posse dos atuais órgãos sociais da VITRUS, o 

funcionamento normal da mesma tem sido acentuadamente perturbado, 

como, de resto a auditoria levada a cabo em 2019 deu conta…” fim de 

citação. Razões para perguntar se o Presidente da Câmara de Guimarães, 

efetivamente, tinha ou tem conhecimento que a VITRUS funcionava ou, 

melhor, funciona assim e, se tem conhecimento dos resultados da dita 

auditoria? E já agora, convinha também saber se, a Câmara Municipal de 

Guimarães enquanto entidade participante e detentora maioritária do 

capital social da VITRUS, sabe se as perturbações referidas pelo Diretor 

Executivo, pseudo-demissionário, tem a ver com a pressão exercida pelo 
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Presidente do Conselho de Administração acerca do privilégio de atuação da 

empresa sobre determinado território. É que coincidência ou não, a verdade 

é que, desde que o Diretor Executivo abandonou a empresa, o território da 

Vila de Ponte ficou como um “brinco”, a fazer inveja a alguns campos de 

futebol. Pena que não fosse assim, em todo o território concelhio! E por fim, 

já que as dúvidas são muitas e a VITRUS parece que funciona “sem Rei mas 

com Rocha”, convém também saber se, a Câmara Municipal de Guimarães 

sabe que há empresas privadas, geridas operacionalmente por 

colaboradores da VITRUS, a fazer trabalhos concorrenciais com a própria 

VITRUS, muitas das vezes em horários que poderiam e deveriam ser feitos 

pela empresa municipal, em relacionamentos, que por hoje, vou apelidar no 

mínimo de promíscuos. Basta atentar nos serviços efetuados numa das vilas 

do concelho, dos equipamentos de proteção individual utilizados pelos 

colaboradores, ou dos equipamentos estacionados no parque da VITRUS. 

Pelo que dando sequência a esta intervenção, o Grupo Parlamentar do CDS-

PP vai fazer um requerimento à Câmara Municipal de Guimarães através da 

digníssima mesa da Assembleia Municipal a solicitar: As conclusões do 

relatório efetuado à VITRUS em 2019 e a carta de renúncia apresentada pelo 

Diretor Executivo da VITRUS, Daniel Pinto. Não nos parece o melhor 

ambiente, para a empresa municipal responsável pelo ambiente em 

Guimarães.” ------------------------------------------------------------------------------------ 

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

prescindiu do uso da palavra. -------------------------------------------------------------- 

Domingos Bragança Salgado, Presidente da Câmara Municipal, começou por 

clarificar que o Conselho de Administração da VITRUS AMBIENTE é 

composto por três Membros, um dos quais Presidente, sendo todos 

nomeados em Assembleia Geral, conforme determina os seus Estatutos. Em 

resposta às questões partidárias, comunicou saber que o Administrador 
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Executivo, Daniel Pinto, é militante do Partido Socialista e que o Presidente 

do Conselho de Administração, Sérgio Castro Rocha, é independente, 

informando, também, que compete ao Presidente do Conselho de 

Administração coordenar a atividade do Órgão, representar a VITRUS e 

providenciar a correta execução das deliberações. Prosseguindo, informou 

que recebeu a carta de renúncia, na qualidade de Presidente da Câmara, 

mas que esta não tinha valor do ponto de vista formal, o que levou o 

Administrador Executivo a proceder à sua restituição à Assembleia Geral, 

órgão com competências para o efeito. Em abono da verdade, deixou claro 

que tinha recebido a carta de renúncia em plena pandemia, o que o 

preocupou, mas o Conselho de Administração que estava em funções, 

assumiu, por inteiro, a administração e a gestão da empresa e que foi 

exemplar no trabalho que desempenhou em fase de pandemia, pelo que 

agradecia ao Presidente do Conselho de Administração e aos seus 

colaboradores o valioso apoio. Continuou, comunicando que a auditoria 

feita à empresa VITRUS Ambiente foi solicitada por si, na qualidade de 

Presidente da Câmara, reiterando que a empresa funcionou, sempre, no 

cumprimento da lei. Depois, assegurou desconhecer qualquer dos factos 

gravosos denunciados na intervenção que o antecedeu e que, por isso, 

desafiava o membro Paulo Peixoto a ser consequente com as suas acusações 

e a tomar as devidas diligências. Relativamente à intervenção do membro 

Luís Soares, que elogiou, repetiu a importância do combate de ideias sobre 

temas fundamentais para Guimarães e o constante contraditório que tem 

que existir entre partidos políticos, quer na Câmara Municipal, quer na 

Assembleia Municipal, dentro dos próprios partidos e entre partidos e 

eleitores. Acrescentou ser primordial a continuação do projeto “Guimarães 

Mais Verde” para um desenvolvimento mais sustentável e uma sociedade de 
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saúde e de bem-estar. Sobre o transporte público, que identificou como 

sendo o transporte do futuro, considerou que em tempos de pandemia o 

importante era proporcionar todas as condições de segurança, sendo 

necessário existir diálogo constante com as operadoras e concessionários, 

aproveitando para informar que nos meses de abril, maio e junho não foi 

cobrado qualquer custo na utilização do transporte público e a partir de 

julho os passes teriam uma redução de cinquenta por cento. De seguida, 

informou que a Câmara Municipal continua a trabalhar no sentido de 

remover o amianto ainda existente em cerca de oito a dez escolas do 

concelho. Quanto ao acolhimento dos animais pelo canil/gatil, informou que 

não tem sido fácil, mas que a Câmara Municipal tem trabalhado com a 

Sociedade Protetora dos Animais de Guimarães e com as estruturas técnicas 

no sentido de encontrar a melhor solução, lembrando, no entanto, que o 

canil/gatil de Guimarães acolhe animais do município de Guimarães e de 

outros municípios vizinhos que não têm estrutura para o efeito. Por último, 

considerou que o “Dia Um de Portugal” é o 24 de junho, dia da primeira 

“Tarde Portuguesa”, reafirmando tudo fazer para que esse dia seja 

reconhecido como feriado nacional, pelo menos aquando das 

comemorações dos 900 Anos da Independência de Portugal. --------------------- 

Rui Armindo da Costa Freitas, Paulo Miguel Lima Peixoto e Mariana da 

Conceição Pereira da Silva 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 - PROJETOS ECONÓMICOS DE INTERESSE MUNICIPAL - PERÍODO
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COMPREENDIDO ENTRE 1 DE FEVEREIRO DE 2020 E 25 DE MAIO DE 2020. -- 

Submete-se à Assembleia Municipal, para conhecimento, os Contratos de 

Concessão de Benefícios Tributários Municipais, formalizados e subscritos 

pelas partes, no hiato temporal compreendido entre um de Fevereiro de 

dois mil e vinte a vinte e cinco de Maio de dois mil e vinte, dos quais foi 

tomado conhecimento pelo Executivo Municipal, em sua reunião realizada 

no dia um de junho de dois mil e vinte, que aqui se dão por reproduzidos e 

ficam arquivados em pasta anexa ao livro de atas. 2 - LISTAGEM DOS 

COMPROMISSOS PLURIANUAIS ASSUMIDOS AO ABRIGO DA AUTORIZAÇÃO 

PRÉVIA GENÉRICA CONCEDIDA. Submete-se à Assembleia Municipal, para 

conhecimento, a listagem dos compromissos plurianuais assumidos ao 

abrigo da autorização prévia genérica concedida, nos termos do nº 4, do 

artigo 25º, do Regulamento de Execução Orçamental da Câmara Municipal 

de Guimarães, da qual foi tomado conhecimento pelo Executivo Municipal, 

em sua reunião realizada no dia dezoito de junho de dois mil e vinte, que 

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

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

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

3 – APROVAÇÃO DA ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE 15 DE MAIO DE 2020. 

Submete-se à votação da Assembleia Municipal, nos termos do nº 2, do 

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

ordinária de quinze de maio 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. 

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

sessão, os seguintes membros: Sandra da Luz da Cunha Martins, Elsa Maria 
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da Silva Castro, Catarina de Freitas Marques, Carlos Alberto Alves Miranda 

de Oliveira, Natália Maria da Silva Fernandes Ribeiro, Manuel Fernando 

Alves Cardoso e Serafim Lopes Fernandes. --------------------------------------------- 

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

4 – CONSOLIDAÇÃO DE CONTAS 2019. Submete-se à apreciação e votação 

da Assembleia Municipal a proposta designada por “Consolidação de Contas 

2019”, aprovada pelo Órgão Executivo em sua reunião realizada no dia 

dezoito de junho 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 CONSOLIDADAS E RELATO SOBRE OUTROS REQUISITOS 

LEGAIS E REGULAMENTARES. Submete-se à apreciação da Assembleia 

Municipal a Certificação Legal das Contas – Relato sobre a Auditoria das 

Demonstrações Financeiras Consolidadas e relato sobre outros requisitos 

legais e regulamentares, da qual foi tomado conhecimento pelo Executivo 

Municipal, em sua reunião realizada no dia dezoito de junho 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 Municipal da 

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

transcreve: “A CDU gostaria de deixar aqui algumas notas: Primeira, o 

agrupamento de empresas apresenta um resultado positivo e uma gestão 

equilibrada no seu todo, por efeito de participações distintas das diferentes 

empresas. Aliás, regista-se a melhoria dos resultados obtidos. Segunda, o 

agrupamento de empresas apresenta crescimento nas vendas e nos serviços 

prestados, o que se regista. Terceira, o agrupamento de empresas previu 

arrecadar e arrecadou, efetivamente, receita apreciável a título de 

"impostos e taxas", com substancial aumento em relação ao ano de dois mil 
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e dezoito, o que remete para revisão em baixa das respetivas taxas. Quarta, 

o agrupamento de empresas municipais previu receber e recebeu 

efetivamente valores significativos com origem no Poder Central, o que 

garante razoável cobertura financeira dos investimentos. Assim, atenta a 

prevalência de elevados valores em impostos e taxas e em transferências do 

orçamento de Estado, coloca-se a questão da redução do esforço dos 

munícipes, com reavaliação em baixa das taxas municipais, contribuindo 

para aliviar esse esforço, particularmente em tempos de uma economia local 

seriamente afetada negativamente pela crise pandémica.” ----------------------- 

José Silva Fernandes, do Grupo Parlamentar Municipal do PS, começou por 

referir que a consolidação de contas de um município com as entidades 

participadas está consagrada no Regime Financeiro das Autarquias Locais e 

Entidades Intermunicipais. Referiu, também, que o perímetro de 

Consolidação de Contas da Câmara Municipal de Guimarães, entidade “mãe” 

e responsável pelas demonstrações económicas e financeiras, concentra, 

para além do Município, as entidades participadas CASFIG, VITRUS 

AMBIENTE, VIMÁGUA, TAIPAS TURITERMAS, TURIPENHA, OFICINA, TEMPO 

LIVRE e FRATERNA, que consolidam pelo método da consolidação integral e, 

por outro lado, a Fundação Cidade de Guimarães, entretanto extinta, e a 

Fundação Martins Sarmento, que consolidam pelo método da equivalência 

patrimonial. Esclareceu que o Município de Guimarães integra também 

outras entidades de menor relevância, mas que, decorrendo do referido 

Regime, não consolidam. Esclareceu, ainda, que as contas do Município não 

resultaram afetadas negativamente por este processo, antes pelo contrário, 

porque as contas das referidas entidades, umas com contributo pela positiva 

quanto à relevância das suas contas e da sua representatividade na 

consolidação, outras não com tanto contributo, mas, ainda assim, e mais 
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importante, com um papel fundamental no serviço prestado à comunidade, 

mas não avaliável à luz de um mero resultado económico ou patrimonial, 

mas pela elevada dimensão e valia imaterial da sua ação, esta sim, equação 

relevante. Ainda assim, salientou que o balanço do Município assume o peso 

decisivo nesta consolidação com uma representatividade acima dos 90%. 

Mencionou o ativo líquido de cerca de quinhentos e cinquenta e quatro 

milhões de euros e o resultado líquido de cinco milhões e duzentos mil 

euros, assim como o rácio de autonomia financeira de 70%, o que revela um 

extraordinário índice de financiamento dos seus ativos, denotando nesta 

consolidação de contas uma excelente saúde económica e financeira do 

Município de Guimarães. Finalizou, anunciando que, pelas razões descritas, 

o Partido Socialista votaria favoravelmente a Consolidação de Contas. --------- 

Paulo Miguel Lima Peixoto pediu esclarecimentos, aos quais, José Silva 

Fernandes respondeu. ----------------------------------------------------------------------- 

Domingos Bragança Salgado, Presidente da Câmara Municipal, usou da 

palavra apenas para referir que estava em total consonância com as palavras 

de José Silva Fernandes, acrescentando, porém, que as empresas municipais 

recebem, de facto, valores consideráveis do Município para prestar os 

serviços à comunidade, serviços que teriam de ser executados pela Câmara 

Municipal, quiçá com recurso a valores financeiros mais avultados. ------------ 

A Assembleia DELIBEROU APROVAR o ponto 4, por maioria, com 64 votos a 

favor (23 eleitos do PS, 35 Presidentes de Junta do PS, 4 eleitos do CDS-PP, 1 

eleito do MPT e 1 eleito Independente) e 26 abstenções (11 eleitos do PSD, 

11 Presidentes de Junta do PSD, 3 eleitos da CDU e 1 eleito do BE). -------------  

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

6 - ANÁLISE DO RELATÓRIO DA ATIVIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

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

da alínea c), do nº 2, do artigo 25º, da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, o 
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relatório acerca da atividade da Câmara Municipal no período compreendido 

entre um de maio e quinze de junho, que aqui se dá por reproduzido e fica 

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

António Brás Mendes Pereira, Presidente da Junta de Freguesia de Moreira 

de Cónegos, começou por dizer que era com muita honra que representava, 

na Assembleia Municipal, a sua terra – a Freguesia de Moreira de Cónegos. 

Depois, transmitiu que o compromisso que a Câmara Municipal assumiu 

com a freguesia de Moreira de Cónegos estava a concretizar-se, destacando, 

essencialmente, o início das obras de construção do Centro Escolar, obra 

que classificou de extrema importância para os seus habitantes, que muito 

agradecem, acrescentando, também, que é a obra que a freguesia, 

atualmente, mais necessita. Prosseguindo, referiu que a vila de Moreira de 

Cónegos para além dos moreirenses, tem uma zona geográfica que abrange 

uma enorme densidade populacional, nomeadamente de concelhos vizinhos 

que, diariamente, se deslocam para trabalhar nas empresas e instituições da 

freguesia. Acrescentou, ainda neste âmbito, que Moreira de Cónegos possui 

à sua volta 28.377 habitantes de freguesias que lhe são contíguas, 

pertencentes a outros concelhos, (excluindo, neste número, os polos que 

são maiores, Vizela e Vila das Aves), que utilizam o comércio, industrias, 

instituições e, naturalmente, vão passar a conhecer as escolas de Moreira de 

Cónegos. Referiu, seguidamente, que a escola é uma das mais importantes 

instituições, aproveitando para agradecer à Direção e colaboradores do 

Agrupamento de Escolas Dra. Maria de Jesus pelo nível de excelência da 

escola da freguesia a que preside. Lembrou que a construção do Centro 

Escolar não era uma promessa eleitoral, era uma necessidade sentida e foi 

tema prioritário da Junta de Freguesia, do Agrupamento de Escolas Dra. 

Maria de Jesus, de Adelina Paula Pinto e do Presidente da Câmara Municipal, 
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pela importância na formação dos moreirenses. Pelo que acabara de referir, 

reconheceu a harmonia que existiu entre todas as entidades intervenientes 

e valorizou a proposta apresentada pela Câmara Municipal para a 

concretização da obra. Antes de concluir, a propósito de ter surgido o 

primeiro caso positivo de Covid-19 na vila, agradeceu a ajuda prestada pelos 

empresários, instituições e população, que permitiu que Moreira de 

Cónegos fosse a primeira freguesia a distribuir a todas as famílias, de forma 

gratuita, máscaras de proteção. Concluiu, agradecendo a disponibilidade 

manifestada pelas Vereadoras Sofia Ferreira e Paula Oliveira, assim como 

das suas equipas, no combate à pandemia provocada pela Covid-19. ----------- 

Rui Alexandre Pereira Barros da Cunha Pereira, do Grupo Parlamentar 

Municipal do PSD, fez a sua intervenção, lendo, em voz alta, o texto que a 

seguir se transcreve: “Trago a este ponto a temática dos transportes 

públicos. Em dois tópicos particulares: Primeiro, a reposição de carreiras 

suspensas com a pandemia; Segundo: o futuro do serviço público de 

transporte em Guimarães. Conforme referido na sessão anterior, percebe-se 

que o atual modelo faz depender bastante a sua sustentabilidade das 

carreiras escolares. Portanto será fácil deduzir do impacto que o 

encerramento das escolas trouxe aos transportes públicos em Guimarães: 

supressão de carreiras, redução abrupta de oferta de transporte público 

global. A temática do serviço público de transportes foi colocada na agenda 

política pela boa oposição ao regime socialista que governa Guimarães há 3 

décadas. Foi possível perceber que afinal havia outro modelo, em muito 

semelhante ao que uma parte da oposição defendia ser possível desde que 

assumido o investimento público numa parte fundamental da mobilidade 

dos vimaranenses. Aquilo que a pandemia veio trazer foi um agravamento 

de uma solução moribunda e desadequada: moribunda por que em vias de 

substituição por novo modelo de serviço público de transportes; 



 
ATA Nº 3 Fls. __16__  

SESSÃO ORDINÁRIA DE 30 DE JUNHO DE 2020                                                                  
 

 

 

Mod. 228/SQ 0 

 

desadequada por que nunca capaz de responder verdadeiramente às 

necessidades dos vimaranenses principalmente aqueles que vivem fora da 

cidade. A resposta surgiu tarde porque não se anteciparam as dificuldades 

de um retorno à normalidade parcial sem atender a uma incapacidade de 

resposta por parte dos transportes concessionados com as escolas ainda 

fechadas. Naturalmente que foram privilegiadas as carreiras mais favoráveis 

do ponto de vista económico-financeiro, mantendo arredados da oferta de 

transporte público muitos vimaranenses ansiosos de caminharem no sentido 

da normalidade. Hoje experimentamos ainda condicionantes severas apesar 

da tentativa de resposta do Município o que implica uma frustrante mas 

factual conclusão: o serviço público não está garantido. Corajosa a resposta 

de autarcas vimaranenses que sentindo a necessidade crescer criaram as 

sinergias necessárias para suplantar a inércia de um poder político míope às 

necessidades reais das populações. Ágil a resposta de autarcas vimaranenses 

que procuraram soluções em mais uma demonstração de torpor de uma 

máquina pesada, ávida de projetos gigantes na propaganda mas sem 

capacidade de concretizar medidas rápidas de mitigação dos 

constrangimentos provocados pela escassez de transporte público… Claro 

ficou que o modelo não serve porque não permite ao Município responder 

sem estar dependente de outros. Por isso importa ressalvar que vários anos 

depois, a comparação com o que sucede noutros municípios que 

implementaram modelo distinto do atual, próximo do que está em concurso 

público, favorece a capacidade do município na gestão do serviço público de 

transporte, favorece o interesse público. Enquanto que em Guimarães não. 

Trinta anos depois, o Partido Socialista não foi capaz de desenhar e 

implementar uma solução de transporte público que se adaptasse aos 

tempos e que desse resposta às necessidades de mobilidade dos seus 
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cidadãos. Num concelho que foi capital europeia da cultura vai para 10 anos 

essa incapacidade impede, entre outras oportunidades, um mais franco 

acesso à cultura por todos os vimaranenses. Não temos dogmas quanto ao 

modelo a implementar – concessão ou municipal, o que importa é servir o 

interesse público. Algo que não sucedeu nos últimos anos e que temos 

duvidas se cumprirá nos próximos com a alteração em curso. Estivemos e 

estamos preocupados com o serviço público de transporte. A quantidade de 

pedido de esclarecimentos no concurso público é sintomática embora 

expectável. Estamos naturalmente preocupados porque, as alterações 

introduzidas recentemente podem arrastar uma solução para final de dois 

mil e vinte e um, sendo que continua sem se perceber a disparidade de cerca 

de sessenta milhões de euros entre o estudo inicial e o valor em concurso 

público após análise da AMT; não se percebe também porque não é 

disponibilizado aos concorrentes o modelo económico-financeiro em que 

assenta a valorização do modelo, Porque num município que almeja o título 

de Capital Verde continuamos sem resposta sobre a obrigatoriedade 

procedimental de vinte e sete unidades elétricas conforme publicamente 

comunicado enquanto noutros municípios se verificam avanços significativos 

nesse sentido, E enquanto subsistem dúvidas que subsistem sobre a 

adequação de um modelo com desenho pré-pandemia na realidade pós-

pandemia. Cumpre questionar o Executivo: Qual o ponto de situação global 

do concurso público em curso? Há algum cenário definido com a 

concessionária para a reposição da totalidade das carreiras caso os efeitos 

do concurso público se arrastem para final de dois mil e vinte e um? Que 

soluções em discussão para o eventual reinício do ano letivo em setembro?”  

Sónia Cristina Patrocínio Gonçalo Ribeiro, do Grupo Parlamentar Municipal 

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

transcreve: “O Bloco de Esquerda apresentou recentemente um plano de 
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emergência social e económico, que visa contribuir para a resposta a 

questões distribuídas por cinco dimensões essenciais. Não é que estas 

questões não existissem já, ou que o Bloco nunca se tenha debruçado sobre 

elas, é que a situação pandémica e a crise económica e social por ela criada, 

veio evidenciá-las. Como evidenciou também que só uma organização 

territorial descentralizada, com competência e legitimidade democrática 

própria, poderá responder. Desde a dimensão económica e laboral; 

educativa e cultural; social, habitação e saúde; dimensão territorial e 

transportes e a dimensão agroambiental. Estamos inseridos numa região 

altamente produtiva e geradora de riqueza, mas continua a ter uma franja 

muito significativa dos trabalhadores/as a receber salário mínimo nacional, e 

que mesmo no caso de salários mais justos, fica abaixo da média nacional 

em duzentos e vinte e dois euros. Não obstante ter-se verificado entre dois 

mil e dez e dois mil e dezoito, um aumento da despesa em cultura e 

desporto de 5.1%, no mesmo período verificou-se apenas um aumento de 

1% no ambiente. Os edifícios para habitação familiar diminuíram no mesmo 

período em 106. Salientamos ainda a diminuição dos estabelecimentos do 

pré-escolar e primeiro ciclo, de nove e dezanove, respetivamente. A 

mortalidade infantil até um ano de idade aumentou 1.7%. Ora, a análise 

destes números deve-nos preocupar a todos, porque em algumas matérias, 

que são bandeira do Município, a realidade não pode ser mais escondida. 

Para lá da fotografia, estão problemas concretos da vida das pessoas, e até a 

pretensão de metas a hipotéticas candidaturas bandeira deste executivo. E 

este executivo deve responder perante os munícipes a um conjunto de 

matérias, tão relevantes no contexto de combate à pandemia. É certo, que 

Guimarães não regista nas últimas semanas novos casos, mas importa saber 

se é por efetivamente não existirem novos focos de contágio, ou se é pela 



 

 

 
 

ATA Nº 3 Fls. __17V__ 

SESSÃO ORDINÁRIA DE 30 DE JUNHO DE 2020                                                                
 

 

 

Mod. 228/SQ 0 

falta de realização de testes. Assim, perguntamos: Quantos testes estão a 

ser feitos por dia, no centro criado para o efeito, no edifício da CP? Quantos 

lares e IPSS faltam testar, e que justificação apresentam para não terem sido 

testados todos os trabalhadores/as de todos os jardins-de-infância e ATL? 

Como pensa o município, em articulação com o Instituto de Emprego e 

Formação Profissional, por exemplo, dar resposta ao número de 

desempregados que já aumentou, e que certamente irá aumentar, com vista 

ao mercado de trabalho, sem que a solução passe pelo uso, já recorrente em 

muitos casos, a Contratos de Emprego e Inserção, mas que não se traduzem 

na criação de postos de trabalho permanentes? E ainda, quantas pessoas 

recorreram aos Serviços Sociais da Câmara, quer para pedir ajuda no 

pagamento de despesas fixas, nomeadamente, por dificuldade no 

pagamento das rendas? Atendendo ao término, do prazo para limpeza dos 

terrenos, gostaríamos de questionar, além do ponto da situação das faixas 

de gestão de combustível nos terrenos públicos, se a Câmara está a fazer as 

devidas fiscalizações nos restantes terrenos para identificação dos 

proprietários e se já foram desencadeadas ações para substituir os privados, 

e até a Infraestruturas de Portugal, nos locais que podem representar 

perigos para as populações? Para terminar, gostaríamos de saber qual a 

opinião do executivo relativo ao Decreto-Lei nº 27/2020, de 17 de Junho, 

onde o Governo altera a orgânica das Comissões de Coordenação e 

Desenvolvimento Regional (CCDR) e prevê a eleição dos presidentes e dos 

vice-presidentes? No nosso entender, esta é mais uma tentativa de 

regionalização sem democracia que não podemos aceitar, e por isso 

batalharemos por uma regionalização que aumente os processos 

democráticos e aproxime as pessoas dos órgãos de decisão.” --------------------

Pedro Manuel Pastor Torcato Ribeiro, do Grupo Parlamentar Municipal da 

CDU, fez a sua intervenção, lendo, em voz alta, o texto que a seguir se
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transcreve: “Num município que aspira ser consagrado Capital Verde 

Europeia, a Coligação Democrática Unitária não compreende o desleixo com 

determinadas situações que contrariam o cumprimento dos parâmetros que 

sabemos necessários para que esta pretensão se concretize. A ciclovia e 

acesso ao “caminho real” em Creixomil está condicionado devido à queda da 

ponte que permitia a travessia sobre o rio Selho, está desde dezembro, 

altura em que caiu arrastada pela água. Até ao momento não foi feito nada 

para solucionar esta situação. Para além de condicionar a circulação em 

pleno, obrigando os utilizadores a entrar em terreno privado para conseguir 

fazer o circuito. Seis meses parece-nos tempo de mais para resolver esta 

necessidade. Nas hortas pedagógicas, o arrastar das águas não foram 

suficientes para fazer ruir a ponte de madeira que lá existe, no entanto, que 

apresenta um elevado estado de degradação, visível a olho nu. Não 

compreendemos o abandono desta estrutura utilizada diariamente, pondo 

em causa a própria segurança das muitas pessoas que a utilizam. Não há 

sequer um aviso a alertar para o perigo do seu uso. Em Atães existe um 

centro de recolha de resíduos sólidos da RESINORTE. Estes centros foram 

financiados por dinheiros públicos europeus e tem como objetivo a recolha 

de resíduos sólidos para poderem ser reencaminhados, para serem 

devidamente reciclados. Este centro aceita metais ferrosos, plástico, cartão, 

papel, etc… No entanto, e sabendo que é uma necessidade muito procurada, 

não aceita a recolha de resíduos provenientes de pequenas obras em 

habitações. Esta medida, potencia e incentiva o abandono deste tipo de 

resíduos nas bermas das estradas, nas zonas verdes mais remotas como 

montes, etc… Gostaríamos de saber se a câmara é conhecedora desta 

situação, e se sim, qual a opção que apresenta aos munícipes para entrega 

destes resíduos? Terminando, com o registo que está a tornar-se rotineiro 
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da CDU, mas não é isso que nos vai fazer desistir, dizendo que estamos em 

julho de dois mil e vinte e quanto a crematório?” ------------------------------------ 

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

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

período da atividade de Câmara em análise está ainda, conforme se percebe 

do relatório, fortemente condicionado pela pandemia de COVID-19, sua 

mitigação e combate, e pelas suas consequências em diversos domínios de 

atuação do Município. Esta intervenção, já amplamente discutida na última 

Assembleia Municipal, prosseguiu com uma dupla ação ainda ao nível dos 

testes, ou dos EPIS, e por outro lado à mitigação dos efeitos em diferentes 

setores, despertando também esperança, retoma de atividade e da 

normalidade possível no contexto atual. E é nesta mensagem de confiança e 

de esperança em que me quero concentrar. Seria fastidioso replicar aqui o 

relatório da atividade de Câmara disponibilizado na documentação da 

Assembleia. Mas há aspetos, que não podemos deixar de reafirmar, até pela 

capacidade de os levar ao conhecimento da população vimaranense, hoje 

com mais acesso a este fórum. E a confiança que o Município tem feito por 

imprimir nos vários setores de atividade, está bem expressa naquele 

relatório num conjunto de alargado de obras municipais, desde a 

requalificação da rua da Caldeiroa, à requalificação do separador central da 

Alameda Alfredo Pimenta, no centro da cidade. Da rotunda de Selho S. 

Lourenço entre o entroncamento da rua 24 de Junho (Aldão) e a Rua 

António Gomes Marinho naquela freguesia, até à nova ligação 

Reboto/Mouril, entre a rotunda situada na antiga Estrada Nacional e a Rua 

do Reboto Todas com uma preocupação da qualidade das intervenções de 

espaço público e na crescente pedonalização, usufruto e coabitação 

automóvel com outros meios. O Município prosseguiu também com estas 

intervenções ao nível do parque escolar, hoje bem salientadas pelo membro 
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Luís Soares. Em Fafião, em Moreira de Cónegos, há momentos destacado 

pelo Presidente da Junta de Freguesia de Moreira de Cónegos, António Brás, 

São Martinho de Sande, Motelo Fermentões e Salgueiral Creixomil. O 

Município está atento aos efeitos da crise na Economia e reuniu o Conselho 

Consultivo para a Economia, onde foi apresentado o Plano de Ação do 

Gabinete de Crise e da Transição Económica, liderado pelo Professor 

António Cunha. Desenvolveu também um conjunto de workshops e sessões 

de exposição das medidas às empresas, ou à aceleração da transformação 

digital das mesmas. Não numa perspetiva isolada, mas assente num trabalho 

de quem tem feito da colaboração e articulação entre empresas e outros 

setores da vida do concelho uma prioridade, como volta a ser exemplo o 

Projeto Cities4CSR. Também na retoma da atividade cultural o Município 

atribuiu mais de trezentos mil euros ao abrigo do IMPACTA, a que acrescem 

mais cinquenta mil euros a projeto de desconfinamento cultural, em 

projetos que colocarão a circular quase um milhão e meio de euros na 

economia local, à abertura aos artistas para a celebração das grandes datas 

da cidade, ou à retoma da programação da Oficina com o programa Lufada. 

Na Ação Social, onde para além de toda a ação no contexto da pandemia 

atual, houve ainda oportunidade para celebrar de forma participativa o Dia 

Mundial da Criança, com a iniciativa “O Direito de Continuar a Ser Criança. 

Não isoladamente, mas alinhado com a estratégia de uma cidade Educadora 

e Amiga das Crianças. No Ambiente com a apresentação, em reunião de 

Câmara, o Plano para o Desenvolvimento Sustentável, ou no Turismo com 

nova reunião do Conselho Consultivo para a Economia – setor turismo, no 

sentido de encontrar alternativas como uma forte aposta em outros 

segmentos, mais concretamente o “Turismo de Natureza”. Ainda no 

Urbanismo, disponibilizando uma interface de acompanhamento aos seus 
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processos, caminhando para a eliminação do papel de todas as interações 

no âmbito da gestão urbanística. Se é verdade que o Município tem tido 

ação diligente e eficiente no combate à pandemia de COVID-19, no âmbito 

das suas competências, não é menos verdade que durante este período o 

executivo e os serviços municipais não só não pararam, como reforçaram a 

sua ação para trazer mais esperança, mais dinamismo e mais energia para 

ultrapassar este momento. Não casuisticamente, mas de forma alinhada 

com os princípios orientadores, e o programa político sufragado pelos 

vimaranenses. Venceremos esta pandemia e sairemos dela, mais fortes. No 

Mundo, no País, mas também em Guimarães.” --------------------------------------- 

César Nuno da Costa Teixeira, do Grupo Parlamentar Municipal do PSD, 

referiu, em primeiro lugar, que para o Partido Social Democrata, como para 

todos os partidos do quadrante local e nacional, instrução e educação são 

fundamentais e são valores, em termos práticos, que se devem preservar, 

incentivar e acentuar a cada momento em que efetuam as suas intervenções 

e a sua prática política. Assim, tendo em conta o que se passou na fase de 

pandemia provocada pela Covid-19, e que ainda decorre, a primeira palavra 

era de apreço para com os profissionais da educação, especialmente os 

professores, que ao longo deste período valorizaram aquela que é a sua 

função social, os dirigentes pelo notável desempenho dos seus cargos e os 

pais pelos sacrifícios que tiveram ao longo de todo este percurso. Em termos 

conclusivos, por entender que algumas crianças ficaram para “trás”, não 

tendo corrido tão bem quanto era desejável, apelou à elaboração de um 

plano de recuperação para todos os estudantes do ensino que foram 

afetados por esta organização de estudo, de modo a que Guimarães fosse 

um concelho homogéneo, também, a este nível. -------------------------------------

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

propósito da intervenção do Vereador António Monteiro de Castro, em 
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reunião do Executivo Municipal realizada a nove de abril, acerca do relatório 

e contas da Vimágua de dois mil e dezanove, constatou que os resultados 

ilíquidos apresentavam uma redução de quase um milhão de euros, 

decorrentes do aumento dos custos decorrentes da alteração dos critérios 

no tratamento das águas residuais pelas Águas do Norte, que passou, de 

dois mil e dezoito para dois mil e dezanove, de quatro para seis milhões de 

euros, levando a Vimágua a ter menos um milhão de euros de lucro e o 

Município viu cair a sua contrapartida pela cedência das infraestruturas em, 

aproximadamente, também de um milhão de euros. Assim, acreditando que 

o Presidente da Câmara tem consciência desta grave situação, quer pelo 

impacto ambiental, quer pelas questões financeiras, considerou ser urgente 

a sua resolução. -------------------------------------------------------------------------------- 

Domingos Bragança Salgado, Presidente da Câmara Municipal, sobre o 

Centro Escolar de Moreira de Cónegos disse ser uma obra essencial para a 

população e que preencherá a lacuna existente naquela vila. Informou o 

membro Rui Alexandre Cunha de que a Câmara Municipal não pode intervir 

nos concursos públicos internacionais após o seu lançamento, por imposição 

legal. Acrescentou que nada fazia esperar que depois do lançamento do 

concurso público internacional de transporte, que aconteceu em finais de 

dois mil e dezanove, surgisse uma pandemia que alterasse as espectativas 

dos seus concorrentes e, por conseguinte, provocasse atrasos no 

procedimento. De seguida, elogiou o trabalho desenvolvido pela Vereadora 

Adelina Paula Pinto na comunidade escolar, acrescentando que tudo tem 

sido feito para minimizar as consequências provocadas pela pandemia, 

nomeadamente junto dos alunos, quer ao nível da alimentação, quer na 

falta de material informático, desejando que rapidamente as escolas voltem 

a lecionar no formato presencial. Prosseguiu, informando que cerca de 
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duzentos hectares de terrenos no concelho já se encontravam limpos e que 

a Câmara Municipal tem procedido à fiscalização e notificação dos 

proprietários que ainda não o fizeram, de modo a que a lei fosse cumprida. 

De seguida, informou que a construção da ponte em Creixomil, que permitia 

a travessia do Rio Selho, já estava entregue a uma empresa, que muito em 

breve iniciaria os trabalhos. Por último, informou que a obra de construção 

do Crematório iniciar-se-ia na próxima semana. -------------------------------------- 

César Nuno da Costa Teixeira, Rui Miguel Ribeiro Correia e Rui Alexandre 

Pereira Barros da Cunha Pereira pediram esclarecimentos, aos quais o 

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

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

CDU, fez um Ponto de Ordem à Mesa, lamentando que o Presidente da 

Câmara, aquando da sua intervenção no Período de Antes da Ordem do Dia, 

a respeito das questões relacionadas com a área da Educação, tenha dito 

que, talvez, desse a palavra à Vereadora da Educação para responder às 

questões que foram colocadas, o que não chegou a acontecer. ------------------ 

Esta intervenção conduziu o Presidente da Mesa a informar que é da 

competência do Presidente da Câmara decidir quem usa da palavra para 

responder às questões que são colocadas. ---------------------------------------------  

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

7 - SEGUNDA ALTERAÇÃO DO REGULAMENTO MUNICIPAL PARA 

ATRIBUIÇÃO DE APOIOS A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. 

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

designada por “Segunda alteração do Regulamento Municipal para 

Atribuição de Apoios a Pessoas em Situação de Vulnerabilidade”, conforme 

previsto na alínea k), do nº 1, do mesmo art.º 33º, e para os efeitos 

constantes da alínea g) do n.º 1 do artigo 25.º do mesmo diploma legal, 

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

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

Ana Catarina Gomes de Sousa, do Grupo Parlamentar Municipal da CDU, fez 

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

processo de atribuição de bolsas para os estudantes do ensino superior 

residentes no concelho de Guimarães revela-se altamente burocrático e 

insuficiente. Apesar de se notar uma melhoria no processo de avaliação das 

candidaturas no ano letivo decorrente, em que a resposta aos candidatos foi 

dada no mês de dezembro, continua a ser uma resposta tardia considerando 

que os estudantes estão cerca de quatro meses à espera de apoio 

financeiro, período durante o qual ocorrem a maioria dos gastos de 

aquisição do material necessário para a concretização das unidades 

curriculares e, ainda, decorrem pagamentos de mensalidade da propina. 

Assim, é essencial a agilização do processo de candidatura e avaliação das 

mesmas para que se dê uma resposta atempada às necessidades dos 

estudantes em situação de vulnerabilidade. No ano letivo decorrente apenas 

duzentos e vinte alunos se candidataram à bolsa de estudos, este número 

não corresponde ao número de alunos do ensino superior no concelho, uma 

vez que um grande número de estudantes desistiu de se candidatar ao apoio 

depois de ter visto a sua candidatura rejeitada no ano anterior. Mesmo 

assim, apenas sessenta e dois receberam bolsa de estudos. Ou seja, dos 

duzentos e vinte estudantes que acreditam estar em situação financeira 

vulnerável, apenas 28% receberam apoio financeiro por parte da camara 

municipal. Para além de abranger poucos candidatos, este apoio não é igual 

para todos uma vez que está indexado ao rendimento per-capita do 

agregado familiar. No caso de um agregado familiar com rendimento per- 

capita de trezentos euros, a comparticipação é apenas de 25%, isto são cerca 
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de trezentos euros. Neste caso, por exemplo, o valor é insuficiente para 

cobrir as despesas de um mês de um estudante deslocado considerando que 

este tem de pagar alojamento, alimentação, transporte e materiais. Desta 

forma, é essencial que se aumente a verba para a atribuição de bolsas de 

estudo de forma a abranger mais estudantes, com montantes superiores. 

Devido à pandemia do COVID-19, várias instituições recorreram a aulas e 

avaliações online, partindo do princípio que todos os estudantes têm acesso 

a equipamentos e serviço de internet. Muitos estudantes partilham os 

computadores por exemplo com os irmãos, impossibilitando que estejam os 

dois simultaneamente a assistir às aulas. Outros não possuem equipamentos 

suficientemente bons para utilizar as plataformas para a realização das 

avaliações ou mesmo para assistir às aulas. Ou outros não possuem 

computador de todo. Por isso, é essencial que a camara municipal assista 

estes alunos para garantir que o acesso à educação e qualificação 

profissional não seja afetada pelas diferenças económicas e sociais dos 

cidadãos. Note-se, ainda, que a qualidade de serviço de internet em cerca 

zonas do concelho é bastante abaixo das zonas mais habitadas, estando 

constantemente a falhar, obrigando os alunos a estarem a entrar e sair 

constantemente das aulas e avaliações, ou mesmo a não conseguirem ser 

avaliados. Finalmente, o Regulamento de Atribuição de Bolsas apenas 

contempla alunos com idade igual ou superior a dezoito anos, no artigo 15, 

sendo que existem vários alunos a ingressar no ensino superior com 

dezassete anos.” ------------------------------------------------------------------------------- 

Domingos Bragança Salgado, Presidente da Câmara Municipal, usou da 

palavra para informar Ana Catarina Gomes Sousa que o Regulamento 

Municipal para Atribuição de Apoios a Pessoas em Situação de 

Vulnerabilidade estava em constante aperfeiçoamento, e, neste âmbito, as 

suas preocupações ficaram registadas e que seriam analisadas pela 
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Vereadora da Ação Social. Concluiu, comunicando que as Bolsas de Estudo 

ao Ensino Superior, atribuídas pela Câmara Municipal, são um complemento 

de outras bolsas de estudo. ----------------------------------------------------------------- 

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

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

Sónia Cristina Patrocínio Gonçalo Ribeiro, do Grupo Parlamentar do BE 

proferiu a seguinte declaração de voto: “A atribuição destes apoios é, na 

maioria das vezes, a única resposta pública que as pessoas têm acesso para 

ultrapassar situações de elevada precariedade económica e social. A 

importância de termos um concelho inclusivo, que não deixa ninguém para 

trás, é o pressuposto para termos um regulamento tão abrangente e que 

tenta responder a estas várias situações. Por isso, votamos a favor das 

pequenas alterações que são efetuadas, mas gostaríamos de alertar para a 

necessidade de agilizar burocraticamente estes processos, de forma a evitar 

esperas muito grandes para apoios de emergência. No caso de subsídios a 

obras, os prazos e procedimentos definidos para as transferências das verbas 

podem não estar enquadrados com a realidade, e com as exigências das 

empresas que fazem essas obras, pelo que esperamos que haja alguma 

flexibilidade dos serviços na articulação destes procedimentos com os 

munícipes e as empresas executantes. Sobre a elaboração do relatório anual, 

no entender do BE, a divulgação da informação detalhada dos apoios 

concedidos deve sempre proteger a identidade dos beneficiários.” -------------- 

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

8 – COVID-19 – PLANO DE APOIO AO COMÉRCIO, RESTAURAÇÃO - BEBIDAS 

E SIMILARES E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS. Submete-se à apreciação e 

votação da Assembleia Municipal a proposta designada por “Covid-19 – 

Plano de Apoio ao Comércio, Restauração – Bebidas e Similares e 
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Empreendimentos Turísticos”, nos termos do disposto nas alíneas b) e g), do 

n.º 1, do art.º 25º da aludida Lei nº75/2013, no art.º 16º da referida Lei nº 

73/2013 e n.º 8 do art.º 56º do referido Regulamento Municipal de Taxas e 

Outras Receitas Municipais, e tendo em atenção os n.ºs 3 e 5 do art.º 164º 

do Código do Procedimento Administrativo, aprovada pelo Órgão Executivo 

em sua reunião realizada no dia dezoito de maio de dois mil e vinte, que 

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

9 - PEDIDO DE RENEGOCIAÇÃO DO CONTRATO DE CONCESSÃO DE 

BENEFÍCIOS TRIBUTÁRIOS MUNICIPAIS CELEBRADO EM 2 DE JUNHO DE 

2016 COM A EMPRESA ESTAMPARIA TÊXTIL AMADO & MARTINS, LDA. 

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

designada por “Pedido de renegociação do Contrato de Concessão de 

Benefícios Tributários Municipais celebrado em dois de junho de dois mil e 

dezasseis com a empresa Estamparia Têxtil Amado & Martins, Lda.”, em 

conformidade com o disposto no nº 5, do art.º 10º do RPEIM, aprovada pelo 

Órgão Executivo em sua reunião realizada no dia um de junho de dois mil e 

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

livro de atas. 10 - PEDIDO DE RENEGOCIAÇÃO DO CONTRATO DE 

CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS TRIBUTÁRIOS MUNICIPAIS CELEBRADO EM 19 

DE NOVEMBRO DE 2018 COM A EMPRESA M. & COSTAS, S.A. Submete-se à 

apreciação e votação da Assembleia Municipal a proposta designada por 

“Pedido de renegociação do Contrato de Concessão de Benefícios 

Tributários Municipais celebrado em dezanove de novembro de dois mil e 

dezoito com a empresa M & Costas, S.A.”, em conformidade com o disposto 

no nº 5, do art.º 10º do RPEIM, aprovada pelo Órgão Executivo em sua 

reunião realizada no dia dezoito de maio de dois mil e vinte, que aqui se dá 

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

António Fernando Meireles Lopes, membro independente, fez a sua 
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intervenção, lendo, em voz alta, o texto que a seguir se transcreve: “Neste 

ponto da ordem de trabalhos desta Assembleia Municipal está elencado o 

ponto oito – Covid-19 Plano de apoio ao Comércio, Restauração, 

empreendimentos turísticos. A Câmara propõe e bem, auxiliar estas 

atividades através da isenção do pagamento de taxas relativas à ocupação 

de espaço público, esplanadas e toldos, e dessa forma apoiar a recuperação 

económica desses estabelecimentos e permitir que quem nos visita possa 

em segurança usufruir desses espaços. É uma iniciativa que acompanho e 

aplaudo, contudo, a cidade precisa de desenvolver estratégias e processos 

de planeamento global não só para o sector terciário pois, só assim poderá 

delinear caminhos para a saída da crise e priorizar os aspetos que são mais 

importantes para o seu futuro que não são somente o dos serviços. Como se 

tem vindo a verificar a Europa sentiu e sente na sua economia, a influência 

negativa da dependência da indústria da China. A “fábrica” do mundo foi 

afetada e as economias europeias logo sentiram os efeitos devastadores 

dessa paragem. Os governantes mais atentos procuram evitar essa 

dependência e projetam no imediato a reindustrialização das suas 

economias. Para isso, na sua maioria preparam planos que incluem na sua 

essência vetores fundamentais para a revitalização do tecido económico, 

assim, proponho que o executivo vimaranense, na sua vertente de agente 

económico e com o objetivo de conseguir uma maior competitividade para o 

nosso concelho, exerça junto do Governo influência no sentido de conseguir 

políticas que permitam o seguinte: - Ter uma visão de médio/ longo prazo do 

que se pretende para o país e, nesse âmbito, conseguir para Guimarães os 

investimentos necessários para tornar este concelho mais competitivo e 

sustentável; - Conservar a todo o custo o tecido produtivo concelhio; - 

Reindustrializar o concelho pois, essa é a melhor ferramenta para criar 
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emprego de melhor qualidade e onde existem as melhores remunerações; - 

Fomentar a Inovação e Digitalização do tecido produtivo principalmente das 

pequenas e médias empresas; - Evitar subidas de impostos neste momento 

de crise económica que impossibilitariam a recuperação da economia. As 

cidades são e serão os grandes motores do Mundo em todas as vertentes 

sejam económicos, sociais, culturais, ambientais etc. Atualmente mais de 

55% da população mundial vive nas cidades e, por estas razoes, o executivo 

local tem que procurar, com base nos recursos e capacidades concelhias, 

vantagens competitivas que nos sejam reconhecidas e nos diferencie de 

outros territórios, para isso deve potenciar a iniciativa empreendedora. É da 

responsabilidade política deste edil promover a dinamização e a potenciação 

da economia local e divulgar Guimarães como um espaço aberto a 

oportunidades. Estes objetivos somente serão alcançados com a 

colaboração com as empresas e as instituições desta cidade. Esta crise 

sanitária colocou a nu muitas das fragilidades sociais e da nossa economia e 

é de elementar urgência que se aproveite a oportunidade para planear o 

desenvolvimento económico, social e ambiental numa economia que se 

quer produtiva, competitiva e que promova a igualde de oportunidades e de 

coesão social e o respeito pelos recursos naturais. Do Gabinete de Crise e de 

Transformação Económica formado pelo Senhor Presidente da Câmara, 

tenho acompanhado algumas das conferências quer do Senhores 

Professores Fernando Alexandre e José Machado, para mencionar somente 

estes, e retenho a imagem do relógio cuja engrenagem parou. Rapidamente 

a engrenagem tem que voltar a mexer, não podemos esperar. A região onde 

estamos inseridos é aquela onde a indústria transformadora tem mais peso 

no PIB, a este propósito, gostaria de perguntar ao Senhor Presidente da 

Câmara se recebeu alguma diretiva estratégica do governo e que iniciativas 

estão agendadas que envolvam as empresas e instituições locais para gizar
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planos estratégicos que nos permitam sair desta crise?” --------------------------- 

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

começou por dizer que se revia totalmente nas palavras do membro que o 

antecedeu. No entanto, após analisar o documento sobre o Plano de Apoio 

ao Comércio, Restauração – Bebidas e Similares e Empreendimentos 

Turísticos, disse ter constatado que contemplava o aumento de espaço das 

esplanadas, medida apresentada pelo CDS-PP na sua primeira proposta 

apresentada na Câmara Municipal. Prosseguiu, reiterando a necessidade de 

implementar novas medidas de apoio para o comércio e restauração, de 

forma a ajudar a ultrapassar a fase difícil que todos atravessam. ---------------- 

Domingos Bragança Salgado, Presidente da Câmara Municipal, referiu que o 

membro António Fernando Meireles Lopes expressou, na sua intervenção, o 

que a Câmara Municipal estava a fazer, nomeadamente pelo recém-criado 

Gabinete de Crise e da Transição Económica, de forma a revitalizar a 

economia do concelho. Acrescentou que a Câmara Municipal tem criado 

todas as condições de contexto, mas sem se fazer substituir no papel 

essencial dos empresários. Por fim, anunciou que o Quiosque Eletrónico, 

portal que vai juntar o comércio de rua numa só plataforma e onde todos os 

comerciantes vão poder expor e vender os seus produtos pela via digital, 

encontrava-se concluído e que seria implementado na próxima semana. ----- 

A Assembleia DELIBEROU do seguinte modo: ----------------------------------------- 

APROVAR o ponto 8, por unanimidade. ------------------------------------------------- 

APROVAR o ponto 9, por unanimidade. ------------------------------------------------- 

APROVAR o ponto 10, por unanimidade. ----------------------------------------------- 

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

Sónia Cristina Patrocínio Gonçalo Ribeiro, do Grupo Parlamentar do BE 

proferiu a seguinte declaração de voto: “O Bloco de Esquerda vota a favor do 
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plano proposto pelo executivo por entender que o desconfinamento obriga a 

que estes comerciantes observem regras que pelas condições atuais dos 

estabelecimentos não seria possível concretizar. Por isso, avaliamos 

positivamente a resposta que está a ser dada, salientando a inclusão neste 

documento de algumas propostas que já aqui apresentamos, por 

consideramos que é muito importante dar a possibilidade de alargamento e 

instalação de esplanadas, inclusivamente através da substituição de lugares 

de estacionamento. Gostaríamos, naturalmente, que esta proposta fosse 

acompanhada da retirada da circulação automóvel em algumas ruas do 

centro, porque, no nosso entender, a diminuição dos espaços dedicados aos 

carros é essencial para assegurarmos as melhores condições de usufruto do 

espaço público às pessoas.” ---------------------------------------------------------------- 

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

11 – ESTADO DE CALAMIDADE - MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS DE 

EXECUÇÃO APROVADAS NO ÂMBITO DA SITUAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA DA 

COVID-19 E DA DECLARAÇÃO DO ESTADO DE EMERGÊNCIA. Submete-se à 

apreciação e votação da Assembleia Municipal a seguinte proposta: 

“Estando previsto para as 23h59 do dia de hoje o levantamento do estado 

de emergência que vigorava em Portugal desde o passado dia 19 de março, 

o Governo decidiu, através da Resolução do Conselho de Ministros n.º 33-

A/2020, de 30 de abril, declarar a situação de calamidade em todo o 

território nacional até às 23:59 h do dia 17 de maio de 2020, sem prejuízo da 

sua prorrogação ou modificação, na medida em que a evolução da situação 

epidemiológica o justificar. Nesta fase, o Governo opta por um elenco menor 

de restrições, suspensões e encerramentos do que aquele que se encontrava 

vigente, e estabelece o calendário em que, de forma gradual, serão 

levantadas as medidas restritivas que por ora permanecem vigentes, sempre 

sem prejuízo da necessidade de se manter o escrupuloso cumprimento, pela 
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população portuguesa, das medidas de distanciamento físico, de higiene e 

de proteção individual indispensáveis à contenção da infeção. Através dos 

meus despachos de 11, 14, 21 e 27 de março, posteriormente ratificados 

pelo executivo municipal em sua reunião do passado dia 9 de abril, foram 

determinadas várias medidas com as quais se pretendia mitigar os efeitos da 

pandemia no concelho de Guimarães e a contenção da doença entre os 

trabalhadores municipais e os cidadãos em geral. Neste momento, é 

necessário tomar as medidas que acompanhem o levantamento de 

restrições que se verificará a partir de 4 de maio, assegurando que o mesmo 

se processa com toda a segurança e, ao mesmo tempo, planear a retoma do 

regular funcionamento dos serviços públicos municipais, através do regresso 

gradual dos trabalhadores ao trabalho presencial, em condições que 

maximizem a proteção do risco de contágio, de acordo com as orientações 

que serão emanadas do Governo e das Autoridades de Saúde. Encontra-se 

agendada para o próximo dia 4 de maio uma reunião da Comissão Municipal 

de Proteção Civil, onde serão analisadas, entre outras, as medidas a tomar 

no que respeita ao estado de calamidade agora declarado, nomeadamente 

quanto ao funcionamento dos serviços e equipamentos municipais, 

considerando que esta situação de calamidade nacional determina, 

igualmente, que o Plano Municipal de Emergência da Proteção Civil, ativado 

por meu despacho de vinte e sete de março último, assim permaneça, ainda 

que adaptado à evolução agora verificada. Neste contexto, determino a 

manutenção, das medidas preventivas relativamente à Infeção pelo novo 

coronavírus – COVID 19 e de execução da declaração de estado de 

emergência, nos exatos termos e condições em que foram fixadas pelos 

meus despachos de 11, 14, 21 e 27 de março de 2020, decisão que será 

submetida a ratificação na próxima reunião de Câmara, na parte que 
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respeita às competências do Órgão Executivo. Em função das conclusões da 

referida reunião Comissão Municipal de Proteção Civil de quatro de maio 

próximo, serão determinadas alterações que assegurem a sua adequação à 

reorganização do trabalho e à reabertura ao público de equipamentos 

municipais, as quais serão oportunamente aprovadas através de novo 

despacho.”, A proposta foi aprovada pelo Órgão Executivo em sua reunião 

realizada no dia dezoito de maio de dois mil e vinte e fica arquivada em 

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

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

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

12 - PROCEDIMENTO CONCURSAL PARA PROVIMENTO DE CARGOS 

DIRIGENTES - DESIGNAÇÃO DE JÚRIS. Submete-se à votação da Assembleia 

Municipal, por escrutínio secreto, nos termos do disposto no referido artigo 

13.º da Lei n.º 49/2012, a seguinte proposta de composição de júris: Júri de 

recrutamento para diretor/a do Departamento de Desenvolvimento do 

Território: Presidente: Miguel Sousa Pires Almeida Frazão, diretor do 

Departamento de Serviços Urbanos e Ambiente; Vogais efetivos: Paulo Jorge 

Sousa Cruz, docente na Escola de Arquitetura da Universidade do Minho e 

Joaquim Josias Silva Almeida Antunes Carvalho, diretor do Departamento de 

Obras Municipais; Vogais suplentes: Marta Labastida, docente na Escola de 

Arquitetura da Universidade do Minho e Maria Joana Rangel da Gama Lobo 

Xavier, diretora do Departamento de Administração Geral. Júri de 

recrutamento para chefe da Divisão de Bibliotecas: Presidente: Domingos 

José Ferreira Nobre, diretor do Departamento de Cultura e Turismo; Vogais 

efetivos: Elisabete Cruz Fernandes, chefe da Divisão de Gestão de Recursos 

Humanos e Helena Maria Teixeira Soares Leheman Cruz Pinto, chefe da 

Divisão de Educação. Vogais suplentes: Maria Inês de Figueiredo Dias de 

Sousa Ribeiro, diretora do Departamento de Recursos Humanos e Alexandra 
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Maria Barros Costa Marques, chefe da Divisão de Arquivos. A proposta foi 

aprovada pelo Órgão Executivo em sua reunião realizada no dia um de junho 

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

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

----------------------------------RESULTADO DO ESCRUTÍNIO----------------------------- 

Inscritos = 97 Membros --------------------------------------------------------------------- 

Votantes = 90 Membros -------------------------------------------------------------------- 

SIM = 86 votos --------------------------------------------------------------------------------- 

NÃO = 0 votos ---------------------------------------------------------------------------------- 

BRANCOS = 4 votos --------------------------------------------------------------------------- 

A Assembleia DELIBEROU APROVAR, por maioria. ----------------------------------- 

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

13 – CONCURSO PÚBLICO N.º 5/20 – AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS – 

FORNECIMENTO DE UMA SOLUÇÃO DE CÓPIA, IMPRESSÃO E 

DIGITALIZAÇÃO PARA AS ESCOLAS EB 2,3 DE GUIMARÃES - REPARTIÇÃO DE 

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

proposta designada por “Concurso Público n.º 5/20 – Aquisição de Serviços – 

Fornecimento de uma solução de cópia, impressão e digitalização para as 

escolas EB 2,3 de Guimarães - Repartição dos encargos, bem como, a 

autorização prévia para a assunção de compromissos plurianuais até um 

valor máximo de €340.000,00 (trezentos e quarenta mil euros), acrescido de 

IVA à taxa legal em vigor, da seguinte forma: - Ano 2020: setembro a 

dezembro – €22.666,67 +IVA (23%); - Ano 2021: janeiro a dezembro – 

€68.000,00 + IVA (23%); - Ano 2022: janeiro a dezembro – €68.000,00 + IVA 

(23%); - Ano 2023: janeiro a dezembro – €68.000,00 + IVA (23%); - Ano 2024: 

janeiro a dezembro – €68.000,00 + IVA (23%); - Ano 2025: janeiro a agosto – 

€45.333,33 + IVA (23%), aprovada pelo Órgão Executivo em sua reunião 
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realizada no dia dezoito de maio de dois mil e vinte, que aqui se dá por 

reproduzida e fica arquivada em pasta anexa ao livro de atas. 14 - 

AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO CONTÍNUO DE GÁS 

PROPANO A GRANEL – TRIÉNIO 2021/2023 - REPARTIÇÃO DE ENCARGOS. 

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

designada por “Aquisição de serviços de fornecimento contínuo de gás 

propano a granel – Triénio 2021/2023 - Repartição de Encargos”, nos termos 

da alínea c), do n.º 1, do art.º 6.º, da lei n.º 8/2102, de 21 de fevereiro, 

aprovada pelo Órgão Executivo em sua reunião realizada no dia dezoito 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 ambos os pontos, por unanimidade. ---- 

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

15 - CURTIR CIÊNCIA - ASSOCIAÇÃO CENTRO CIÊNCIA VIVA DE GUIMARÃES 

- APROVAÇÃO DE CONTRATO PROGRAMA PARA O ANO 2020. Submete-se 

à apreciação e votação da Assembleia Municipal a minuta do contrato-

programa e seus anexos, a celebrar entre o Município de Guimarães e a 

associação “CURTIR CIÊNCIA - Associação Centro de Ciência Viva de 

Guimarães”, nos termos do disposto no nº 5 do artigo 47º da Lei n.º 

50/2012, de 31 de agosto, a despesa do contrato-programa para a assunção 

de compromissos no montante de €72.658,00 (setenta e dois mil e 

seiscentos e cinquenta e oito euros) e que, nos termos os n.ºs 3 e 5 do art.º 

164º do Código do Procedimento Administrativo autorize que o contrato-

programa produza os seus efeitos a 1 de junho de 2020, inclusive, aprovada 

pelo Órgão Executivo em sua reunião realizada no dia um de junho de dois 

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

ao livro de atas. 16 - ADITAMENTO AO CONTRATO PROGRAMA TEMPO 

LIVRE 2020. Submete-se à apreciação e votação da Assembleia Municipal a 
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minuta de aditamento ao contrato programa celebrado em 2 de dezembro 

de 2019 entre o Município de Guimarães e a Cooperativa Tempo Livre Fisical 

– Centro Comunitário de Desporto e Tempos Livres, CIPRL para o ano de 

2020, aprovado por deliberação da Câmara Municipal, em reunião de 31 de 

outubro de 2019, sancionada pela Assembleia Municipal em sessão de 15 de 

novembro de 2019, e seus anexos, a celebrar entre o Município de 

Guimarães e a Cooperativa de Interesse Público Tempo Livre Fisical – Centro 

Comunitário de Desporto e Tempos Livres, CIPRL, nos termos do disposto no 

nº 5 do Artigo 47º da LAEL, aprovada pelo Órgão Executivo em sua reunião 

realizada no dia um de junho de dois mil e vinte, que aqui se dá por 

reproduzida e fica arquivada em pasta anexa ao livro de atas. 17 - 

ADITAMENTO AO CONTRATO PROGRAMA A OFICINA 2020. Submete-se à 

apreciação e votação da Assembleia Municipal da minuta de aditamento ao 

contrato programa celebrado em 17 de outubro de 2019 entre o Município 

de Guimarães e a Cooperativa a OFICINA – Centro de Artes e Mesteres 

Tradicionais de Guimarães, CIPRL, para o ano de 2020, aprovado por 

deliberação da Câmara Municipal, em reunião de 12 de setembro de 2019, 

sancionado pela Assembleia Municipal em sessão de 27 de setembro de 

2019, e seus anexos, a celebrar entre o Município de Guimarães e a 

Cooperativa de Interesse Público a OFICINA – Centro de Artes e Mesteres 

Tradicionais de Guimarães, CIPRL, nos termos do disposto no nº 5 do Artigo 

47º da LAEL, aprovada pelo Órgão Executivo em sua reunião realizada no dia 

um de junho de dois mil e vinte, que aqui se dá por reproduzida e fica 

arquivada em pasta anexa ao livro de atas. 18 - ADITAMENTO AO 

CONTRATO PROGRAMA TAIPAS TURITERMAS 2020. Submete-se à 

apreciação e votação da Assembleia Municipal a minuta de aditamento ao 

contrato programa celebrado em 10 de março de 2020, entre o Município de 
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Guimarães e a Cooperativa Taipas Turitermas, Cooperativa de Interesse 

Público, RL, para o ano de 2020, aprovado por deliberação da Câmara 

Municipal, em reunião de 10 de fevereiro de 2020, sancionada pela 

assembleia municipal em sessão de 21 de fevereiro de 2020, e seus anexos, 

a celebrar entre o Município de Guimarães e a Cooperativa de Interesse 

Público Taipas Turitermas, Cooperativa de Interesse Público, RL, nos termos 

do disposto no nº 5 do Artigo 47º da LAEL”, aprovada pelo Órgão Executivo 

em sua reunião realizada no dia um de junho de dois mil e vinte, que aqui se 

dá por reproduzida e fica arquivada em pasta anexa ao livro de atas. 19 - 

ADITAMENTO AO CONTRATO PROGRAMA FRATERNA 2020. Submete-se à 

apreciação e votação da Assembleia Municipal a minuta de aditamento ao 

contrato programa celebrado em 6 de dezembro de 2019 entre o Município 

de Guimarães e a Cooperativa FRATERNA - Centro Comunitário de 

Solidariedade Social, C.I.P.R.L., para o ano de 2020, aprovado por 

deliberação da Câmara Municipal, tomada em sua reunião de 31 de outubro 

de 2019, sancionada pela assembleia municipal em sessão de 15 de 

novembro de 2019, e seus anexos, a celebrar entre o Município de 

Guimarães e a Cooperativa de Interesse Público FRATERNA - Centro 

Comunitário de Solidariedade Social, C.I.P.R.L, nos termos do disposto no nº 

5 do Artigo 47º da LAEL., aprovada pelo Órgão Executivo em sua reunião 

realizada no dia um de junho de dois mil e vinte, que aqui se dá por 

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

Susana Gabriela Meireles Campos Nunes, do Grupo Parlamentar Municipal 

do PS, fez a sua intervenção, lendo, em voz alta, o texto que a seguir de 

transcreve” Permitam-me que comece citando Padre António Vieira “a 

admiração é filha da ignorância, porque ninguém se admira senão das coisas 

que ignora, principalmente se são grandes; e mãe da ciência, porque, 

admirados os homens das coisas que ignoram, inquirem e investigam as 
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causas delas até as alcançar, e isto é o que se chama ciência.” Já no século 

XVII, muito distante dos avanços científicos dos dias de hoje e da 

centralidade da ciência, o Padre António Vieira, mesmo sendo um homem 

de fé, usa a mestria da linguagem para engrandecer, educando, o 

conhecimento científico e os seus métodos. O contributo da ciência para a 

sociedade é incontestável, na melhoria da qualidade de vida das populações 

e para o desenvolvimento sustentável. Como refere a Unesco “Possibilita 

avanços nos campos da saúde, da alimentação, do ambiente, da tecnologia, 

da energia e muitos outros, melhorando a qualidade de vida das populações 

e enriquecendo as sociedades intelectual e culturalmente.” A ciência 

permite responder às grandes questões e enfrentar os grandes desafios do 

nosso quotidiano. (E nos dias de hoje enfrentamos um desses grandes 

desafios, o maior dos últimos 100 anos, que nos põe diretamente à prova). O 

Curtir Ciência - Centro de Ciência Viva de Guimarães é uma parceria entre o 

Município de Guimarães, a Universidade do Minho e a Agência Nacional 

Ciência Viva, fazendo parte de uma rede nacional com 21 centros de ciência 

viva, espalhados pelo continente e regiões autónomas. O Curtir Ciência está 

instalado na Antiga Fábrica de Curtumes Âncora, e assume como princípio 

que “… a ciência ajuda a formar melhores cidadãos”, cumprindo a missão de 

promoção e divulgação da ciência junto da comunidade escolar e do público 

em geral. A sua atividade, em traços largos, reparte-se por visitas à 

Exposição Permanente, composta por 17 módulos ligados a diferentes áreas 

científicas (a Robótica, a Engenharia, a Reciclagem, a Comunicação, o 

Sistema Solar, entre outras). Estas atividades tem um carácter educativo e 

pedagógico relevante com ênfase no público em idade escolar, mas também 

para famílias e séniores, ocupando, para além do espaço da Antiga Fábrica, o 

próprio concelho de Guimarães nos seus espaços mais emblemáticos como o 
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Largo da Oliveira, a Biblioteca Municipal Raúl Brandão, o Castelo, o Paço dos 

Duques, o parque da cidade, a penha, a citânia de Briteiros entre outros. O 

Curtir Ciência aposta, assim, na dinamização urbana, saindo do seu espaço 

natural, preenchendo a cidade e o centro histórico com sessões práticas de 

carácter científico em que todos podem participar experimentando. Ao 

longo de pouco mais que quatro anos, o Centro Ciência Viva de Guimarães 

acolheu mais de 110 mil visitantes. Merece aqui destaque o incremento 

educativo e pedagógico das atividades do Curtir Ciência, que já chegaram a 

milhares de crianças, dos vários ciclos de ensino desde o pré-escolar até ao 

3.ºciclo, desenvolvidas em cooperação e junto dos diferentes Agrupamentos 

de Escolas do nosso concelho. Recordando o princípio já enunciado de 

“formar melhores cidadãos” o Curtir Ciência contribui para uma cidadania 

ativa, mais capacitada e informada e, permitam-me, puxando a brasa à 

minha sardinha (estando nós no melhor tempo para desta iguaria), 

construindo uma comunidade socialmente mais justa pois a educação e a 

ciência são, de todas as maneiras que olhemos, instrumentos inigualáveis na 

redução das desigualdades e para o desenvolvimento social e humano. A 

ciência não pode estar encerrada numa torre de marfim, a ciência é aberta. 

É conhecimento de todos e para todos. Em Guimarães, assim é, e em Couros 

em particular. A partir de Couros, Bairro da Criação, de forma estratégica, o 

desígnio municipal agrega um corredor cientifico-cultural, com o Instituto de 

Design de Guimarães, a Universidade das Nações Unidas, o Prochild - ColLab, 

a Universidade do Minho, a Agência de Modernização Administrativa, até ao 

Teatro Jordão e Garagem Avenida, e, naturalmente o Centro de Ciência Viva. 

Sem “ses” e repleto de “Cês”: Couros: é Cultura, Conhecimento, Criatividade 

e Ciência.” --------------------------------------------------------------------------------------- 

A Assembleia DELIBEROU o seguinte: ----------------------------------------------------

APROVAR o ponto 15, por unanimidade. -----------------------------------------------
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Sérgio Manuel Antunes Freitas da Silva, Presidente da Junta de Freguesia de 

Barco, não participou na discussão e na votação desta proposta por se 

considerar impedido. ------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

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

Sónia Cristina Patrocínio Gonçalo Ribeiro, do Grupo Parlamentar do BE 

proferiu a seguinte declaração de voto: “O Bloco de Esquerda sempre 

demonstrou as suas dúvidas sobre as transferências de verbas para estas 

entidades. Apesar disso, compreendemos as dificuldades que estas entidades 

atravessam na sequência das medidas de confinamento que resultaram na 

suspensão da atividade e, por isso, acompanhamos o reforço das verbas 

inicialmente previstas de forma a compensar as receitas não arrecadadas. 

No entanto, gostaríamos aqui de salientar a importância da proteção dos 

trabalhadores e dos seus rendimentos. Esta preocupação é também 

estendida aos trabalhadores precários. Como sabemos, algumas destas 

entidades recorriam, neste período de verão, à contratação pontual de 

pessoas a recibos verdes. Assim, uma vez que estas transferências têm como 

objetivo manter os orçamentos destas entidades e compensar a perda de 

receitas, a Câmara Municipal deverá fiscalizar todas as atividades destas 

entidades, de forma a assegurar que todas as pessoas que normalmente 

desempenham funções recebem os seus salários por inteiro.” -------------------- 

EDUCAÇÃO -------------------------------------------------------------------------------------- 

20 - MEDIDAS EXTRAORDINÁRIAS E DE CARÁTER TEMPORÁRIO NA ÁREA 

DA EDUCAÇÃO - REFEIÇÕES E COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA DOS 
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ALUNOS MATRICULADOS NOS ESTABELECIMENTOS DE EDUCAÇÃO E 

ENSINO DO 1.º CICLO. Submete-se à apreciação e votação da Assembleia 

Municipal a seguinte proposta: “A situação excecional que se vive no país, 

decorrente da situação epidemiológica do Covid-19, e que motivou a que 

fosse decretado o estado de emergência e de calamidade pública, tem tido 

efeitos nefastos na vida das famílias com particular impacto nos 

rendimentos auferidos mensalmente. Atentos ao papel que as autarquias 

locais tem vindo a assumir junto da população, em articulação com as 

autoridades centrais, na mitigação dos problemas económicos e sociais que 

advieram desta pandemia, considera-se imprescindível, no âmbito das 

competências da Câmara Municipal, a aplicação de medidas extraordinárias 

de apoio à comunidade na área da Educação, particularmente no que 

concerne às famílias com crianças e alunos matriculados em 

estabelecimentos de educação e ensino do 1.º ciclo da rede pública. Neste 

sentido, nos termos e para os efeitos previstos na al. hh), n.º 1, art.º 33.º e 

na al. k), do art.º 25.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, proponho que 

seja concedida a isenção do pagamento dos serviços prestados no período 

de 1 a 13 de março, às crianças e alunos matriculados nos estabelecimentos 

de educação e ensino do 1.º ciclo, designadamente refeições, 

prolongamento de horário e componente de apoio à família, no valor global 

de €70.337,05. Por outro lado, considerando que a Lei n.º 5/2020, de 10 de 

abril, veio estabelecer o alargamento dos apoios em matéria de alimentação 

aos alunos abrangidos pelo escalão B da ação social escolar, e a importância 

de intervir a nível local junto dos agregados familiares mais desfavorecidos 

e/ou em situação de vulnerabilidade, proponho ainda que, até ao término 

do ano letivo em curso incluindo o mês de julho, seja concedida a isenção do 

pagamento dos 50% do custo unitário da refeição a ser suportado pelos 

encarregados de educação”. A proposta foi aprovada pelo Órgão Executivo 
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em sua reunião realizada no dia dezoito de junho de dois mil e vinte e fica 

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

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

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

Sónia Cristina Patrocínio Gonçalo Ribeiro, do Grupo Parlamentar do BE 

proferiu a seguinte declaração de voto: “A relevância social das cantinas 

escolares para mitigar carências económicas dos estudantes foi ainda mais 

evidenciada neste período de crise pandémica. Por isso, acompanhamos a 

proposta por considerarmos também imprescindível desenvolver medidas 

extraordinárias de apoio às comunidades educativas. Gostaríamos apenas de 

alertar para a necessidade de se trabalhar, em conjunto com as direções dos 

agrupamentos, em procedimentos para atualizar os escalões dos estudantes. 

Atendendo à quebra de rendimentos de alguns agregados familiares, por 

motivos de layoff ou despedimentos, é importante que a Câmara, as escolas 

e a Segurança Social, comuniquem entre si, de forma a identificar novas 

situações de carência económica. Além disso, seria importante garantir que 

estes apoios pudessem vigorar durante o período de férias escolares, 

incluindo o mês de Agosto.” ---------------------------------------------------------------- 

CONTRATOS PROGRAMA -------------------------------------------------------------------- 

21 - CONSTRUÇÃO DO POSTO TERRITORIAL DA GUARDA NACIONAL 

REPUBLICANA DE LORDELO - MINUTA DE CONTRATO DE COOPERAÇÃO 

INTERADMINISTRATIVA PARA EXECUÇÃO DA OBRA. Submete-se à 

apreciação e votação da Assembleia Municipal a proposta designada por 

“Construção do posto territorial da Guarda Nacional Republicana de Lordelo 

– Minuta de contrato de cooperação interadministrativa para a execução da 

obra”, nos termos da alínea k), do n.º 1, do art.º 25º, e da alínea l), do n.º 1, 

do art.º 33º, ambos da referida Lei n.º 75/2013, aprovada pelo Órgão 
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Executivo em sua reunião realizada no dia um de junho de dois mil e vinte, 

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

atas. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

“Passados dois anos sobre a aprovação do protocolo de colaboração para a 

instalação do quartel da GNR em Lordelo e a Reabilitação do Edifício da GNR 

das Caldas das Taipas, cujo protocolo foi assinado com pompa e 

circunstância pelo Sr. Presidente da Câmara e pela Secretária de Estado 

Ajunta e da Administração Interna à data, vimos hoje votar a minuta de 

contrato de cooperação interadministrativo para a execução da obra. 

Através do referido protocolo a Câmara Municipal comprometia-se a ceder o 

terreno para a construção do posto, bem como a realizar o projeto de 

execução das obras de construção do novo edifício. Pensando, certamente 

que, por esta via poderia até acelerar o processo de execução da obra. Mas 

a pergunta que se impõe no momento é: Será desta? A questão é de relevo 

atenta a necessidade da obra, tanto para quem precisa de ali acorrer, quer 

para os militares que ai exercem as suas funções. Por outro lado, não 

podemos deixar de notar que a cláusula 6ª do protocolo de colaboração 

deliberado e aprovado nesta sede em trinta de maio de dois mil e dezoito 

diz o seguinte no seu nº 2: “O presente protocolo caduca automaticamente 

se, no prazo de dois anos, a contar da data da sua assinatura, não for 

concretizada a assinatura do contrato interadministrativo” que agora vem a 

esta Assembleia Municipal”. Esperemos que não seja apenas uma mera 

coincidência de datas, mas que seja desta que avance a execução da obra.” -

Manuel da Costa Teixeira, Presidente da Junta de Freguesia de Lordelo, 

realçou a importância do Posto Territorial da Guarda Nacional Republicana 

para a Vila de Lordelo e, por conseguinte, para toda a zona sul do Concelho 
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de Guimarães, que abrande as freguesias de Guardizela, Moreira de 

Cónegos, Conde e Gandarela e Serzedelo. De seguida, recordou que há mais 

de vinte anos que existe um terreno disponível, em local apropriado e com 

bons acessos, que foi conseguido por intermédio da respetiva Junta de 

Freguesia, uma vez que, nessa data, já era percetível a necessidade de uma 

nova estrutura porque o edifício existente se tornara pequeno e obsoleto. 

Depois, recordando os sucessivos atrasos do Governo Central na 

disponibilização das verbas para a realização da obra, agradeceu a 

colaboração da Câmara Municipal de Guimarães pela elaboração do projeto 

e cumprindo, deste modo, o Protocolo de Colaboração que havia celebrado 

com a Secretaria Geral do Ministério da Administração Interna e a Guarda 

Nacional Republicana. Finalizou, reiterando a importância da realização da 

obra de construção do novo edifício destinado à instalação do Posto 

Territorial da GNR de Lordelo, para que a Guarda Nacional Republicana 

disponha de um local ajustado à sua atividade e funções. -------------------------- 

Domingos Bragança Salgado, Presidente da Câmara Municipal, usou da 

palavra apenas para informar que a Câmara Municipal, no âmbito do 

Protocolo de Colaboração que foi assinado com a Secretaria Geral do 

Ministério da Administração Interna e a Guarda Nacional Republicana, 

assumiu a elaboração do projeto de construção, o qual se encontrava 

concluído. Por fim, referiu que o Contrato de Cooperação 

Interadministrativo, agora em apreço, delega à Câmara Municipal a 

promoção do lançamento dos procedimentos de empreitada e respetiva 

execução, fiscalização e coordenação da obra. ---------------------------------------- 

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

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

O Grupo Parlamentar da CDU apresentou, por escrito, a seguinte declaração 
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de voto: “A CDU votou naturalmente a favor deste ponto. Gostaria apenas 

de relembrar a luta destes longos anos, com vários governos, onde a CDU 

sempre apoiou dentro daquilo que eram os seus poderes a construção ou 

reabilitação do Posto da Guarda Nacional Republicana de Lordelo. 

Trouxemos várias vezes a urgência da necessidade, quer a nível local, quer a 

nível nacional através da deputada do PCP na Assembleia da República. 

Lamentamos apenas que os sucessivos governos não tenham assumido 

aquilo que entendemos ser sua responsabilidade, tendo agora a Câmara 

assumir uma responsabilidade que não entendemos como sua. Mais do que 

uma questão de segurança para os vimaranenses, trata-se de uma questão 

de dignidade dos militares da Guarda Nacional Republicana colocados no 

Posto de Lordelo. Gostaríamos também de manifestar que agora o 

importante é avançar e concretizar a obra o mais rapidamente possível.” ----- 

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

22 - DESAFETAÇÃO DO DOMÍNIO PÚBLICO DE PARCELA DE TERRENO 

SITUADA NO LUGAR DE BURRECOS, SANDE VILA NOVA. Submete-se à 

apreciação e votação da Assembleia Municipal a proposta de desafetação do 

domínio público da parcela de terreno a seguir identificada: Parcela de 

terreno com a área de 129,00m², situada no lugar de Burrecos, da União das 

Freguesias de Sande Vila Nova e Sande S. Clemente, a confrontar do norte 

com terreno do domínio público (passeio) do sul com terreno de 

Construções Eduardo Costa & Irmão, Lda., do nascente com arruamento e 

do poente com lotes 1 e 2, propriedade de Construções Eduardo Costa & 

Irmão, Lda.”, aprovada pelo Órgão Executivo em sua reunião realizada no dia 

dezoito 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. ---------------------------- 

FREGUESIAS (SUBSÍDIOS) -------------------------------------------------------------------- 
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23 – UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SERZEDO E CALVOS – ATRIBUIÇÃO DE 

SUBSÍDIO – OBRAS NA RUA SOUTO DA BOUÇA, ESTACIONAMENTO JUNTA 

DE FREGUESIA/CAMPO DE FUTEBOL DE CALVOS E PARQUES DE LAZER. 

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

designada por “União das Freguesias de Serzedo e Calvos – Atribuição de um 

subsídio no valor de € 37.630,70 (trinta e sete mil seiscentos e trinta euros e 

setenta cêntimos), já com IVA incluído, ao abrigo do disposto na alínea ccc) 

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

de 12 de setembro, para execução das obras na rua Souto da Bouço, 

estacionamento Junta de Freguesia/Campo de Futebol de Calvos e Parques 

de Lazer”, aprovada pelo Órgão Executivo em sua reunião realizada no dia 

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

arquivada em pasta anexa ao livro de atas. 24 - FREGUESIA DE S. TORCATO – 

SUBSÍDIO E DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS – ANO DE 2019 – 

DELIBERAÇÃO DE 10 DE FEVEREIRO DE 2020. Submete-se à apreciação e 

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

Torcato – Subsídio e Delegação de Competências – Ano de 2019 – primeira 

revisão do Contrato de Atribuição de Subsídio, celebrado em 14 de maio de 

2019, nos termos da cláusula 10ª daquele Contrato, alterando-se a cláusula 

1ª e 6ª e aprovação da celebração de um Contrato de Delegação de 

Competências para a execução da obra de requalificação da rua de Mogege 

e da rua de Real, até ao final do ano de dois mil e vinte, com uma verba no 

valor de 17.443,17€ (dezassete mil, quatrocentos e quarenta e três euros e 

dezassete cêntimos”, aprovada pelo Órgão Executivo em sua reunião 

realizada no dia dezoito de junho de dois mil e vinte, que aqui se dá por 

reproduzida e fica arquivada em pasta anexa ao livro de atas. 25 - 

FREGUESIA DE GUARDIZELA - ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO - REABILITAÇÃO DE 



 

 

 
 

ATA Nº 3 Fls. __32V__ 

SESSÃO ORDINÁRIA DE 30 DE JUNHO DE 2020                                                                
 

 

 

Mod. 228/SQ 0 

EDIFÍCIO E EXECUÇÃO URBANÍSTICA NA ÁREA ADSTRITA À CAPELA DE 

SANTA LUZIA E RUA MONTE DE CIMA. Submete-se à apreciação e votação 

da Assembleia Municipal a proposta designada por “Freguesia de Guardizela 

- Atribuição de um subsídio no valor de €18.204,00 (dezoito mil duzentos e 

quatro euros), já com IVA incluído, ao abrigo do disposto na alínea ccc) do 

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

12 de setembro, para dois projetos, um para a reabilitação do edifício 

vernacular sito na Rua Monte de Cima e outro projeto de execução 

urbanística da área adstrita à capela de santa luzia e Rua de Monte de 

Cima”, aprovada pelo Órgão Executivo em sua reunião realizada no dia 

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

arquivada em pasta anexa ao livro de atas. 26 – FREGUESIA DE SERZEDELO – 

DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS – OBRAS NA RUA DO GRUPO DESPORTIVO 

E RUA DA EIRINHA. Submete-se à apreciação e votação da Assembleia 

Municipal a proposta designada por “Freguesia de Serzedelo – atribuição de 

apoio para a execução das obras de benfeitoria na Rua do Grupo Desportivo 

e Rua da Eirinha, no valor de €28.431,32 (vinte e oito mil quatrocentos e 

trinta e um euros e trinta e dois cêntimos), já com IVA incluído, ao abrigo do 

disposto na alínea m) do nº 1 do artigo 33º e da alínea k) do nº 1 do artigo 

25.º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro ”, aprovada pelo Órgão Executivo 

em sua reunião realizada no dia dezoito de junho de dois mil e vinte, que 

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

27 – FREGUESIA DE NESPEREIRA - CONTINUIDADE DO PROJETO SOCIAL “+ 

VIDA” (2020/2021). Submete-se à apreciação e votação da Assembleia 

Municipal a proposta designada por “Freguesia de Nespereira – 

Continuidade do Projeto Social “+ Vida” - Transferência, a título de subsídio, 

para a Junta de Freguesia de Nespereira, do montante de €25.000,00 (vinte 

e cinco mil euros), correspondente ao período de 2 de setembro de 2020 a 1 



 
ATA Nº 3 Fls. __33__  

SESSÃO ORDINÁRIA DE 30 DE JUNHO DE 2020                                                                  
 

 

 

Mod. 228/SQ 0 

 

de setembro de 2021, com repartição plurianual, ao abrigo da alínea j) do nº 

1 do art.º 25º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro,”, aprovada pelo Órgão 

Executivo em sua reunião realizada no dia dezoito de junho de dois mil e 

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

livro de atas. 28 – SUBSÍDIOS NO ÂMBITO DO IMPACTA - INVESTIMENTO 

MUNICIPAL EM PROJETOS E ATIVIDADES CULTURAIS, TERRITORIAIS E 

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

proposta designada por “Subsídio no âmbito do IMPACTA – Investimento 

Municipal em Projetos e Atividades Culturais, Territoriais e Artísticas”, nos 

termos dos Artigos 16º e 27º do Regulamento do IMPACTA constante do 

Edital n.º 92/2020 publicado na 2ª Série do Diário da República de 15 de 

janeiro de 2020, no valor total de €308.137,60 (trezentos e oito mil, cento e 

trinta e sete euros e sessenta cêntimos), destinada a atividades a realizar no 

2º semestre de 2020, aprovada pelo Órgão Executivo em sua reunião 

realizada no dia dezoito de junho de dois mil e vinte, que aqui se dá por 

reproduzida e fica arquivada em pasta anexa ao livro de atas. 29 – 

FREGUESIA DE CANDOSO S. MARTINHO - CONTINUIDADE DO PROJETO 

“CANDOSO ATIVO” (2020/2021). Submete-se à apreciação e votação da 

Assembleia Municipal a proposta designada por “Freguesia de Candoso S. 

Martinho - Continuidade do Projeto “Candoso Ativo”, através da 

transferência, a título de subsídio, do valor de €30.000,00 (trinta mil euros), 

correspondente a um período de 12 meses (de 1 de maio de 2020 a 30 de 

abril de 2021), à Junta de Freguesia de Candoso S. Martinho, com repartição 

plurianual, ao abrigo da alínea j) do nº 1 do art.º 25º da Lei nº 75/2013, de 

12 de setembro, aprovada pelo Órgão Executivo em sua reunião realizada no 

dia dezoito de junho de dois mil e vinte, que aqui se dá por reproduzida e 

fica arquivada em pasta anexa ao livro de atas. 30 – FREGUESIA DE LORDELO 
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- ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO – PROJETO DA CENTRALIDADE DE LORDELO. 

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

designada por “Freguesia de Lordelo – Atribuição de Subsídio – Projeto da 

centralidade de Lordelo”, mediante a atribuição de um subsídio no valor de 

€35.547,00 (trinta e cinco mil quinhentos e quarenta e sete euros), já com 

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

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

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

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

pasta anexa ao livro de atas. 31 – FREGUESIA DE PONTE - ATRIBUIÇÃO DE 

SUBSÍDIO – REQUALIFICAÇÃO DO EDIFÍCIO DA SEDE DA JUNTA DE 

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

proposta designada por “Freguesia de Ponte – Atribuição de subsídio – 

Requalificação do edifício da Sede da Junta de Freguesia”, mediante a 

atribuição de um subsídio no valor de €50.000,00 (cinquenta mil euros), ao 

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

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

Executivo em sua reunião realizada no dia dezoito de junho de dois mil e 

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

livro de atas. 32 – FREGUESIA DE MOREIRA DE CÓNEGOS - CONTINUIDADE 

DO PROJETO SOCIAL “RAÍZES” (2020/2021). Submete-se à apreciação e 

votação da Assembleia Municipal a proposta designada por “Freguesia de 

Moreira de Cónegos - Continuidade do Projeto Social “Raízes” (2020/2021) ”, 

mediante transferência para a Junta de Freguesia de Moreira de Cónegos, a 

título de subsídio, do montante de €40.000,00 (quarenta mil euros), 

correspondente ao período de 17 de setembro de 2020 a 16 de setembro de 

2021, com repartição plurianual, ao abrigo da alínea j) do nº 1 do art.º 25º 

da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, aprovada pelo Órgão Executivo em 
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sua reunião realizada no dia dezoito de junho de dois mil e vinte, que aqui se 

dá por reproduzida e fica arquivada em pasta anexa ao livro de atas. 33 – 

FREGUESIA DE SILVARES – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO – OBRAS NOS 

ARRUAMENTOS DO BAIRRO DE SANTA MARIA. Submete-se à apreciação e 

votação da Assembleia Municipal a proposta designada por “Freguesia de 

Silvares – Atribuição de subsídio – Obras nos arruamentos do Bairro de 

Santa Maria”, mediante a atribuição de um subsídio no valor de €31.801,70 

(trinta e um mil oitocentos e um euros e setenta cêntimos), já com IVA 

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

j) do nº 1 do artigo 25º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, aprovada pelo 

Órgão Executivo em sua reunião realizada no dia dezoito de junho de dois 

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

ao livro de atas. 34 – FREGUESIA DE CREIXOMIL – SUBSÍDIO E DELEGAÇÃO 

DE COMPETÊNCIAS – OBRAS NA RUA DO ROBALO. Submete-se à apreciação 

e votação da Assembleia Municipal a proposta designada por “Freguesia de 

Creixomil – subsídio e delegação competências – Obras na Rua do Robalo”, 

mediante a atribuição de uma verba no valor de €33.327,39 (trinta e três mil 

trezentos e vinte e sete euros e trinta e nove cêntimos), com IVA incluído, ao 

abrigo do disposto na alínea m) do nº 1 do artigo 33º e da alínea k) do nº 1 

do artigo 25.º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, por delegação de 

competências e de um subsídio no valor de €33.000,00 (trinta e três mil 

euros), com IVA incluído, ao abrigo do disposto na alínea ccc) do nº1 do 

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

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

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

arquivada em pasta anexa ao livro de atas. 35 – UNIÃO DAS FREGUESIAS DE 

ATÃES E RENDUFE – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO – OBRAS DE BENEFICIAÇÃO 
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DO PARQUE DE ESTACIONAMENTO EM SÃO COSME. Submete-se à 

apreciação e votação da Assembleia Municipal a proposta designada por 

“União de Freguesias de Atães e Rendufe – Atribuição de Subsídio – obras de 

beneficiação do Parque Estacionamento em São Cosme”, mediante a 

atribuição de um subsídio no valor de €15.153,60 (quinze mil, cento e 

cinquenta e três euros e sessenta e cêntimos), já com iva incluído, ao abrigo 

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

artigo 25º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, aprovada pelo Órgão 

Executivo em sua reunião realizada no dia dezoito de junho de dois mil e 

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

livro de atas. 36 - FREGUESIA DE MOREIRA DE CÓNEGOS – ATRIBUIÇÃO DE 

SUBSÍDIO – OBRAS NO CEMITÉRIO, CASA MORTUÁRIA E FONTANÁRIO DE 

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

proposta designada por “Freguesia de Moreira de Cónegos – Atribuição de 

Subsídio – Obras cemitério, Capela Mortuária e fontanário de Pereiras”, 

mediante a atribuição de um subsídio no valor de € 77.506,68 (setenta e 

sete mil quinhentos e seis euros e sessenta e oito cêntimos), já com IVA 

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

j) do nº 1 do artigo 25º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, aprovada pelo 

Órgão Executivo em sua reunião realizada no dia dezoito de junho de dois 

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

ao livro de atas. 37 - FREGUESIA DE LONGOS - ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO – 

AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO. Submete-se à apreciação e votação da 

Assembleia Municipal a proposta designada por “Freguesia de LONGOS - 

Atribuição de Subsídio – ampliação do Cemitério”, mediante a atribuição de 

um subsídio no valor de 42.140,23€ (quarenta e dois mil, cento e quarenta 

euros e vinte e três cêntimos), já com IVA incluído, ao abrigo do disposto na 

alínea ccc) do nº1 do artigo 33º e da alínea j) do nº 1 do artigo 25º da Lei nº 
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75/2013, de 12 de setembro, aprovada pelo Órgão Executivo em sua reunião 

realizada no dia dezoito de junho de dois mil e vinte, que aqui se dá por 

reproduzida e fica arquivada em pasta anexa ao livro de atas. 38 - 

FREGUESIA DE CALDELAS – REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS NA RUA DAS CASAS 

NOVAS, PEDRAÍDO E TRAVESSA DA QUINTÃ – MATERIAIS. Submete-se à 

apreciação e votação da Assembleia Municipal a proposta designada por 

“Freguesia de Caldelas – Rede de águas pluviais na rua das Casas Novas, 

Pedraído e Travessa da Quintã – Materiais”, mediante apoio a conceder à 

Freguesia de Caldelas, através das despesas a efetuar pela Divisão de 

Administração Direta, cujo montante total importa em 13.136,34€ (treze mil, 

cento e trinta e seis euros e trinta e quatro cêntimos), Iva incluído, 

correspondente à despesa de aquisição dos materiais, ao abrigo do disposto 

na alínea ccc) do nº1 do artigo 33º e da alínea j) do nº 1 do artigo 25º da Lei 

nº 75/2013, de 12 de setembro, aprovada pelo Órgão Executivo em sua 

reunião realizada no dia dezoito de junho de dois mil e vinte, que aqui se dá 

por reproduzida e fica arquivada em pasta anexa ao livro de atas. 39 - 

UNIÃO DE FREGUESIAS DE CONDE E GANDARELA – APOIO PARA OBRAS 

REQUALIFICAÇÃO DO CEMITÉRIO DE CONDE. Submete-se à apreciação e 

votação da Assembleia Municipal a proposta designada por “União de 

Freguesias de Cande e Gandarela – Apoio para obras de requalificação do 

cemitério de Conde”, mediante a atribuição de um subsídio no valor de € 

32.642,17 (trinta e dois mil seiscentos e quarenta e dois euros e dezassete 

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

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

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

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

pasta anexa ao livro de atas. 40 - UNIÃO DAS FREGUESIAS DE CONDE E 
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GANDARELA - ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO – PROJETO DA CENTRALIDADE DE 

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

proposta designada por “União das Freguesias de Conde e Gandarela - 

Atribuição de Subsídio – Projeto da centralidade de Gandarela”, mediante a 

atribuição de um subsídio no valor de € 19.557,00 (dezanove mil quinhentos 

e cinquenta e sete euros), ao abrigo do disposto na alínea ccc) do nº1 do 

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

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

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

arquivada em pasta anexa ao livro de atas. 41 – UNIÃO DAS FREGUESIAS DE 

SANDE VILA NOVA E SANDE S. CLEMENTE – SUBSÍDIO - ANO DE 2019. 

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

designada por “Freguesia de Sande Vila Nova e Sande S. Clemente – Subsídio 

- Ano de 2019”, aprovação da primeira revisão do Contrato de Atribuição de 

Subsídio, celebrado em 1 de agosto de 2019, nos termos da cláusula 10ª 

daquele Contrato, alterando-se a cláusula 6ª, nomeadamente: “O presente 

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

de 2020”, bem como a transferência da correspondente verba de 

28.997,58€ (vinte e oito mil, novecentos e noventa e sete euros e cinquenta 

e oito cêntimos) para o ano de 2020, aprovada pelo Órgão Executivo em sua 

reunião realizada no dia dezoito de junho de dois mil e vinte, que aqui se dá 

por reproduzida e fica arquivada em pasta anexa ao livro de atas. 42 -UNIÃO 

DAS FREGUESIAS DE SOUTO SANTA MARIA, SOUTO S. SALVADOR E 

GONDOMAR – SUBSÍDIO - ANO DE 2018 – SEGUNDA REVISÃO. Submete-se 

à apreciação e votação da Assembleia Municipal a proposta designada por 

“Freguesia de Souto Sta Maria, Souto S. Salvador e Gondomar – Subsídio - 

ano de 2018 – segunda revisão”, aprovação da segunda revisão do Contrato 

de Atribuição de Subsídio, celebrado em 12 de junho de 2018, nos termos da 
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cláusula 10ª daquele Contrato, alterando-se a cláusula 6ª, nomeadamente: 

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

de dezembro de 2020”, bem como a transferência da correspondente verba 

de 8.284,30€ (oito mil, duzentos e oitenta e quatro euros e trinta cêntimos) 

para o ano de 2020, aprovada pelo Órgão Executivo em sua reunião 

realizada no dia dezoito de junho de dois mil e vinte, que aqui se dá por 

reproduzida e fica arquivada em pasta anexa ao livro de atas. 43 - 

FREGUESIA DE RONFE – OBRAS NO CEMITÉRIO - ANO DE 2019. Submete-se 

à apreciação e votação da Assembleia Municipal a proposta designada por 

“Freguesia de Ronfe – Ano de 2019 - Obras no Cemitério”, aprovação da 

primeira revisão do Contrato de Atribuição de Subsídio, celebrado em 14 de 

outubro de 2019, nos termos da cláusula 10ª daquele Contrato, alterando-se 

a cláusula 6ª, nomeadamente: “O presente contrato tem início na data da 

sua assinatura e termina em 31 de dezembro de 2020”, aprovada pelo Órgão 

Executivo em sua reunião realizada no dia dezoito de junho de dois mil e 

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

livro de atas. 44 - FREGUESIA DE RONFE – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO – 

CONSTRUÇÃO DE BALNEÁRIOS NO ESPAÇO ARTE E CULTURA. Submete-se à 

apreciação e votação da Assembleia Municipal a proposta designada por 

“Freguesia de Ronfe – Atribuição de Subsídio – Construção Balneários no 

Espaço Arte e Cultura”, mediante a atribuição de um subsídio no valor de 

101.969,04€, acrescida da taxa do IVA no valor de 6.118,14€, perfaz o total 

de €108.087,18 (cento e oito mil oitenta e sete euros e dezoito cêntimos), ao 

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

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

Executivo em sua reunião realizada no dia dezoito de junho de dois mil e 

vinte, que aqui se dá por reproduzida e fica arquivada em pasta anexa ao 
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livro de atas. 45 - FREGUESIA DE POLVOREIRA – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO – 

AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA ALARGAMENTO CEMITÉRIO. Submete-se à 

apreciação e votação da Assembleia Municipal a proposta designada por 

“Freguesia de Polvoreira – Atribuição de Subsídio – Aquisição de terreno”, 

mediante a atribuição de um subsídio no valor de € 39.660,00 (trinta e nove 

mil seiscentos e sessenta euros), ao abrigo do disposto na alínea ccc) do nº1 

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

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

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

arquivada em pasta anexa ao livro de atas. 46 - FREGUESIA DE COSTA – 

SUBSÍDIO - ANO DE 2019. Submete-se à apreciação e votação da Assembleia 

Municipal a proposta designada por “Freguesia da Costa – Subsídio – Ano de 

2019”, aprovação da primeira revisão do Contrato de Atribuição de Subsídio, 

celebrado em 15 de maio de 2019, nos termos da cláusula 10ª daquele 

Contrato, alterando-se a cláusula 6ª, nomeadamente: “O presente contrato 

tem início na data da sua assinatura e termina em 31 de dezembro de 2020”, 

bem como a transferência da correspondente verba de 4.952,52€ (quatro 

mil, novecentos e cinquenta e dois euros e cinquenta e dois cêntimos) para 

o ano de 2020, aprovada pelo Órgão Executivo em sua reunião realizada no 

dia dezoito de junho de dois mil e vinte, que aqui se dá por reproduzida e 

fica arquivada em pasta anexa ao livro de atas. 47 - FREGUESIA DE RONFE – 

ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO – REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS DA RUA AGRAS DE 

POLÉ À RUA VENDA NOVA. Submete-se à apreciação e votação da 

Assembleia Municipal a proposta designada por “Freguesia de Ronfe – 

Atribuição de Subsídio – rede de águas pluviais da Rua Agras de Polé à Rua 

Venda Nova”, mediante a atribuição de um subsídio no valor de €19.470,79 

(dezanove mil quatrocentos e setenta euros e setenta e nove cêntimos), ao 

abrigo do disposto na alínea ccc) do nº1 do artigo 33º e da alínea j) do nº 1 
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do artigo 25º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, aprovada pelo Órgão 

Executivo em sua reunião realizada no dia dezoito de junho de dois mil e 

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

livro de atas. 48 - FREGUESIA DE SÃO TORCATO – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO 

– OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO. Submete-se à apreciação e 

votação da Assembleia Municipal a proposta designada por “Freguesia de 

São Torcato – Atribuição de Subsídio – Obras de ampliação do cemitério”, 

mediante a atribuição de um subsídio no valor de €66.828,68 (sessenta e 

seis mil oitocentos e vinte e oito euros e sessenta e oito cêntimos), ao abrigo 

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

artigo 25º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, aprovada pelo Órgão 

Executivo em sua reunião realizada no dia dezoito de junho de dois mil e 

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

livro de atas. 49 – CONCESSÃO DE APOIOS MUNICIPAIS ÀS FREGUESIAS. 

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

alínea j) do n.º 1 do artigo 25º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a 

atribuição de apoios às Freguesias do Concelho, no ano de 2020, aprovada 

pelo Órgão Executivo em sua reunião realizada no dia um de junho de dois 

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

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

Isabel Filipa de Lemos Moreira Leite, do Grupo Parlamentar Municipal do 

PSD, começou por declarar que a junta de freguesia é a autarquia mais 

importante do todo o sistema político administrativo, por conhecer, 

claramente, as necessidades, problemas e as potenciais soluções. 

Prosseguiu, dizendo que é na política de proximidade que se pode fazer a 

diferença na qualidade de vida das populações e exercer o verdadeiro 

serviço público essencial. Depois, considerou insuficiente o valor das verbas 
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atribuídas pelo município às freguesias, quer diretamente, quer através dos 

contratos interadministrativos de delegação de competências, 

acrescentando que uma maior dotação para as freguesias, justa e equitativa, 

possibilitava a independência financeira e política em relação à Câmara 

Municipal, fomentava o desenvolvimento global do concelho, permitia que 

os autarcas de freguesia cumprissem os compromissos assumidos com a 

população e demonstrava não existir qualquer interesse subjacente da 

Câmara Municipal com as juntas de freguesia. Considerou, ainda neste 

âmbito, que a limitação financeira das freguesias impede os autarcas de 

cumprir as suas missões, no âmbito das atribuições e competências, bem 

como, de contratar serviços e meios técnicos, sem qualquer dependência do 

município para tal. Assim sendo, defendeu a duplicação do valor das verbas 

atribuídas às freguesias para, desse modo, serem capazes de, por si só, 

desempenhar de forma independente as suas atribuições e competências, 

aprovisionando a qualidade dos serviços essenciais mais próximos das 

populações e resolvendo, de forma mais eficaz, as necessidades presentes, 

sem qualquer tipo de dependência. Por último, referiu que uma maior 

autonomia financeira fortalecia as freguesias e dava um exemplo de 

verdade, no autêntico sentido democrático. ------------------------------------------- 

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

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

desenvolvimento do território assenta numa visão de crescente qualidade 

de vida no centro urbano da Cidade e nos diversos polos descentralizados da 

composição geográfica, económica e social do nosso concelho. A visão 

integrada, só possível à escala concelhia de todo o território, tem permitido 

que a cada momento sejam tomadas decisões de investimentos na 

crescente coesão social e territorial de Guimarães. Sabemos que este é um 

tema que nos divide da nossa oposição à direita. Defendemos modelos 



 
ATA Nº 3 Fls. __38__  

SESSÃO ORDINÁRIA DE 30 DE JUNHO DE 2020                                                                  
 

 

 

Mod. 228/SQ 0 

 

diferentes! O PSD (hoje refiro-me apenas ao partido e não à coligação de 

que desconhecemos o seu paradeiro) tem insistentemente reclamado a 

duplicação das transferências ao abrigo dos contratos interadministrativos 

de delegação de competências. Fá-lo, sem nunca ser muito claro sobre o 

significado deste investimento, nos restantes investimentos municipais em 

obras, atividades e projetos nas quarenta e oito freguesias do concelho. Fá-

lo, ainda mais, a coberto de um argumento falacioso de reforço da 

autonomia das freguesias e do fim do presidente de junta de mão estendida 

na Câmara Municipal. Um argumento que não cola, nem junto dos senhores 

presidentes, nem junto das populações. E a democracia tem sido muito 

expedita em dar essa evidência à nossa oposição. Senão vejamos: A Reunião 

de hoje da Assembleia Municipal traz um conjunto de trinta e seis pontos da 

Ordem de Dia, destinados às freguesias. Desde logo com os próprios 

Contratos Interadministrativos do ano de 2020, no âmbito da manutenção, 

conservação e reparação das vias municipais, bem como a criação, 

construção e gestão de instalações, equipamentos, serviços e redes de 

circulação integrados no património do Município ou colocados, por lei, sob 

administração municipal. De delegação de competências de anos transatos, 

seja por substituição da figura jurídica de atribuição de subsídio, seja pelo 

acumulado de contratos para execução de intervenções de maior monta, 

mas também, através de atribuições de subsídios para concretização de 

obras em ruas, reabilitação de edifícios, novas centralidades, entre outros. E 

nem só de obras se fazem estes investimentos municipais descentralizados. 

Votaremos, hoje, também, a continuidade de projetos de intervenção social 

nos mais diversos domínios e os subsídios atribuídos ao abrigo do projeto 

IMPACTA par atividades de cariz cultural. Se aos pontos das freguesias, 

somarmos a atuação municipal que, naturalmente, atende a todo o 
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território nas mais diversas áreas, percebemos que estamos perante um 

investimento e preocupação sem precedentes com a coesão social e 

territorial do concelho de Guimarães. E isto tem um rosto que é visível e 

perfeitamente identificável. Tem a marca de Domingos Bragança. Uma 

marca que acresce às diferentes opções estruturantes que o meu camarada 

Luís Soares foi capaz de trazer a terreiro no Período Antes da Ordem do Dia 

desta Assembleia. Mas, a nossa oposição à direita, insiste no reforço da 

verba direta, não concretizando o que aconteceria a todo este investimento 

parcial – objetivamente parcial, e sem medos de o ser- porque é resultante 

de uma visão integrada do território e das suas necessidades de correção de 

assimetrias. Para concluir, do lado do PSD esta questão acaba sempre por 

ficar dirigida aos senhores presidentes de junta. E por isso, eu devolvo: 

mesmo atendendo à possível duplicação do valor dos contratos 

interadministrativos - Quantos anos acumularia o Presidente da Junta de São 

Torcato para as Obras de ampliação do cemitério, no valor de 66 mil euros? 

E como faria a rua de Sobredo, de Mogege e Real no valor de 17 mil euros? - 

Quantos anos de contratos teria que acumular a Presidente de Ronfe para 

concretizar as obras no cemitério no valor de 72 mil euros, ou as casas de 

banho do parque de lazer no valor de 28 mil euros? Quantos anos 

acumularia o Presidente de Creixomil para concretizar as obras da Rua do 

Robalo no valor de 33 mil euros? Ou o Presidente de Lordelo para os 35 mil 

euros do projeto da Centralidade? Podia continuar, senhoras e senhores 

deputados. Porque o exercício é longo. Os exemplos utilizados 

correspondem apenas à penúltima reunião de Câmara, com alguns dos 

projetos que hoje aqui votamos, e que contemplavam cerca de um milhão 

de euros de investimento em freguesias de todo o território! Numa reunião 

de câmara! Mais e melhor autonomia para o poder local? Estamos todos de 

acordo. Acenar com autonomia para reduzir a capacidade de os eleitos 
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darem resposta às necessidades dos eleitores, não. E uma visão 

compartimentada do território e do seu investimento, muito menos. O 

caminho que o PSD propõe fala em duplicação dos apoios às freguesias. O 

caminho percorrido pelo PS concretiza muito mais do que o dobro do 

investimento feito nessas mesmas freguesias. Este é um caminho que saiu 

reforçado por Domingos Bragança, e é um caminho sem retorno. Uma visão 

global de um território, do seu desenvolvimento e das suas necessidades.” -- 

Domingos Bragança Salgado, Presidente da Câmara Municipal, transmitiu 

que a prioridade nas freguesias, tendo presente uma maior coesão 

territorial, é a correção das assimetrias existentes. Acrescentou que os 

grandes investimentos realizados nas freguesias obedecem ao Código da 

Contratação Pública, processos que ditam um acompanhamento mínimo, 

quer técnico, quer administrativo, e que, ao contrário das juntas de 

freguesia, a Câmara Municipal tem os recursos necessários para levar à 

prática esses procedimentos. Acrescentou, por último, que continuaria a ter 

uma política de proximidade com todos os presidentes de junta, para a 

crescente coesão territorial do concelho. ----------------------------------------------- 

A Assembleia DELIBEROU da seguinte forma: ----------------------------------------- 

APROVAR os pontos 23 a 48, por unanimidade. -------------------------------------- 

APROVAR o ponto 49, por maioria, com 63 votos a favor (23 eleitos do PS, 

35 Presidentes de Junta do PS, 3 eleitos da CDU, 1 eleito do BE e 1 eleito do 

MPT), 26 votos contra (11 eleitos do PSD, 11 Presidentes de Junta do PSD e 

4 eleitos do CDS-PP) e 1 abstenção (1 Membro Independente). ------------------ 

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

O Grupo Parlamentar do PSD apresentou a seguinte Declaração de Voto: “A 

freguesia é, no nosso entender, a autarquia mais importante do todo o 

sistema político-administrativo, pois é nela que, manifestamente, se conhece 
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nas necessidades concretas dos habitantes, os seus problemas e as suas 

potenciais soluções. É na política de verdadeira proximidade entre a 

freguesia e o freguês que se pode fazer a diferença na qualidade de vida das 

populações e exercer o verdadeiro serviço público. É na autonomia que se dá 

à freguesia que se vê o potencial de quem lidera um município, de quem 

governa um país, de quem conhece e respeita a plenitude do sistema 

democrático. Pois, é sobre a autonomia financeira da freguesia ou da falta 

dela e da sua consequente dependência do município que hoje nos 

debruçamos. Apesar da boa saúde financeira já aqui manifestada, a 

atribuição de subsídios pelo município às freguesias, quer seja diretamente, 

quer seja através dos contratos interadminitrativo de delegação de 

competências, é, a nosso ver, manifestamente insuficiente, arriscando dizer 

que deveria ser, no mínimo, o dobro dos valores aqui apresentados, pois, só 

assim se dotariam as freguesias da devida independência financeira e 

política em relação à Camara Municipal. Investir nas juntas de freguesia 

através de atribuição de verbas justas e equitativas é o primeiro passo para o 

desenvolvimento global do concelho, é depositar a devida confiança nos 

autarcas da freguesia, munindo-o das verbas necessárias ao cumprimento 

dos compromissos que estes assumiram junto dos seus fregueses, mas, é, 

sobretudo, a demostração clara e evidente e que não existe qualquer 

interesse subjacente ou qualquer tentativa de domínio, controlo ou 

subordinação da câmara junto das freguesias.” --------------------------------------- 

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

50 – FREGUESIA DE URGEZES – DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS – 

PAVIMENTAÇÃO DE VÁRIOS ARRUAMENTOS - ANO DE 2017 – 

DELIBERAÇÃO DE 31 DE JANEIRO DE 2019. Submete-se à apreciação e 

votação da Assembleia Municipal a proposta designada por “Freguesia de 

Urgezes – Delegação de Competências – Pavimentação de vários 
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arruamentos - ano de 2017 – Deliberação de 31/01/2019”, que consiste na 

revogação da deliberação da Câmara Municipal de Guimarães datada de 31 

de janeiro de 2019, que aprovou uma segunda revisão ao Contrato de 

Delegação de Competências, celebrado no dia 22 de junho de 2017, com a 

Freguesia de Urgezes, para execução das obras de “pavimentação, 

construção de passeios e rede de drenagem de águas pluviais da rua Paulino 

Lobo, rua Portela dos Remédios, rua Primeiro de Maio, rua Francisco Silva 

Areias, rua 4 de outubro, rua Quebradas das Trofas, rua Bernardino Jordão, 

rua Amigos de Urgezes e rua do Outeiro”, com uma verba no valor de 

75.954,42€, bem como, aprovação da segunda revisão do Contrato de 

Delegação de Competências, celebrado em 22 de junho de 2017, nos termos 

da cláusula 11ª daquele Contrato, alterando-se a cláusula 1ª, 

nomeadamente “O presente contrato tem por objeto a delegação de 

competências na Freguesia para execução da obra de pavimentação, 

construção de passeios e rede de drenagem de águas pluviais da rua Paulino 

Lobo, rua Primeiro de Maio, rua Francisco Silva Areias, rua 4 de outubro, rua 

Amigos de Urgezes, rua do Outeiro e Rua Comendador Manuel Pereira dos 

Santos”; a cláusula 2ª, nomeadamente: “….Uma verba até ao limite do valor 

de 55.352,30€.”; e ainda a cláusula 6ª, nomeadamente: “O presente 

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

de 2020 e aprovação da celebração de um Contrato de Atribuição de 

Subsídio para a execução da obra de pavimentação, construção de passeios 

e rede de drenagem de águas pluviais da rua Portela dos Remédios, a rua 

Quebradas das Trofas, rua Bernardino Jordão e Travessa da Cerca Nova, até 

ao final do ano de 2020, com uma verba no valor de 20.602,12€, aprovada 

pelo Órgão Executivo em sua reunião realizada no dia dezoito de junho de 

dois mil e vinte, que aqui se dá por reproduzida e fica arquivada em pasta 
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anexa ao livro de atas. 51 – FREGUESIA DE SILVARES – DELEGAÇÃO DE 

COMPETÊNCIAS – OBRAS NOS ARRUAMENTOS DO LOTEAMENTO DA 

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

proposta designada por “Freguesia de Silvares – delegação competências – 

Obras nos arruamentos do Loteamento da Gandra”, mediante a atribuição à 

Freguesia de Silvares, de uma verba no valor de €54.199,44 (cinquenta e 

quatro mil cento e noventa e nove euros e quarenta e quatro cêntimos), já 

com IVA incluído, destinada às obras acima identificadas, ao abrigo do 

disposto na alínea m) do nº 1 do artigo 33º e da alínea k) do nº 1 do artigo 

25.º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, aprovada pelo Órgão Executivo 

em sua reunião realizada no dia dezoito de junho de dois mil e vinte, que 

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

52 – FREGUESIA DE GUARDIZELA – DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS – 

OBRAS NA RUA DAS ESCOLAS. Submete-se à apreciação e votação da 

Assembleia Municipal a proposta designada por “Freguesia de Guardizela – 

delegação competências – Obras na Rua das Escolas”, mediante a atribuição 

à Freguesia de Guardizela, de uma verba no valor de €24.267,37 (vinte e 

quatro mil duzentos e sessenta e sete euros e trinta e sete cêntimos), já com 

IVA incluído, destinada às obras acima identificadas, ao abrigo do disposto 

na alínea m) do nº 1 do artigo 33º e da alínea k) do nº 1 do artigo 25.º da Lei 

nº 75/2013, de 12 de setembro, aprovada pelo Órgão Executivo em sua 

reunião realizada no dia dezoito de junho de dois mil e vinte, que aqui se dá 

por reproduzida e fica arquivada em pasta anexa ao livro de atas. 53 – 

FREGUESIA DE LONGOS – DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS – ANO DE 2019. 

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

designada por “Freguesia de Longos – Delegação de Competências – ano de 

2019”, aprovação de uma revisão ao Contrato de Delegação de 

Competências, celebrado em 12 de junho de 2019, nos termos da cláusula 
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12ª daquele Contrato, alterando-se a cláusula 8ª da seguinte forma: “O 

presente contrato tem o seu início na data da sua assinatura e termina em 

31 de dezembro de 2020”, bem como a transferência da correspondente 

verba de 10.000,00€ (dez mil euros) para o ano de 2020, aprovada pelo 

Órgão Executivo em sua reunião realizada no dia dezoito de junho de dois 

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

ao livro de atas. 54 – UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SANDE VILA NOVA E 

SANDE S. CLEMENTE – DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS – ANO DE 2016. 

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

designada por “Freguesia de Sande Vila Nova e Sande S. Clemente – 

Delegação de Competências – ano de 2016”, aprovação de uma revisão ao 

Contrato de Delegação de Competências, celebrado em 11 de dezembro de 

2019, nos termos da cláusula 12ª daquele Contrato, alterando-se a cláusula 

8ª da seguinte forma: “O presente contrato tem o seu início na data da sua 

assinatura e termina em 31 de dezembro de 2020”, bem como a 

transferência da correspondente verba de 28.997,58€ (vinte e oito mil, 

novecentos e noventa e sete euros e cinquenta e oito cêntimos) para o ano 

de 2020, aprovada pelo Órgão Executivo em sua reunião realizada no dia 

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

arquivada em pasta anexa ao livro de atas. 55 – UNIÃO DAS FREGUESIAS DE 

SANDE VILA NOVA E SANDE S. CLEMENTE – DELEGAÇÃO DE 

COMPETÊNCIAS – ANO DE 2015. Submete-se à apreciação e votação da 

Assembleia Municipal a proposta designada por “Freguesia de Sande Vila 

Nova e Sande S. Clemente – Delegação de Competências – ano de 2015”, 

aprovação de uma revisão ao Contrato de Delegação de Competências, 

celebrado em 11 de dezembro de 2019, nos termos da cláusula 12ª daquele 

Contrato, alterando-se a cláusula 8ª da seguinte forma: “O presente 
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contrato tem o seu início na data da sua assinatura e termina em 31 de 

dezembro de 2020”, bem como a transferência da correspondente verba de 

29.275,42€ (vinte e nove mil, duzentos e setenta e cinco euros e quarenta e 

dois cêntimos) para o ano de 2020, aprovada pelo Órgão Executivo em sua 

reunião realizada no dia dezoito de junho de dois mil e vinte, que aqui se dá 

por reproduzida e fica arquivada em pasta anexa ao livro de atas. 56 – 

FREGUESIA DE RONFE – DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS – ANO DE 2016 – 

DELIBERAÇÃO DE 12 DE SETEMBRO DE 2019. Submete-se à apreciação e 

votação da Assembleia Municipal a proposta designada por “Freguesia de 

Ronfe – Delegação de Competências – ano de 2016 – Deliberação de 

12/09/2019”, que consiste na aprovação da retificação das deliberações da 

Assembleia Municipal de 27 de setembro de 2019, que sancionou a 

deliberação da Câmara Municipal de 12 de setembro, que aprovou a 

primeira revisão do Contrato Interadministrativo de Delegação de 

Competências celebrado com a Freguesia de Ronfe, para execução das obras 

de pavimentação da rua 1º de Maio, rua Chefe Martins, rua da Cruz, rua 

Dom Afonso Henriques, rua de Mesão Frio e rua Dra. Ália Pimentel, 

nomeadamente: onde se lê “… a aprovação da primeira revisão do Contrato 

Interadministrativo de Delegação de Competências, celebrado em 30 de 

junho de 2016…”, deve ler-se “…a aprovação da primeira revisão do 

Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências, celebrado em 

14 de junho de 2017…” e a alteração da cláusula 7ª, nomeadamente: “O 

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

dezembro de 2020”, bem como a transferência da verba remanescente no 

valor de 7.202,27€ (sete mil, duzentos e dois euros e vinte e sete cêntimos) 

para o ano de 2020, aprovada pelo Órgão Executivo em sua reunião 

realizada no dia dezoito de junho de dois mil e vinte, que aqui se dá por 

reproduzida e fica arquivada em pasta anexa ao livro de atas. 57 - 
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FREGUESIA DE RONFE – DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS – ANO DE 2019. 

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

designada por “Freguesia de Ronfe – Delegação de Competências – ano de 

2019”, aprovação da celebração de um Contrato de Delegação de 

Competências, com uma verba no valor de 28.813,35€ (vinte e oito mil, 

oitocentos e treze euros e trinta e cinco cêntimos), para a construção de 

casa de banho no Parque de Lazer da Lourinha, até ao final do ano de 2020, 

ao abrigo do disposto na alínea k) do nº 1 do artigo 25.º e da alínea m) do nº 

1 do artigo 33º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, aprovada pelo Órgão 

Executivo em sua reunião realizada no dia dezoito de junho de dois mil e 

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

livro de atas. 58 – DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NAS FREGUESIAS 

(CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS). Submete-se à apreciação e votação 

da Assembleia Municipal, nos termos da alínea k) do nº 1 do artigo 25º e da 

alínea m) do nº 1 do artigo 33º, ambos da referida Lei n.º 75/2013, a 

proposta de delegação de competências nas Freguesias para execução de 

obras e respetivas verbas a transferir, no ano de 2020, mediante celebração 

de Contratos Interadministrativos de Delegação de Competências, em 

conformidade com o Mapa em anexo (Doc. 1), cujo prazo de execução 

termina em 31 de dezembro de 2020.” (Anexo 9), aprovada pelo Órgão 

Executivo em sua reunião realizada no dia um de junho de dois mil e vinte, 

que aqui se dá por reproduzida, bem como os respetivos anexos, e fica 

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

A Assembleia DELIBEROU da seguinte forma: -----------------------------------------  

APROVAR os pontos 50 a 57, por unanimidade. -------------------------------------- 

APROVAR o ponto 58, por maioria, com 86 votos a favor (23 eleitos do PS, 

35 Presidentes de Junta do PS, 11 eleitos do PSD, 11 Presidentes de Junta do 
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PSD, 3 eleitos da CDU, 1 eleito do BE, 1 eleito do MPT e 1 Membro 

Independente) e 4 votos contra (4 eleitos do CDS-PP). ----------------------------- 

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

O Grupo Parlamentar do CDS-PP apresentou a seguinte declaração de voto 

escrita: “O CDS vota contra este ponto da ordem de trabalhos, porque não 

concorda com a metodologia utilizada pelo executivo para a atribuição dos 

subsídios, uma vez que, desta forma não contribui para a Autonomia Local 

das Freguesias, pondo em causa a sua função de proximidade junto da 

população.” ------------------------------------------------------------------------------------- 

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

59 – ALTERAÇÃO DE TRÂNSITO – UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SOUTO 

SANTA MARIA, SOUTO S. SALVADOR E GONDOMAR. Submete-se à 

apreciação e votação da Assembleia Municipal a proposta de alteração de 

trânsito na União das freguesias de Souto Santa Maria, Souto São Salvador e 

Gondomar, conforme postura em anexo, aprovada pela Junta e Assembleia 

de Freguesia, que visa garantir a criação de condições de segurança e 

ordenamento da circulação de trânsito na Rua do Rio Ave (Gondomar), e 

Travessa da Cruz (Souto São Salvador), atento o reduzido perfil transversal 

das mesmas, aprovada pelo Órgão Executivo em sua reunião realizada no dia 

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

arquivada em pasta anexa ao livro de atas. 60 - ALTERAÇÃO DE TRÂNSITO - 

RUAS EMÍLIO CASTELAR GUIMARÃES, BARREIRA E S. GEMIL - FREGUESIA 

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

alteração ao trânsito na freguesia de Ponte, conforme postura em anexo, 

aprovada pela Junta e Assembleia de Freguesia, que visam incrementar a 

segurança rodoviária local, reduzir o trânsito de atravessamento na Rua 

Emílio Castelar Guimarães, fazendo a sua migração para a denominada 

“variante de Campelos” e permitir o incremento da aumentar a capacidade 



 
ATA Nº 3 Fls. __43__  

SESSÃO ORDINÁRIA DE 30 DE JUNHO DE 2020                                                                  
 

 

 

Mod. 228/SQ 0 

 

de estacionamento, designadamente na Rua de S. Gemil, aprovada pelo 

Órgão Executivo em sua reunião realizada no dia dezoito de junho 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 59, por unanimidade. ------------ 

A Assembleia DELIBEROU APROVAR o ponto 60, por unanimidade. ------------ 

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

Moção apresentada pelo Grupo Parlamentar da CDU, do seguinte teor: “As 

medidas tomadas no combate à pandemia de COVID-19, tem causado 

inúmeros impactos nas Instituições Particulares de Solidariedade Social, 

quer por via da perda de receitas, quer sobretudo, com o aumento de 

custos associados ao combate à pandemia e à resposta social cada vez 

mais necessária à população mais carenciada. No concreto, a maioria das 

IPSS foram obrigadas ao encerramento por tempo indeterminado das 

valências de creche, pré-escolar, CATL e CAO e a proceder a alterações no 

funcionamento da resposta de centro de dia. Viram-se ainda na 

necessidade de proceder ao reforço da distribuição de bens essenciais, 

fruto do já visível impacto do aumento do desemprego e da diluição da 

capacidade financeira das famílias. As IPSS tiveram igualmente de reforçar 

excecionalmente as medidas de proteção individual dos utentes e dos seus 

trabalhadores, adquirindo diversos materiais e equipamentos. Todas as 

Instituições sofreram significativas perdas de receitas e assinaláveis 

aumentos de custos para as quais não estavam preparadas. As autarquias 

locais têm sido o apoio quase exclusivo destas instituições, através da 

atribuição de subsídios, cedência de equipamentos de proteção individual, 

entrega de bens alimentares e de produtos essenciais, entre outros apoios. 

Esta situação é bem patente no esforço enorme que o Município de 
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Guimarães está a realizar. As medidas de apoio extraordinário que o 

Governo aprovou para o Setor Solidário são insuficientes para dar resposta 

à perda de receita e aumento de custos. É de primordial importância 

capacitar estas instituições não só para a resposta imediata e urgente ao 

combate à pandemia, mas também para resposta à mais que previsível, e 

já visível, crise social que se avizinha. É importante que estas instituições 

não vejam adiados, ou mesmo abandonados os seus projetos sociais, e que 

tenham capacidade financeira para os materializar através de candidaturas 

a programas e projetos. A Assembleia Municipal de Guimarães, reunida no 

dia 30 de Junho de 2020, delibera solicitar ao Governo, nomeadamente à 

Sra. Ministra do Trabalho e da Solidariedade Social que: 1. Seja 

estabelecido pela tutela um apoio financeiro às IPSS nas respostas sociais 

de creche, pré-escolar e ATL, capaz de permitir aliviar a mensalidade aos 

utentes destas valências sem que tal ponha em causa o equilíbrio 

financeiro destas instituições. 2. A criação de uma medida de apoio 

financeiro às instituições que viram aumentada, de forma substancial, as 

suas despesas de funcionamento. 3. Reforço de apoio às IPSS com 

respostas sociais para os mais idosos, na contratação e preparação de mais 

trabalhadores, de modo a corresponder às exigências das normas da DGS e 

cumprimento dos planos de contingência.” ------------------------------------------- 

A Assembleia DELIBEROU REPROVAR, por maioria, com 58 votos contra (23 

eleitos do PS e 35 Presidentes de Junta do PS), 22 abstenções (11 eleitos do 

PSD e 11 Presidentes de Junta do PSD) e 10 votos a favor (4 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: “Em 

Guimarães e no País, a atividade de feirante sempre desempenhou um 

relevante papel no comércio a retalho (não sedentário), com inegável 
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importância nas cadeias de abastecimento aos vimaranenses. Isso mesmo 

foi reconhecido com a consagração do Dia Nacional do Feirante por 

proposta do PCP. São centenas de homens e mulheres que, através de uma 

dura vida de trabalho, dinamizam a economia local, diversificam a oferta 

de bens de consumo a baixo custo, sendo ainda um importante elemento 

de afirmação de identidade regional. Face aos impactos do surto 

epidémico da COVID-19, coloca-se a necessidade de assegurar o 

funcionamento das atividades económicas fundamentais para a resposta 

às necessidades de bens e serviços das populações, garantindo a adequada 

proteção sanitária aos trabalhadores e populações. Para o Grupo 

parlamentar da CDU, os feirantes não podem ser esquecidos. No momento 

presente, em que se coloca a necessidade de conduzir de forma adequada 

e segura o processo de reabertura da atividade económica em vários 

sectores, impõe-se não ignorar nem abandonar os feirantes, depois destes 

meses de quase total interrupção e encerramento das feiras e mercados. 

Para a melhoria das condições da atividade, é necessário assegurar normas 

e meios que permitam o exercício profissional do feirante com plena 

dignidade, é indispensável levar por diante medidas concretas. Assim, a 

Assembleia Municipal de Guimarães, reunida a 30 de Junho de 2020, 

delibera: - Criação de um Gabinete de apoio aos Feirantes para assegurar a 

informação sobre todos os apoios existentes e consultoria para mitigar os 

efeitos da crise e promover a recuperação económica; - Promoção de 

protocolos com as IPSS locais para aplicação das medidas do Gabinete de 

assistência social - Transporte de medicamentos e transporte de 

alimentação; - Proibição da interrupção do fornecimento de água até 30 

julho e o alargamento do prazo de pagamento da fatura da água até 30 de 

Julho.” --------------------------------------------------------------------------------------------
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A Assembleia DELIBEROU REPROVAR, por maioria, com 58 votos contra (23 

eleitos do PS e 35 Presidentes de Junta do PS), 22 abstenções (11 eleitos do 

PSD e 11 Presidentes de Junta do PSD) e 10 votos a favor (4 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: “A 

atual situação que vivemos, veio evidenciar a importância dos serviços 

públicos e dos seus trabalhadores nas respostas às necessidades das 

populações. Diariamente milhares de trabalhadores da administração local 

asseguram os serviços essenciais às populações, salvaguardando a saúde 

pública, respostas sociais e a continuidade da qualidade de vida da 

população. Estes trabalhadores prestam o seu serviço expondo-se a riscos 

acrescidos sem qualquer compensação suplementar. A valorização dos 

trabalhadores, mais do que com palavras de circunstância ou atos 

simbólicos, faz-se com medidas concretas, nomeadamente com o 

reconhecimento da natureza insalubre, penosa e de risco de várias 

atividades e que a esse reconhecimento corresponda uma justa e 

necessária compensação remuneratória. A regulamentação e aplicação do 

Suplemento de Insalubridade, Penosidade e Risco é há muito uma justa 

aspiração dos trabalhadores da Administração Local que apesar de prevista 

e reafirmada no quadro legal, nomeadamente na Lei Geral de Trabalho em 

Funções Públicas, tarda em ver a sua aplicação efetivada. Assim, a 

assembleia municipal de Guimarães, reunida a trinta de junho de 

2020,delibera: - Saudar todos os trabalhadores que diariamente prestam 

serviços essenciais às populações e sensibilizar os órgãos competentes 

para a necessidade de ajustar a legislação à rudeza e perigosidade da sua 

função; - Exigir do governo e da Assembleia da República a aplicação do 

Suplemento de Insalubridade, Penosidade e Risco, aos trabalhadores da 



 
ATA Nº 3 Fls. __45__  

SESSÃO ORDINÁRIA DE 30 DE JUNHO DE 2020                                                                  
 

 

 

Mod. 228/SQ 0 

 

Administração Local. Uma vez aprovada, esta Moção deve ser enviada aos 

Grupos parlamentares na Assembleia da República, ao Senhor 1º Ministro, 

aos órgãos representativos dos trabalhadores e à comunicação social.” -----  

A Assembleia DELIBEROU REPROVAR, por maioria, com 58 votos contra (23 

eleitos do PS e 35 Presidentes de Junta do PS), 22 abstenções (11 eleitos do 

PSD e 11 Presidentes de Junta do PSD) e 10 votos a favor (4 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: “Só 

quem não conhece a realidade nacional é que poderá ficar surpreendido 

com a situação de grande aflição por que passam muitos milhares de 

pequenos empresários e as suas famílias. O surto epidémico que atinge o 

País e o mundo, veio expor ainda mais e de forma brutal, as muitas 

fragilidades e problemas que atingem o tecido empresarial português. 

Nestes meses, uma larga camada desses empresários ficou sem qualquer 

tipo de rendimentos face à suspensão das suas atividades, encerramento 

ou delimitação dos espaços onde as desempenhavam, ou ainda pelo 

desaparecimento ou significativa redução da procura e de clientes. O 

Governo avançou com algumas medidas de apoio às micro, pequenas e 

médias empresas, mas que são claramente insuficientes e limitadas. Mais 

grave ainda é que muitos destes empresários foram excluídos de qualquer 

apoio. Ou porque tinham situações por resolver ou em resolução perante a 

Segurança Social, a Autoridade Tributária ou a Banca, ou na situação de 

milhares de sócios-gerentes que ficaram de fora dos critérios definidos 

pelo Governo, ou na exclusão do programa ADAPTAR de empresas em 

regime de contabilidade simplificada. Os recursos que o País tem não 

podem ser usados para defender os lucros e privilégios dos grandes grupos 
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económicos, mas sim para proteger rendimentos dos trabalhadores, dos 

reformados, mas também, dos milhares de microempresários e 

empresários em nome individual cuja atividade será também ela 

fundamental para recuperar e desenvolver o País. O principal instrumento 

criado pelo Governo para o apoio às empresas foi o chamado regime de 

Lay-off simplificado. Mas este regime está a servir sobretudo para apoiar 

as grandes empresas em centenas de milhões de euros. Ou seja, mais de 

metade das grandes empresas, muitas delas que tiveram centenas de 

milhões de lucros nos últimos anos foram apoiadas, ao passo que, no caso 

das micro empresas, apenas 7,4% obteve acesso e também no caso das 

sociedades empresariais, as microempresas apenas 25% destas sociedades 

a acederem a este apoio do Governo. O mesmo aconteceu com os 850 

milhões de euros que foram para o poço sem fundo do Novo Banco (ex-

BES) e que tanta falta faziam ao País. É indispensável e urgente dar 

resposta à grave situação das microempresas de natureza familiar e 

empresários em nome individual ou trabalhadores por conta própria, 

muitas com situações informais, vivendo de vários trabalhos parciais à 

comissão, da mediação, ocupados em serviço de proximidade, da 

construção civil à limpeza, do comércio local aos feirantes, dos 

explicadores às pequenas oficinas de reparação automóvel, entre tantos e 

tantos outros, que não conseguimos aqui enumerar. Para a CDU exigem-se 

respostas, visando o levantamento de todas as restrições colocadas aos 

MPME no acesso aos apoios já decididos, a consagração do apoio 

financeiro aos sócios-gerentes das micro e pequenas empresas 

equiparando-os ao regime de trabalhadores independentes, a atribuição 

de um Apoio mensal à tesouraria destas empresas, o assegurar de 

empréstimos a taxa de juro zero, com dois anos de carência e dez anos 

para amortização dos valores em dívida, a redução do preço da 
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eletricidade e dos combustíveis, entre outras medidas. Respostas que não 

podem continuar a esbarrar na lentidão e burocracia de uma máquina que 

está feita para apoiar os grandes grupos económicos e que se prepara para 

levar à falência e à pobreza, se nada for feito, milhares de micros, 

pequenos e médios empresários. Responder agora e sem demoras aos seus 

problemas, é responder a uma parte significativa do tecido económico e 

que será fundamental para a retoma económica de que o país irá precisar. 

Assim, a assembleia municipal de Guimarães, reunida a 30 de junho de 

2020, exige do Governo que se adotem medidas no sentido de: -

Levantamento de todas as restrições colocadas aos MPME no acesso aos 

apoios já decididos (Layoff simplificado, programa ADAPTAR, etc); -A 

consagração do apoio aos sócios-gerentes das micro e pequenas empresas 

equiparando-os ao regime de trabalhadores independentes; - A atribuição 

de um apoio mensal ao rendimento de microempresários ou empresários 

em nome individual com um valor mínimo de €438,81 (quatrocentos e 

trinta e oito euros e oitenta e um cêntimos); - Suspender este ano o 

Pagamento por Conta em sede de IRC e devolução dos valores em dívida às 

MPME decorrentes do já extinto Pagamento Especial por Conta -PEC; -

Concessão de empréstimos a taxa de juro zero, com dois anos de carência 

e dez anos para amortização dos valores em dívida, sem recurso à 

intermediação da banca privada; - A redução do preço da eletricidade e 

dos combustíveis; - Apoio ao arrendamento não habitacional refletindo na 

renda paga pelo MPME a quebra da atividade que foi verificada; - Criação 

de uma rede de contacto e apoio do Estado aos MPME visando assegurar o 

esclarecimento e orientação no acesso às medidas de apoio.” ------------------ 

A Assembleia DELIBEROU REPROVAR, por maioria, com 58 votos contra (23 

eleitos do PS e 35 Presidentes de Junta do PS), 23 abstenções (11 eleitos do 
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PSD, 11 Presidentes de Junta do PSD e 1 eleito do MPT) e 9 votos a favor (4 

eleitos do CDS-PP, 3 eleitos da CDU, 1 eleito do BE e 1 Membro 

Independente). -------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

do PS proferiu a seguinte declaração de voto: “O Partido Socialista votou 

contra as quatro moções apresentadas pela Coligação Democrática Unitária, 

muito em parte porque, na verdade, o Governo já apresentou um leque de 

medidas que respondem a muitas das problemáticas aqui levantadas e 

porque sabemos, também, que o Governo continua a estar vinculado à 

necessidade de observar das regras orçamentais, designadamente, da Lei do 

Trabalho. Está neste momento em discussão na Assembleia da República o 

Orçamento Suplementar que permite enquadrar, mais respostas para as 

empresas e para os cidadãos e, eventualmente, uma integração, noutro 

conjunto, mais alargado de medidas. Portanto, nessa medida, entendemos 

que a votação da bancada do Partido Socialista seria aquela que hoje aqui 

trouxemos.” ------------------------------------------------------------------------------------- 

VOTO DE PESAR apresentado pelo Grupo Parlamentar do PS, do seguinte 

teor: “Faleceu, depois de doença prolongada, no passado dia 14 de março, 

Mário Manuel Remísio Dias de Castro. Nascido a 19 de janeiro de 1950, no 

Estabelecimento Termal das Caldas das Taipas, toda a sua vida foi dedicada 

a esta freguesia, onde exerceu a profissão de Médico e tendo-se 

voluntariado em diversas instituições da Vila. Frequentou a velhinha Escola 

Primária do Pinheiral, o Liceu Nacional de Guimarães e a Faculdade de 

Medicina da Universidade do Porto, onde se licenciou em 1976. No ano 

seguinte, inicia a sua atividade profissional no Hospital de Guimarães; dois 

anos depois em Vila Flor o Serviço Médico à Periferia e de 1980 a 1982 é 

Subdelegado de Saúde de Guimarães e Médico dos extintos Serviços 
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Médico Sociais nas Taipas onde, em outubro de 1982, inicia a carreira de 

Médico de Família, tendo-se aposentado em 2016, com a categoria de 

Assistente Graduado Sénior. Exerce ainda, durante 18 anos, as funções de 

Perito Médico-legal do Tribunal Judicial de Guimarães e Coordenador do 

Gabinete Médico Legal de Guimarães, desde o seu início até 2013. 

Colabora em várias instituições, nomeadamente nas Termas das Taipas, 

sendo Perito com competência em Avaliação do Dano corporal pós-

traumático pela Ordem dos Médicos e possui competência em hidrologia e 

climatologia Médica. Na vertente não profissional o Dr. Mário Dias esteve 

ligado a muitas instituições: eleito Presidente da Junta de Freguesia de 

Caldelas, nas eleições de 12 de dezembro de 1976 é, posteriormente, 

Presidente da Assembleia de Freguesia e membro da Assembleia Municipal 

de Guimarães. Presidente da Assembleia Geral e Adjunto Médico do 

Comando dos Bombeiros das Taipas; de 1979 a 2005 foi médico do Clube 

Caçadores das Taipas; Presidente da Assembleia Geral do Clube; sócio 

fundador e Presidente da Direção do Clube de Pesca Desportiva de Caldas 

das Taipas; Presidente da Direção e da Assembleia Geral do CART; Em 2017 

é homenageado pelo Clube de Caçadores das Taipas, pelo Rotary Clube de 

Caldas das Taipas e pelos Bombeiros das Taipas, neste caso com Medalha 

de Bons Serviços – Grau Ouro. Em dezembro de 2019 é distinguido na II 

Gala “A Terra onde a lua fala” na categoria Associativismo. Em 2019 a 

Junta propõe e a Assembleia de Freguesia aprova, a atribuição da Medalha 

de Honra da Freguesia de Caldelas. Pelo acima exposto a Assembleia 

Municipal de Guimarães, reunida a 30 de junho de 2020, manifesta à 

família de Mário Dias de Castro, amigos, e instituições que serviu, o seu 

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

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



 

 

 
 

ATA Nº 3 Fls. __47V__ 

SESSÃO ORDINÁRIA DE 30 DE JUNHO DE 2020                                                                
 

 

 

Mod. 228/SQ 0 

Moção apresentada pelo Grupo Parlamentar do PS, do seguinte teor: 

“Completam-se no ano corrente 25 de anos da publicação das leis da 

Assembleia da República que decretaram a elevação à categoria de vila de 

seis localidades do Concelho de Guimarães. Fruto de um investimento 

descentralizado no desenvolvimento de polos urbanos agregadores de 

partes significativas do território, Lordelo, Moreira de Cónegos, Pevidém, 

Ponte, São Torcato e Serzedelo recordam hoje que desde 1995 ostentam o 

estatuto de Vilas. Nesta efeméride, é tempo de recordar os responsáveis 

políticos, os dirigentes associativos, os empresários e trabalhadores e as 

diversas forças vivas destes territórios que foram capazes de levar à prática 

ações que valeram a estes territórios essas honras. A todos estes, acrescem 

nas mesmas dimensões, todos os que se lhes seguiram e ajudaram a 

crescer e afirmar estas seis vilas do concelho de Guimarães, conservando 

as suas identidades, gerando sentido de pertença nos seus habitantes, e 

consolidando projetos de desenvolvimento territorial fundamentais para 

todo o território envolvente de cada uma destas Vilas. A Assembleia 

Municipal de Guimarães, reunida a 30 de junho de 2020, congratula as 

Vilas de Lordelo, Moreira de Cónegos, Pevidém, Ponte, São Torcato e 

Serzedelo, os seus responsáveis políticos e todas as suas populações pelos 

25 anos de elevação a Vila e pelo papel fundamental no desenvolvimento 

do concelho de Guimarães.” ---------------------------------------------------------------

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

------------------------------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. --------------------------------------------------------

Pela uma hora e quinze minutos, do dia seguinte, o Presidente da Mesa deu
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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. ----------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


