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ATA 

Aos vinte e oito dias do mês de setembro 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, com a seguinte Ordem de Trabalhos. ------------------------------------- 

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

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

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

1 – ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL PERMUTATIVA. -------------------------------------- 

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

2 - APROVAÇÃO DA ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA 

MUNICIPAL, REALIZADA EM 30 DE JUNHO DE 2020. -------------------------------- 

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

3 - ANÁLISE DO RELATÓRIO DA ATIVIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

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

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

4 – ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO MUNICIPAL DE TAXAS E OUTRAS 

RECEITAS MUNICIPAIS E À TABELA DE TAXAS E OUTRAS RECEITAS 

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

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

5 - ALTERAÇÕES AO CONTRATO DE URBANIZAÇÃO/OPERAÇÃO 

URBANÍSTICA NA ÁREA CENTRAL DE GUIMARÃES – RATIFICAÇÃO. ------------

6 - TÂNIA RIBEIRO DE CARVALHO UNIPESSOAL LDA. - CERTIDÃO DE 

INTERESSE PÚBLICO PARA EFEITOS DE INSTRUÇÃO NA RESERVA AGRÍCOLA 

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

7 - ÁREAS DE REABILITAÇÃO URBANA (ARU) – REVALIDAÇÃO. ------------------ 
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ATIVIDADES ECONÓMICAS ------------------------------------------------------------------ 

8 - PEDIDO DE RENEGOCIAÇÃO DO CONTRATO DE CONCESSÃO DE 

BENEFÍCIOS TRIBUTÁRIOS MUNICIPAIS CELEBRADO EM 3 DE SETEMBRO DE 

2019 COM A EMPRESA “MUNDIFIOS – COMÉRCIO DE FIOS SA.”. --------------- 

9 - PEDIDO DE RENEGOCIAÇÃO DO CONTRATO DE CONCESSÃO DE 

BENEFÍCIOS TRIBUTÁRIOS MUNICIPAIS CELEBRADO EM 6 DE JULHO DE 

2019 COM A EMPRESA “ROSACEL – TÊXTEIS UNIPESSOAL, LDA.”. -------------- 

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

10 - PRORROGAÇÃO DAS MEDIDAS EXCECIONAIS E TEMPORÁRIAS DE 

APOIO ÀS FAMÍLIAS, ÀS EMPRESAS E AO EMPREGO COMO RESPOSTA À 

SITUAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA PROVOCADA PELO CORONAVÍRUS - COVID-19 

- SUSPENSÃO DE PAGAMENTO DE TAXAS E OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS. 

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

11 - ADITAMENTO AO CONTRATO PROGRAMA CELEBRADO ENTRE O 

LABORATÓRIO DA PAISAGEM E O MUNICÍPIO DE GUIMARÃES, PARA 

2020/2021. ------------------------------------------------------------------------------------- 

12 - ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA FINANCEIRA PREVISTA 

NO CONTRATO PROGRAMA COM A EMPRESA MUNICIPAL VITRUS 

AMBIENTE, ASSOCIADA À GESTÃO DAS ZONAS DE ESTACIONAMENTO DE 

DURAÇÃO LIMITADA E DOS PARQUES DE ESTACIONAMENTO. ------------------ 

OBRAS PÚBLICAS ------------------------------------------------------------------------------ 

13 – REQUALIFICAÇÃO DO CENTRO CÍVICO DA VILA DAS TAIPAS – 

REPARTIÇÃO DE ENCARGOS. -------------------------------------------------------------- 

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

14 - ACADEMIA DE TRANSFORMAÇÃO DIGITAL - AQUISIÇÃO DE PARTE DA 

ANTIGA FÁBRICA DO ALTO - SELHO S. JORGE. ---------------------------------------- 

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

15 – CANDIDATURA AO PROGRAMA ABAE ECO-FREGUESIAS XXI – APOIO
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TÉCNICO E FINANCEIRO. -------------------------------------------------------------------- 

16 – COVID-19 – PLANO DE APOIO ÀS ATIVIDADES ECONÓMICAS DO 

CONCELHO DE FEIRAS E MERCADOS DAS FREGUESIAS DE CALDELAS, SELHO 

S. JORGE E SÃO TORCATO. ----------------------------------------------------------------- 

17 – FREGUESIA DE CALDELAS – ELEVADOR DO EDIFÍCIO DA SEDE DA 

JUNTA DE FREGUESIA – POLO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL RAUL BRANDÃO 

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

18 – DOAÇÃO DE EQUIPAMENTO À FREGUESIA DE INFANTAS. ------------------ 

19 – JUNTA DE FREGUESIA DE SANDE S. MARTINHO – CONSTRUÇÃO DE 

POLIVALENTE – PEDIDO DE CEDÊNCIA DE TERRENO. ------------------------------- 

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

20 – ALTERAÇÃO DE TRÂNSITO NA FREGUESIA DE GUARDIZELA – RUA 

TORRE DE ALÉM. ------------------------------------------------------------------------------ 

21 – ALTERAÇÃO DE TRÂNSITO NA UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SANDE VILA 

NOVA E SANDE S. CLEMENTE. ------------------------------------------------------------- 

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

22 – APROVAÇÃO DA ATA EM MINUTA. ----------------------------------------------- 

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

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

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

Torrinha Martins Bastos, Armindo José Ferreira da Costa e Silva, Sónia 

Ermelinda Matos Silva Fertuzinhos, Luís Miguel Morgado Laranjeiro, José 

Manuel Nogueira Teixeira Bastos, Nelson José Guimarães Felgueiras, Paulo 

Rui Lopes Pereira da Silva, César Manuel Castro Machado, Maria Elisabete 

Veloso Machado da Costa Martins, Pedro Miguel Vilhena Abreu Roque 

Figueiredo, Hugo Maciel Tavares de Freitas, Susana Gabriela Meireles 

Campos Nunes, Manuel Américo Antunes de Freitas, António Fernando 
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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, 

António Rogério Ferreira Paiva e Hugo Francisco Monteiro Teixeira. (PSD) – 

Ana Paula Cardoso Lemos Damião, César Nuno da Costa Teixeira, Emídio 

Guerreiro, Daniel André de Sousa Rodrigues, Margarida Pinheiro Pereira, 

Tiago Vieira Laranjeiro, Ana Margarida da Costa Teixeira, Rui Armindo da 

Costa Freitas, Isabel Filipa de Lemos Moreira Leite, Rui Alexandre Pereira 

Barros Cunha Pereira, Susana Manuela Marques Araújo e André Filipe Castro 

e Sousa Casalta; (CDS-PP) – Rui Miguel de Meira Barreira, 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 Sousa; (BE) – Sónia Cristina Patrocínio Gonçalo 

Ribeiro. (INDEPENDENTE) – 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, Carlos Artur Faria Ribeiro Coimbra – 

PS; António Martins Gonçalves – PSD, Augusto César Fernandes Guimarães – 

PS, Agostinho Salgado Faria – 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, 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 
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Silva Gonçalves – PS, Angelino Miguel Ribeiro Salazar – PSD, Nélson Cristiano 

Gonçalves Ferreira – PS, Ricardo Jorge Carvalho de Castro – PS, João Miguel 

Castro Oliveira – PS, José Augusto da Costa Araújo – PSD, Marçal Avelino 

Salazar Marques Mendes - PSD, José Carlos Fernandes da Cruz – PS, David 

Patrício Lopes Araújo – PS, Vítor Manuel da Silva Pais – PS, Abílio Lima de 

Freitas – PSD, Guilherme Paulo Ribeiro Abreu – PS, Flávio Romeu de Sousa 

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

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

Armindo Filipe da Silva Lopes – PS e Carlos Alberto Peixoto de Sousa – PS. ---- 

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

apresentados, procedeu à substituição dos seguintes membros: Cândido 

Capela Dias, José Pedro Correia de Aguiar Branco, José Cardoso de Menezes 

Couceiro da Costa, Célia Maria Abreu Magalhães, Alexandra Santos 

Gonçalves Ferreira, Sérgio Alberto Castro Rocha, Miguel Ângelo Leite Vieira, 

Catarina de Freitas Marques e João Victor Salgado Almeida. ---------------------- 

Faltaram os seguintes membros: José de Castro Dias, Ana Rita Abreu 

Fernandes, Manuel da Costa Mendes Lopes, Paulo Manuel Ferreira da Silva, 

João Carlos Silva Alves, Manuel das Neves Rodrigues, Manuel Fernando 

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

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, Alice 

Sofia de Freitas Soares Ferreira Fernandes, André Guimarães Coelho Lima, 

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

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

----------------------------------------INFORMAÇÕES-----------------------------------------

Na sequência do FALECIMENTO da Dra. FRANCISCA MARIA DA COSTA 
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ABREU, 2ª Secretária da Mesa da Assembleia Municipal, eleita pelo Partido 

Socialista, compareceu, nos termos do art.º 79º, da Lei nº 169/99, de 18 de 

setembro, alterada e republicada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de janeiro, 

ANTÓNIO ROGÉRIO FERREIRA PAIVA, cidadão imediatamente a seguir na 

ordem da respetiva lista, tendo o Presidente da Assembleia verificado a 

conformidade formal do processo eleitoral com a identidade do eleito, 

efetuando-se a respetiva substituição, em conformidade com o disposto no 

nº 7 do art.º 77º do mesmo diploma legal. --------------------------------------------- 

Na sequência da RENÚNCIA apresentada por PAULO PINTO DE CARVALHO 

FREITAS DO AMARAL, eleito pelo Partido Socialista, a partir de 14 de agosto 

de 2020, compareceu, nos termos do art.º 79º, da Lei nº 169/99, de 18 de 

setembro, alterada e republicada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de janeiro, 

ALEXANDRA SANTOS GONÇALVES FERREIRA, cidadã imediatamente a seguir 

na ordem da respetiva lista, tendo o Presidente da Assembleia verificado a 

conformidade formal do processo eleitoral com a identidade do eleito, 

efetuando-se a respetiva substituição, em conformidade com o disposto no 

nº 7, do art.º 77º do mesmo diploma legal. -------------------------------------------- 

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

1 – Da comunicação de Manuel Lourenço Lima Amaral de que, a partir do dia 

trinta de junho de dois mil e vinte, passa a exercer o cargo para o qual foi 

eleito na Assembleia Municipal como Membro Independente; 2 – Da 

justificação de falta à sessão ordinária de trinta de junho de dois mil e vinte 

de Daniel André de Sousa Rodrigues do Grupo Parlamentar do PSD; 3 – Do 

Requerimento remetido pelo Grupo Parlamentar da Coligação Democrática 

Unitária a solicitar esclarecimentos à Câmara Municipal, nos termos do 

Regimento da Assembleia, a respeito dos processos de construção na 

encosta da Penha; 4 – Do ofício/circular da Associação Nacional das 

Assembleias Municipais (ANAM) remetendo, para conhecimento, Programa, 
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Regulamento e ficha de inscrição para o II Congresso da ANAM, agendado 

para dia dezanove de setembro de dois mil e vinte, no Altice Fórum de 

Braga; 5 – Do ofício da Câmara Municipal de Guimarães, remetendo a 

informação técnica prestada pelo Departamento de Desenvolvimento do 

Território sobre os processos de construção na encosta da Penha; 6 – Da 

Mensagem de Condolências do Presidente da Assembleia Municipal de 

Cabeceiras de Basto, do seguinte teor: “Em meu nome pessoal e como 

Presidente da Assembleia Municipal de Cabeceiras de Basto, venho pelo 

presente apresentar as mais sentidas condolências à família e amigos da 

Dra. Francisca Abreu, falecida no dia 26 de agosto, assim como, através de V. 

Exa., à Assembleia Municipal de Guimarães onde era atualmente autarca.”; 

7 – Da Mensagem de Condolências da Comissão Coordenadora da CDU de 

Guimarães, do seguinte teor: “O Grupo Municipal da CDU de Guimarães, 

perante a notícia do falecimento da Dra. Francisca Abreu, endereça, neste 

momento de tristeza, as suas condolências à família e apresenta ainda as 

condolências ao Executivo Municipal associando-se ao luto declarado.” 8 – 

Do ofício da Câmara Municipal remetendo, para conhecimento de todos os 

membros da Assembleia Municipal, cópia do Plano de Ação do Gabinete de 

Crise e Transição Económica; 9 – Do ofício do Sindicatos dos Trabalhadores 

da Administração Local (STAL) remetendo, para conhecimento, carta aberta 

dirigida aos partidos com representação parlamentar, a respeito da 

aplicação do suplemento de insalubridade, penosidade e risco para os 

trabalhadores das autarquias. ------------------------------------------------------------- 

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

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

José Manuel Nogueira Teixeira Bastos, do Grupo Parlamentar Municipal do 

PS, fez a sua intervenção, lendo, em voz alta, o texto que a seguir se 
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transcreve: “Seria fastidioso, principalmente nesta câmara, elencar as 

funções, cargos, projetos, concretizações, sonhos e utopias de quem deveria 

estar hoje e aqui connosco. E não está! Outros o fizeram, e bem, destacando 

e valorizando o seu percurso político, profissional e pessoal. Hoje e aqui 

permito-me evocar a Dr.ª Francisca Abreu e permito-me fazê-lo em dois 

momentos distintos. O primeiro utilizando as suas palavras para falar de 

Guimarães, da cultura e da forma como entendia esta relação num artigo 

escrito na revista “Guimarães: O Que Nos Fica no Coração”. Início de citação 

- A Cultura esteve no centro da política autárquica em Guimarães, durante 

todos os mandatos do Presidente da Câmara, Dr. António Magalhães. 

Primeiro, muito centrada na regeneração do Centro Histórico, com uma 

visão esclarecida e com uma capacidade de realização determinada e forte, 

que culminou com a inscrição do Centro Histórico na lista da UNESCO de 

sítios Património Cultural da Humanidade. Renovaram-se praças e vielas, 

regeneraram-se casas e palacetes, instalaram-se serviços públicos, devolveu-

se o Centro Histórico à fruição dos cidadãos. Recuperaram-se manifestações 

culturais e o património imaterial, desde o incentivo ao artesanato às festas 

de cariz popular, religiosas e profanas. Em simultâneo, iniciou-se um 

processo de criação de uma agenda cultural contemporânea, recuperando 

iniciativas esquecidas e criando outras, em parceria com instituições locais, 

usando o cenário e os palcos que o Centro Histórico oferecia e, por essa via, 

chamando os Vimaranenses e os visitantes à ocupação e fruição do espaço 

público único e singular que Guimarães oferece. A abertura do Centro 

Cultural Vila Flor, em 2005, permitiu reforçar a agenda cultural, tornando-a 

permanente e continuada, mais diversificada e atrativa, para Guimarães e 

para a região. E, assim, Guimarães assumiu um lugar de destaque e de 

referência, a nível regional e nacional. Um lugar de cultura que reforçou a 

notoriedade e o prestígio de Guimarães e permitiu-nos ambicionar novos 
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desígnios para a cidade e para todo o concelho. As expectativas que a 

escolha de Guimarães para Capital Europeia da Cultura suscitou eram 

elevadas, algumas demasiado elevadas, que sabia impossíveis de serem 

inteiramente saciadas. Logo se tornou claro que havia que saber gerir as 

expectativas e mantê-las em equilíbrio: nem demasiado elevadas, nem 

pouco ambiciosas. Equilíbrio difícil, que se tornou uma constante ao longo de 

todo o processo. Depois do anúncio e a novidade dada, Guimarães 2012 

passou a ser notícia. E, logo a seguir, as perguntas sobre o programa, as 

realizações que aconteceriam em 2012, passaram a ser uma constante. 

Perguntas a que não sabia responder. Não podia responder. Não podia 

antecipar o futuro de um projeto que tinha de ser coletivo e partilhado, 

concebido e realizado neste território e pelas pessoas que nele habitam - fim 

de citação. O segundo momento, depois das palavras da Dra. Francisca 

Abreu ditas por mim, com as minhas próprias palavras. E é imensamente 

difícil dizer muito daquilo que poderia e deveria ser dito. Por falta de tempo 

e de talento para traduzir de forma fiel e completa a ação e a intérprete 

dessa ação, principalmente pela circunstância de ter tido o privilégio de com 

ela ter trilhado caminho durante quase duas décadas. Mas vou tentar. “Nós 

não nos fechamos dentro do castelo e atiramos a chave fora”. Esta frase foi 

dita vezes sem conta pela Dra. Francisca Abreu nos mais diversos contextos. 

A diversidade dos contextos nunca se desviava do objetivo essencial: rejeitar 

os discursos redutores que ligavam Guimarães exclusivamente ao seu 

passado. Esta frase metafórica traduz bem o pensamento da Dra. Francisca 

Abreu: Guimarães orgulha-se do seu passado mas constrói o futuro 

alicerçado numa visão cosmopolita, contemporânea e transformadora. 

Essencialmente transformadora. Arriscando, ousando, inovando e cruzando. 

A Educação e a Cultura são duas pedras basilares da transformação. Esta é a 
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matriz de pensamento da Dra. Francisca Abreu. Humanista, generosa, 

preocupada com o outro e incentivando sempre, mas sempre, ao 

desenvolvimento de novas competências. Individuais e coletivas. Suas e dos 

outros. Se pedirmos a quem conhece a Dra. Francisca para indicar uma 

característica muita sua, a probabilidade do sorriso fácil, largo e desabrido 

aparecer no topo das indicações é muito mas muito grande. E é verdade. A 

Dra. Francisca tem um sorriso fácil, largo e desempoeirado. Mas este sorriso, 

à semelhança da chave do castelo, não passa de uma metáfora. O seu 

sorriso é apenas uma imagem da sua essência, apenas traduz de forma fiel a 

sua génese: visão ampla, permanente necessidade de conhecer mais, de 

conhecer diferente (quem não lhe conhece o seu enorme gosto por viajar, 

por conhecer mundo), enorme disponibilidade para ouvir ainda que 

discordando, enorme capacidade de abstração. Guimarães deve muito a 

Francisca Abreu. Eu devo muito a Francisca Abreu. Mas eu e Guimarães não 

lhe devemos nada. Parece um paradoxo, mas não é. Eu, e penso que 

Guimarães, paguei a dívida com reconhecimento, admiração e gratidão. E 

ela sabe desse reconhecimento, admiração e gratidão. Sabe hoje, como 

sabia antes de partir para esta viagem que não merecia. Esta viagem é 

injusta e a Dra. Francisca, lidando mal com injustiça, foi vítima dela. É por 

isso que falo no presente. A Francisca Abreu não partiu. A Francisca Abreu 

está e estará connosco através do reconhecimento, da admiração e da 

gratidão. Sejamos nós capazes de honrar a sua vida estando à altura de 

engrandecer o seu legado”. -----------------------------------------------------------------  

Após esta intervenção, Emídio Guerreiro e Rui Miguel de Meira Barreira 

pediram o uso da palavra, para dizer que se associavam a José Manuel 

Nogueira Teixeira Bastos nesta sua intervenção. ------------------------------------- 

Ana Paula Cardoso Lemos Damião, do Grupo Parlamentar Municipal do PSD, 

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



 
ATA Nº 4 Fls. __6__  
SESSÃO ORDINÁRIA DE 28 DE SETEMBRO DE 2020                                                                  
 

 

 

Mod. 228/SQ 0 

 

“A humanidade vive tempos de incerteza, de medo e de dificuldades. 

Responsável, o insuportável Covid-19. Portugal vai driblando a pandemia, às 

vezes com maior acerto das instituições, outras com lentidão e poucas 

certezas. Guimarães, mercê de tudo isto e de várias distrações, vai 

navegando, registando estragos a cada vendaval que se forma. 

Antecipadamente, a Câmara pouco ou nada fez para evitar esses estragos. 

Após acontecerem, de caso em caso, foi desenhando soluções com vista à 

resolução. Por assim ser, estar sempre no campo da reação e não da ação, é 

que Guimarães chegou há muito ao TOP 3 do número de casos do Covid em 

Portugal. Que lástima! E poder-se-ia ter evitado este podium? Talvez e quase 

de certeza. O que vai mal e esteve muito mal foi, nomeadamente: a)Falta de 

uma atuação concertada e preventiva nos lares de terceira idade do 

concelho; esperemos que o de S. Torcato seja exemplo único; b) No 

arranque escolar, poucas ou nenhumas diferenças ocorreram em relação 

aos anos anteriores, como foi possível! c) Não houve mecanismos de 

testagem antecipada aos alunos, professores, auxiliares; d) Não houve 

alteração nos transportes escolares. Andam sobrelotados. Que adianta 

manter dois metros de distância dentro das escolas e depois regressarem a 

casa uns sobre os outros? e) Os municípios são quem em primeira linha tem 

o dever de acautelar a saúde e segurança dos seus munícipes, novos, velhos 

e os de idade média. f) As políticas fazem-se para as pessoas, ainda que 

custem dinheiro. Em anos excecionais, a atuação política tem que adotar 

medidas excecionais, ainda que custem muito dinheiro. Com rigor, gaste-se 

o que for preciso, mas gaste-se, sem medo. Não se sente no terreno o 

amparo do poder político municipal. Fora duas entrevistazinhas televisivas, 

não se sente que andam aí. E deviam andar. Deviam fazer. Deviam prever. 

Onde anda a voz, o corpo e o comando do presidente da proteção 
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municipal? Onde anda a voz, o corpo e o comando do presidente do 

gabinete de crise? Escondidos? Em recato doméstico e institucional? Onde 

estão os planos de prevenção do Covid? De que constam? Que verbas lhe 

estão afetas? Arre vimaranenses, jovens, médios e mais velhos que não se 

vos tolda a coragem e, apesar do malfadado vírus, saís à rua para trabalhar e 

estudar. Dirigimo-nos agora diretamente aos que estão na 1ª linha do 

arranque do ano escolar, professores e auxiliares e, porque não temos 

poder, fica aqui um simbólico e caloroso aplauso e agradecimento pelo 

vosso bem-fazer e determinação; O Senhor Presidente da Câmara, que vos 

podia dar todos os meios para minorar as incertezas e dificuldades, no final 

disto tudo, se e quando acontecer, se calhar não deixará de vos agraciar com 

uma medalha de mérito. A surpresa dos enormes números já foi relatada na 

tv. As soluções para os evitar, nem ao papel chegaram. É hora de exigir 

muito à Câmara nesta matéria de políticas para evitar o alastro da 

pandemia. É ver o que os outros fazem, o que a ciência diz e pôr a 

inteligência e vontade a funcionar. Se a houver. A mediania em anos normais 

faz de quem tem olho chegar a rei. Em momentos difíceis e excecionais 

como este, até para se ser príncipe é preciso reunir as cortes e antecipar as 

batalhas do inimigo Covid. O PSD está disponível para ajudar. O PSD exige 

que a sua disponibilidade seja aceite. Nunca como agora, todos juntos 

podemos não ser os suficientes. O município precisa de uma campanha na 

rua, simples, concreta, esclarecedora, que chegue a todos, envolva todos e 

que faça de nós vimaranenses o TOP ONE do não COVID. Bom dia Câmara! 

Está na hora de acordar. E está na hora de acordar para isto e outros 

assuntos de gestão corrente que têm também a sua importância. 

Presumindo que o Senhor Presidente da Câmara já tem o assunto estudado, 

poder-nos-á comunicar qual é a posição do Município relativamente à 

possibilidade ou não de contratar com empresas de presidentes de junta? 
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Poder-nos-á ainda esclarecer a razão de ser de contratar a prestação de 

serviços de um arquiteto no âmbito do turismo, quando há tantos 

especialistas nessa área?” ------------------------------------------------------------------- 

Ana Catarina Gomes de Sousa, do Grupo parlamentar Municipal da CDU, 

disse que o plano de ação do Gabinete de Crise e Transição Económica, 

revelado no passado dia vinte e três de setembro, carece de propostas, de 

medidas concretas e de uma linha temporal de aplicação, considerando, por 

isso, que é um mero documento com um conjunto de ideias e não um plano 

de ação. Ainda assim, disse querer saber para quando a operacionalização 

da plataforma do Quiosque Eletrónico e de que forma é que esta plataforma 

se distinguirá de qualquer outra plataforma já disponível, como por exemplo 

o OLX, Instagram ou mesmo a Glovo, já utilizadas por diversos comerciantes 

da cidade. Acrescentou, ainda neste âmbito, que o problema da venda 

online não está na falta de plataformas, mas sim na dificuldade de entrega 

do produto ao cliente, pela logística que envolve, desde a embalagem ao 

transporte, principalmente para o setor da restauração, recordando que 

muitos proprietários não estão familiarizados com a utilização de 

plataformas digitais e não possuem equipamento apropriado. Uma vez que 

estas problemáticas não são abordadas no plano de ação apresentado, 

perguntou de que forma é que estas questões seriam ultrapassadas. Quanto 

à medida de transição do setor de atividade, como é o caso da produção de 

equipamentos de proteção individual, que já vem a acontecer há vários 

meses, principalmente no setor têxtil, perguntou o que acrescentará ao que 

já vem sendo feito. Sobre a agenda digital, agenda de inovação e projetos 

colaborativos, quis saber, considerando que o tecido empresarial 

vimaranense é constituído essencialmente por pequenas e médias 

empresas, qual a estratégia para a implementação destas tecnologias 
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dimensionadas, pois sem auxílio nesta transição as empresas não serão 

capazes de implementar estas tecnologias, podendo acabar por ser os 

grupos económicos a tirar partido das novas tecnologias, à semelhança do 

que tem acontecido com outros projetos deste género. Relativamente à 

Agenda Talento, considerou que o verdadeiro problema não é a falta de 

talento no concelho, mas sim a emigração dos jovens qualificados para as 

grandes áreas metropolitanas do país, e para fora deste, devido à falta de 

oportunidades, salientando, por isso, a urgência de ser implementadas 

medidas de apoio ao desemprego em Guimarães. ----------------------------------- 

Sónia Cristina Patrocínio Gonçalo Ribeiro, do Grupo Parlamentar Municipal 

do BE, começou por falar sobre a eleição dos Presidentes das CCDR, que 

ocorrerá no dia 13 de outubro, e que, na sequência do Decreto-lei nº 

27/2020, de 17 de julho, e da Lei nº 37/2020, de 17 de agosto, passam a ser 

eleitos pelo colégio eleitoral composto pelos Presidentes das Câmaras 

Municipais, Vereadores Municipais, Presidentes de Junta e eleitos diretos 

das Assembleias Municipais, ou seja, pelos eleitos autárquicos. Considerou, a 

este propósito, que, para além de nenhum autarca ter sido eleito com tal 

competência, a eleição de um Presidente da CCDR para os próximos cinco 

anos, quando estamos a um ano de novas eleições autárquicas, enfraquece 

a legitimidade do processo, transformando-se numa espécie de oligopólio 

eleitoral, com PS e PSD a distribuírem entre si cargos de presidente nas 

várias CCDR, num processo que de democrático tem muito pouco. Ainda 

sobre o tema, lembrou que o candidato a Presidente da CCDRN, Professor 

António Cunha, havia admitido este jogo de bastidor em entrevista 

concedida à Lusa, tendo referido, e citou “… houve um acordo entre dois 

partidos políticos, PS e PSD, em relação ao meu nome. Fui convidado, e 

aceitei o convite feito…”, o que evidenciava a intenção de um bloco central 

em manter o bloqueio à regionalização consagrada na Constituição de 1976. 



 
ATA Nº 4 Fls. __8__  
SESSÃO ORDINÁRIA DE 28 DE SETEMBRO DE 2020                                                                  
 

 

 

Mod. 228/SQ 0 

 

Disse que a população tinha que ser ouvida e envolvida nas soluções para os 

seus problemas e para os problemas do seu território, salientando a 

importância do reforço de estruturas intermédias capazes de responder aos 

desafios que temos pela frente, especialmente, os tão necessários 

investimentos para responder à crise. De seguida, anunciou que o Bloco de 

Esquerda já havia apresentado publicamente as suas prioridades nas 

negociações com o Governo para o próximo Orçamento do Estado, 

sobretudo ao nível do reforço do Serviço Nacional de Saúde, proteção do 

emprego com direitos e alargamento da proteção social para ultrapassar os 

efeitos da crise económica provocada pela pandemia. Finalizou, 

perguntando para quando a limpeza do Monte Castro Sabroso, prevista no 

Orçamento Participativo aprovado em dois mil e dezassete, e se a Câmara 

Municipal já se tinha candidatado à verba disponibilizada pelo Governo para 

os Centros de Recolha Oficiais, cujo prazo termina a trinta de setembro. ------  

António Fernando Meireles Lopes, Membro Independente, fez a sua 

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

Impossível passar ao lado da grave situação em que o país e o mundo se 

encontram. Desde de que em março deste ano a OMS declarou emergência 

de saúde pública, temos assistido à paralisação de parcelas importantes de 

atividade económica e á diminuição acentuada do PIB. Esta crise sanitária 

global deu lugar a uma crise económica mundial! O impacto da redução da 

atividade produtiva nota-se com particular intensidade no mundo do 

trabalho. A perda de postos de trabalho, que já se faz sentir, dá lugar a uma 

pronunciada contração da procura interna a que se deve acrescentar um 

enfraquecimento da procura de bens e serviços procedente dos nossos 

habituais parceiros comerciais. A incerteza sobre o futuro conduz os agentes 

económicos a adiar decisões e a diminuição de liquidez dará lugar a 
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dificuldades de solvência o que aportará perturbações severas no normal 

funcionamento do tecido económico. E o que temos presenciado nos 

últimos tempos por parte dos nossos dirigentes políticos nacionais? Na 

grande maioria, desassossegam-nos, sobressaltam-nos, intimidam-nos, 

apavoram-nos. Vivemos tempos excecionais, realidades que não havíamos 

vivenciado e por isso para nos controlar, assustam-nos. Em meu entender, 

uma crise sanitária deveria ser combatida por técnicos de saúde, 

verdadeiros cientistas, que utilizando o critério científico preconizassem 

medidas de saúde pública entendíveis e executáveis pela população ao invés 

de se colocarem ao lado do governo numa deriva de intimidação diária da 

população. Os ziguezagues da diretora da saúde são o não exemplo de como 

se deve dirigir uma crise sanitária. Somos todos testemunhas da campanha 

intimidatória, diria quase de terror, que diariamente nos persegue nas 

televisões, rádios etc. todos os dias sabemos quantos foram os infetados, os 

recuperados, os que pereceram vítimas do COVID. E se o Ministério da 

Saúde começasse a informar diariamente quantos morrem por acidentes de 

viação, por acidentes de trabalho, de gripe ou pneumonia? E porque não 

informa dos que falecem das morbidades que não estão a ser tratadas e que 

são muito mais letais que o COVID? Não interessa. Debaixo do véu do COVID 

está a triste realidade de um SNS desgastado, desorganizado e sem 

timoneiro à altura. Sabemos de casos de idosos que não podem consultar o 

seu médico de família, que quando conseguem finalmente o contacto 

telefónico, porque é preciso muita paciência, tempo e sorte, a consulta é 

virtual. Porquê, se nos hospitais privados a consulta é presencial? 

Compreendo o Senhor Presidente da CMG quando nos media alerta para o 

número de 40 casos diários de COVID em Guimarães, sei que o faz por 

humanismo, por verdadeiro interesse pelos seus concidadãos, mas espero 

mais. Espero que possa exercer influência junto das autoridades para que o 
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serviço de saúde retome o atendimento presencial dos doentes. Espero que 

faça entender aos responsáveis da saúde que o ato da consulta presencial 

não é somente diagnosticar e receitar. É também escutar, ter empatia, 

perceber a realidade social do doente, descortinar as ansiedades e acalmar 

os temores. Espero que, a constituir uma comissão multidisciplinar, como é 

seu desejo, inclua alguém que entenda que a economia gira em torno de 

estados de espírito, que entenda que atos de consumo são incompatíveis 

com o estado de sobressalto e de medo que nos cerca. Espero que transmita 

esperança aos concidadãos e não é com o slogan “Vai ficar tudo bem” pois, 

tudo bem nunca esteve! Espero que se fale de projetos, de medidas, de 

estratégias que nos permitam sair desta crise e que planeie um futuro sem 

medo! Sejamos claros, todos aguardamos a notícia de uma vacina que 

combata este vírus, todos desejamos vencer este vírus, todos sentimos de 

alguma forma os efeitos perniciosos desta pandemia mas uns refugiam-se 

nesta estratégia do terror que nos maniata, que nos tolhe, outros percebem 

que há outras formas de viver e fazem-no, não só para salvar a economia, 

mas para dar alento e esperança a todos nós. É isso que espero.” --------------- 

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

começou por referir os tempos difíceis que se está a atravessar, mas que, 

dentro do possível, se tem que viver com alguma naturalidade. Referiu, 

depois, que a pandemia, em termos internacionais, não dá sinais de 

abrandamento, ao contrário da economia que continua a bater recordes 

sucessivos de contração. Referiu, também, que as medidas tomadas pelo 

Governo no início da pandemia produziram efeitos na mitigação da sua taxa 

de contágio, conduzindo ao tão famoso “achatar da curva” epidemiológica e 

não permitiu que o Serviço Nacional de Saúde entrasse em colapso, 

gerando, no entanto, efeitos económicos e sociais devastadores. Neste 
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contexto, disse ter constatado que as taxas de desemprego disparam, como 

aconteceu em Guimarães, onde, segundo dados de junho, há uma taxa de 

desemprego de 8,6% e em março uma taxa de 7,6%, pelo que se impunha 

questionar quais as medidas que estavam previstas para combater este 

flagelo, bem como se foi criado algum plano para minimizar o impacto na 

economia da região. De seguida, recordou já se terem experienciado crises 

de dimensões diferentes, com origens distintas e algumas circunscritas a 

setores, países ou regiões, mas nunca uma crise transversal a toda a 

população mundial, à qual ninguém consegue passar ao lado, porquanto é 

uma doença desconhecida que, além dos seus efeitos sanitários, já mudou a 

forma como se vive e, se for associada à redução da atividade económica, é 

uma denominada “tempestade perfeita”. Considerou fundamental encarar o 

futuro com a satisfação de saber que seremos capazes de, agindo em 

sociedade e com respeito pelo próximo, com maior ou menor sofrimento, 

ultrapassar esta dificuldade. Prosseguindo, falou sobre a moção do CDS-PP, 

aprovada na sessão de fevereiro de 2019 da Assembleia Municipal, que 

recomendava à Câmara Municipal a criação de uma rede de cuidadores que 

enquadrasse cuidadores formais e informais e que essa rede trabalhasse a 

capacitação e literacia dos seus membros. Uma vez que até à data não teve 

conhecimento que essa rede de cuidadores tivesse sido criada, perguntou ao 

Presidente da Câmara qual o ponto de situação. Concluiu, apelando à 

atenção das Autoridades Municipais e do Executivo Municipal para o 

regresso às aulas e à atividade profissional, que trará, com toda a certeza, 

episódios para os quais devem estar preparados. ------------------------------------ 

Carlos Alexandre Lopes Rodrigues Ribeiro, do Grupo Parlamentar Municipal 

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

transcreve: “Percorrer o caminho da sustentabilidade obriga a resiliência, 

persistência, inovação e a uma contínua renovação de metas e objetivos. 
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Mas obriga, essencialmente, a querer liderar pelo exemplo. E se hoje vemos 

diversos municípios a seguirem o exemplo de Guimarães, mais não significa 

que soubemos, enquanto concelho, liderar pelo exemplo, ao pugnar por um 

desenvolvimento mais sustentável. Aliás, o contexto atual apenas confirma 

que ninguém poderá ficar para trás na luta pela sustentabilidade ambiental 

e que urge continuarmos a dar respostas que cumpram e façam cumprir 

com esse objetivo. Da mobilidade aos resíduos, passando pelos recursos 

hídricos ou pela gestão florestal, são diversos os projetos que têm sido, 

publicamente, apresentados e que demonstram a ambição de Guimarães de 

continuar a cumprir com os propósitos definidos, nomeadamente através da 

execução do plano de ação 20/21 entretanto divulgado. Senão vejamos. O 

concurso público decorrente do novo plano do Serviço Público de Transporte 

Rodoviário de Passageiros colocou e coloca como eixo principal o 

alargamento da cobertura do transporte público em 27%, sendo também 

por isso indutor de uma maior utilização destes serviços, visando contribuir 

para a diminuição da utilização do transporte individual. Para além disso, 

permitirá a renovação na frota em linha com as políticas ambientais 

municipais, impondo, na Rede Urbana, a substituição do atual material 

circulante para 50% de veículos elétricos e 50% para veículos diesel com 

idade média de 10 anos e máxima de 16. Também na Rede Municipal, o 

parque Diesel que atualmente apresenta já idade avançada, será substituído 

por veículos mini elétricos e veículos diesel com idade média amplamente 

inferior. Esta preocupação com o alargamento da cobertura e com a 

promoção do transporte público foi aliás também notória na resposta ao 

atual contexto de pandemia com o Município a impor a determinação de 

serviço público mínimo essencial, num compromisso financeiro significativo. 

Do transporte público, à criação de condições para um território mais 
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ciclável e pedonal, a Câmara Municipal de Guimarães deu já início ao 

procedimento que dará corpo à segunda fase da Ecovia de Guimarães, que 

se juntará aos 17 km já existentes da primeira fase. Esta é uma medida 

essencial para que a bicicleta possa ser compatibilizada com vários meios de 

transporte, nomeadamente o automóvel e o transporte público, 

constituindo-se como um meio de transporte efetivo em Guimarães. E se 

criação de mais vias cicláveis e pedonais deve ser alvo de regozijo, também o 

será e com especial ênfase a criação da ecovia do Ave, num esforço conjunto 

do município e das freguesias atravessadas pelo rio Ave. Um projeto que 

terá o condão de promover o usufruto dos cidadãos com a maior linha de 

água do concelho através da criação de percursos pedestres e de 

contemplação, contribuindo para a melhoria efetiva das margens do rio e, 

por conseguinte, da qualidade da água. Mas retomando a liderança pelo 

exemplo, parece claro que Guimarães continua a reconhecer o importante 

papel das freguesias e outras instituições de proximidade para a 

concretização dos grandes desígnios dos objetivos de desenvolvimento 

sustentável. Assim, e depois de ter sido considerado por três ocasiões o 

município mais sustentável do país, saúda-se o reforço do seu apoio técnico 

e financeiro para a concretização da candidatura ao prémio Eco-Freguesias 

XXI, com a comparticipação do valor da respetiva inscrição, de acordo com 

nota divulgada publicamente. Este apoio terá sido fundamental para mais 

um número recorde de candidaturas, num trajeto de contínuo crescimento. 

É também, acima de tudo, um reconhecimento de que temos, cada vez mais, 

de partir do global para o local, procurando uma aproximação efetiva aos 

cidadãos, nos processos de educação e sensibilização ambiental. Nos últimos 

dias conhecemos também uma outra boa notícia. O alargamento do Sistema 

PAYT, após a bem-sucedida aplicação no centro histórico, para uma segunda 

área até ao centro da cidade. Serão mais 2500 habitantes abrangidos por um 
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sistema mais justo e que promove o aumento da recolha seletiva e a 

diminuição da produção de resíduos. Também das últimas semanas, foi 

conhecido o reconhecimento das boas práticas de Guimarães no bom uso 

dos solos e na sustentabilidade ambiental, com a premiação da Incubadora 

de Base Rural na 11ª edição do Green Project Awards. O prémio reconhece o 

contributo inovador da IBR para o desenvolvimento sustentável da 

agricultura e das florestas, bem como para o desenvolvimento económico e 

empresarial, e uma gestão assertiva dos solos. Aliás, este trabalho realizado 

na gestão do solo e na gestão florestal, entronca também em todo o trajeto 

que tem sido público sobre o trabalho do município na limpeza das faixas de 

combustível, contribuindo, de forma decisiva, para a diminuição da 

ocorrência de incêndios e para a conservação do património natural. Volto 

onde comecei. Se há mensagem que o atual contexto de pandemia nos traz 

é que o desenvolvimento sustentável é resposta adequada para mitigarmos 

o surgimento de situações similares e de tornarmos os territórios mais 

resilientes, adaptados e preparados. Guimarães tem liderado pelo exemplo 

e, de acordo com aquilo que tem sido anunciado pelo executivo, permanece 

com vontade de continuar este caminho. O cidadão, o concelho e o planeta 

agradecem.” ------------------------------------------------------------------------------------ 

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 

transcreve: “Fica agora mais evidente em Guimarães os efeitos do 

desinvestimento público em matérias como transportes, saúde, habitação e 

emprego. Realizamos um pequeno apanhado das notícias que têm circulado 

acerca do nosso concelho, que muito tem preocupado a CDU, das quais 

gostaríamos de destacar: - A falta de transporte público escolar e a falta de 

assistentes operacionais nas escolas; - Os centros de saúde de portas 
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fechadas e com consultas por telefone, as filas para o atendimento são 

formadas na rua; - Falta de rastreio ao cancro da mama no Norte afeta mais 

de 100 mil mulheres, denuncia o presidente da Liga contra o Cancro/Norte – 

“rastreios interrompidos desde março, ainda não recomeçaram no Norte, ao 

contrário das outras regiões do país.” - Desemprego a subir no concelho de 

Guimarães. Sobre estas matérias, nós apenas temos ouvido um silêncio 

profundo do Presidente da Câmara de Guimarães. Ouvimos, no entanto, 

grande preocupação sobre o uso de máscara ao ar livre, mascara que deverá 

efetivamente ser utilizada de acordo com as recomendações da DGS, mas, 

no entanto, isso em nada resolve os problemas anteriormente identificados. 

Ao observar as filas de idosos à porta dos centros de saúde, a preocupação 

será se estão de máscara ou não? Independentemente da preocupação 

legitima sobre o uso de máscara, importa perceber por que razão não se 

agiliza o atendimento nestes locais! É urgente abrir os Serviços Públicos em 

pleno. Quando ouvimos falar que há crianças que ficam na berma da 

estrada, pois não conseguem lugar nos transportes públicos, a preocupação 

é se estão de máscara, ou se há transportes suficientes para servir os 

vimaranenses? O uso de máscara é importante? É! Os restantes problemas 

podem esperar? Não!” ----------------------------------------------------------------------- 

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

propósito da notícia publicada no jornal o Minho, que tinha como título 

“Joaquim Barreto, ao contrário de Ricardo Costa, tenho palavra”, perguntou 

se o Presidente da Junta de Caldelas e Deputado da Assembleia da 

República, Luís Miguel Soares, que foi apoiante de Joaquim Barreto na 

eleição do Partido Socialista à Distrital, subscrevia essas palavras dirigidas ao 

Vereador Ricardo Costa, também ele da freguesia de Caldelas e que esteve, 

sempre, ligado umbilicalmente a Luís Miguel Soares. Ainda neste âmbito, 

dirigindo-se ao Presidente da Câmara, que também apoiou a candidatura de 
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Joaquim Barreto, disse querer saber se os cidadãos poderiam, de alguma 

forma, pôr em causa a credibilidade do Vereador Ricardo Costa nas decisões 

a tomar, no âmbito das suas competências em sede de Câmara Municipal. 

Finalizou a sua intervenção criticando os termos utilizados entre militantes 

do Partido Socialista. -------------------------------------------------------------------------  

Luís Miguel Freitas Marques Carvalho Soares, Presidente da Junta de 

Freguesia de Caldelas, após cumprimentar todos os presentes, disse 

considerar que o período de exceção que atravessamos é de nível mundial. 

Referiu, depois, que, certamente, todos gostariam que Guimarães fosse um 

território à margem da pandemia, mas os problemas identificados, 

provenientes da pandemia provocada pela Covid-19, assolou Guimarães, 

Portugal e o mundo. Neste âmbito, recordou que, na primeira vaga, o 

Governo Português, com a concordância de todos os partidos políticos, 

decretou o confinamento obrigatório, restringindo os contactos entre as 

pessoas e, por conseguinte, à diminuição da propagação do vírus, levando o 

país a ser reconhecido mundialmente como um exemplo a seguir. Porém, 

admitiu que hoje não será possível voltar a aplicar tal medida, lembrando 

que, entretanto, foi feita sensibilização, fornecido equipamento de proteção 

individual e, por lei, reduzidos contactos aos indispensáveis. Por isso, disse 

poder concluir, sem demagogia, que atualmente a responsabilidade é mais 

individual do que coletiva, ou seja, a capacidade de vencer esta batalha 

depende de cada um de nós, de nos proteger e proteger os outros, o que, 

ainda assim, pode não ser suficiente, porque cada um de nós pode ser, sem 

saber, vetor do vírus, de um surto ou de um contágio. Prosseguindo, 

evidenciou a importância do reforço das respostas públicas, que já estava a 

ser feito, desde fornecer equipamentos de proteção aos que necessitam, 

nomeadamente escolas, hospitais, IPSS, etc., e reforçar os recursos humanos 
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e físicos para controlar a pandemia. Referiu que Portugal, em todos os 

indicadores, no combate à pandemia continua a ser um exemplo na Europa 

e no mundo, mesmo comparado com os países mais desenvolvidos que 

adotaram outros modelos e outras metodologias. Depois, lembrou que 

tempos difíceis se avizinham, mas que não era possível olhar em frente e 

esquecer o que já se viveu, aproveitando para deixar uma palavra de 

agradecimento, de estímulo e de força a todos os agentes e trabalhadores 

do setor social, particularmente os colaboradores dos lares de idosos que 

lutam no combate ao coronavírus e que continuam a opor-se ao seu 

crescimento, sujeitando-se a risco, terror e medo. Lembrou, também, que os 

cidadãos e dirigentes que têm estado no terreno e que dominam o concelho 

evidenciaram que, na área social, o trabalho desenvolvido pelo Município de 

Guimarães, um trabalho presente, atento e interventivo, está à altura das 

dificuldades que se nos colocam. Continuou, realçando a coragem do 

Presidente da Câmara ao ter sugerido à Direção Geral da Saúde a 

obrigatoriedade do uso de máscara em espaços públicos e ao ar livre, a ação 

silenciosa e discreta da Vereadora Paula Oliveira e, sobretudo, a qualidade 

do trabalho desenvolvido pelos técnicos de ação social, cuja importância se 

prevê que aumente na proporção do aumento do desemprego, das 

desigualdades e da diminuição dos rendimentos disponíveis das famílias 

que, infelizmente, se verificará nos próximos tempos. Prosseguindo, sobre o 

impacto do confinamento inicial, lamentou que, após cinco anos com o país 

em crescimento e com os portugueses a verem os seus rendimentos a 

aumentar, os níveis de pobreza e desigualdade foram-se reduzindo 

gradualmente pelo aparecimento da pandemia, projetando Portugal e os 

portugueses para um momento particularmente difícil. Seguidamente, tendo 

em conta o Plano de Resiliência e Recuperação apresentado pelo Governo 

na passada semana, reconheceu a importância da criação do Gabinete de 
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Crise e Transição Económica como instrumento para planear a recuperação 

do nosso território, aproveitando para perguntar de que forma é que o 

trabalho desenvolvido por este gabinete, liderado por António Cunha, se 

cruza com as prioridades enunciadas no Plano de Recuperação e Resiliência 

do Governo. Ainda sobre este Plano de Recuperação e Resiliência, disse 

querer deixar registadas duas reflexões: A primeira relativa à posição da 

União Europeia, cujas recomendações já não são de cortes dos salários, 

pensões e prestações sociais, medida aplicada fielmente em Portugal pelo 

Governo do PSD/CDS-PP entre 2011 e 2015 e que não funcionou, 

reafirmando a ideia de que a recuperação da economia deve ser feita 

através de uma política expansionista, não à custa das pessoas, ideia 

defendida pelo Governo do Partido Socialista entre dois 2015 e 2020. A 

segunda, de que em Portugal se defende a aplicação do dinheiro da União 

Europeia na proteção do emprego e dos rendimentos dos portugueses, de 

que é sinal a proposta de continuar a aumentar o salário mínimo, ainda que 

a um ritmo menor do que o que se verificou entre 2015 e 2020. Concluiu, 

dizendo que, ao contrário do que muitos defendem, este momento de 

dificuldade deve ser aproveitado para continuar a aposta numa política 

expansionista de devolução de rendimentos, de estímulo da procura e do 

bem-estar das pessoas, gerindo e usando bem os recursos provenientes da 

União Europeia. -------------------------------------------------------------------------------- 

O Presidente da Câmara Municipal em resposta às questões colocadas a 

respeito da situação epidemiológica em Guimarães, clarificou que a Câmara 

Municipal tem trabalhado no combate à pandemia, no terreno e sem 

holofotes, dando as respostas necessárias e adequadas ao grau de incerteza 

que a pandemia trouxe. Lembrou que o aumento de casos positivos em 

Guimarães nada teve a ver com a comunidade escolar, anunciando que 
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existem, à data de ontem, cinco turmas em isolamento profilático devido ao 

facto de cinco crianças terem testado positivo por contágio ocorrido por via 

de familiares diretos. Clarificou, de seguida, que cabe às autoridades de 

saúde liderar a evolução do vírus e ao ao Presidente da Câmara, através da 

Proteção Civil, dar o apoio às autoridades de saúde, comunidade escolar, 

lares de idosos, outras entidades/instituições e a todos os cidadãos, no 

âmbito da proteção da pandemia, através de ações concretas que devem ser 

recomendadas pelas referidas autoridades de saúde. Ainda a propósito, 

participou ter solicitado ao Governo autorização para que a Câmara 

Municipal, no âmbito da Proteção Civil, possa criar uma equipa 

multidisciplinar que permitirá reunir toda a informação referente à situação 

epidemiológica no concelho, de modo a que a Autarquia possa fazer chegar, 

e mesmo antecipar, o apoio necessário às famílias infetadas ou que estejam 

em isolamento profilático, aproveitando para lembrar que este modelo de 

equipas foi uma das medidas anunciadas pelo Primeiro-Ministro e já havia 

sido implementado na região de Lisboa e Vale do Tejo. Na sequência, 

lamentou ter conhecimento da situação epidemiológica do concelho apenas 

pela divulgação da comunicação social, uma vez que a Comissão de Proteção 

de Dados não autoriza a Delegada de Saúde a informar a Proteção Civil do 

número de infetados ou em isolamento no concelho, o que facilitaria a ajuda 

que a Autarquia quer prestar aos seus cidadãos. Todavia, apesar de todas as 

limitações, realçou que a Proteção Civil, as equipas dos lares, as equipas da 

Segurança Social e os Delegados de Saúde, têm trabalhado incessantemente 

no controlo da pandemia. Voltando à questão da equipa multidisciplinar, 

anunciou um conjunto de entidades que considerou deverem integrar esta 

equipa, designadamente, Polícia Municipal, Polícia de Segurança Pública, 

Guarda Nacional Republicana, Hospital Senhora da Oliveira, Estruturas de 

Saúde, Estruturas Sociais, Instituto de Emprego e Segurança Social, 
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acrescentando que seria liderada pelo Presidente da Câmara, na qualidade 

de Presidente da Proteção Civil. Relativamente às questões levantadas por 

Catarina Sousa sobre o Plano de Ação do Gabinete de Crise e Transição 

Económica, clarificou que o Quiosque Eletrónico estava prestes a ser 

operacionalizado, dizendo esperar que viesse a constituir-se como uma 

ferramenta útil para os diversos agentes económicos, nomeadamente na 

comercialização dos seus produtos por venda online. Clarificou, também, 

que o Gabinete de Crise e Transição Económica apoiará os empresários do 

concelho para, de modo integrado, se candidatarem aos fundos europeus, 

ao fundo de resiliência e de recuperação económica e ao Quadro 

Comunitário de Apoio. A propósito da recuperação económica, disse estar já 

em execução a Agenda Digital e lembrou a aquisição de parte da fábrica do 

Alto para instalar a Academia de Transformação Digital e o Laboratório 

Colaborativo em Transformação Digital, atualmente a funcionar na 

Universidade do Minho. Prosseguindo, quanto à economia circular, 

evidenciou que a Agenda Ambiental do Concelho de Guimarães está no topo 

da Agenda em Portugal, quer na Capital Verde Europeia, quer no 

Desenvolvimento Sustentável 2030. Prosseguiu, anunciando que a Câmara 

Municipal está a trabalhar em conjunto com a Sociedade Martins Sarmento 

e o Laboratório da Paisagem para proceder, da forma mais eficaz, à limpeza 

da zona envolvente de Castro Sabroso. Por último, sobre a questão 

levantada por Rui Correia relativa ao Estatuto do Cuidador Informal, 

participou que a Câmara Municipal já aprovou o programa “Guimarães 

Concelho Cuidador”, desenvolvido em articulação com as instituições da 

Rede Social do concelho, com o objetivo de implementar respostas para 

apoio especializado junto dos cuidadores informais. --------------------------------

Ana Paula Cardoso Lemos Damião, António Fernando Meireles Lopes, Ana 
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Catarina Gomes Sousa, Rui Miguel de Meira Barreira e Pedro Manuel Pastor 

Torcato Ribeiro pediram esclarecimentos, aos quais Domingos Bragança 

Salgado respondeu. --------------------------------------------------------------------------- 

-----------------------------PERÍODO DESTINADO AO PÚBLICO-------------------------- 

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

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

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

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

1 - ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL PERMUTATIVA. --------------------------------------- 

Submete-se à Assembleia Municipal, para conhecimento, em conformidade 

com a circular informativa emitida pela Direção-Geral das Autarquias Locais, 

referente à Lei nº 4-B/2020, de 6 de abril (doc. 1), a alteração orçamental 

permutativa (doc. 2), da qual foi tomado conhecimento pelo Executivo 

Municipal em sua reunião realizada em seis de julho de dois mil e vinte. Os 

referidos documentos dão-se aqui por reproduzidos e ficam arquivados em 

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

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

2 – APROVAÇÃO DA ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA 

MUNICIPAL, REALIZADA EM 30 DE JUNHO DE 2020. Submete-se à votação 

da Assembleia Municipal, nos termos do n.º 2, do artigo 5º, do Anexo I da Lei 

nº 75/2013, de 12 de setembro, a ata da sessão ordinária da Assembleia 

Municipal realizada no dia trinta de junho 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. ------------------------------- 

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

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

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

Maria Elisabete Veloso Machado da Cunha Martins, Hugo Francisco 
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Monteiro Teixeira, Daniel André de Sousa Rodrigues, Rui Armindo da Costa 

Freitas e Carlos Artur Faria Ribeiro Coimbra. ------------------------------------------- 

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

3 - 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, na 

sua redação atual, o relatório acerca da atividade da Câmara Municipal de 

Guimarães, no período compreendido entre um de julho e onze de setembro 

de dois mil e vinte, que aqui se dá por reproduzido e fica arquivado em pasta 

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

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: “O desporto tem uma importância na sociedade que 

ultrapassa em larga medida o mero benefício que a atividade física 

proporciona. A dimensão económica é, sem dúvida, um fator significativo: 

Diretamente no que respeita à vertente competitiva de várias modalidades e 

indiretamente no ecossistema desportivo de forma transversal. Mas não 

menos importante é a sua dimensão social, pela integração, pela formação 

de seres humanos, pela importância do ambiente competitivo e suas regras 

informais, pelo enorme contributo enquanto agente de promoção da 

igualdade de oportunidades, enquanto elevador social pelo mérito individual 

ou coletivo, pelo sentido de comunidade que ajuda a enraizar, pela 

promoção de uma freguesia ou de um município. O desporto é ainda um 

importantíssimo aliado da saúde pública. Olhando mais além, percebemos o 

desporto como um agente de prevenção de doenças crónicas e de 

capacitação imunológica, psicológica, nutricional, entre tantos outros. Daí 

que, apesar do desporto ter sido esquecido na primeira versão da “Visão 
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Estratégica para o Plano de Recuperação Económica de Portugal 2020-

2030”, o programa do Governo gerido pelo Dr. Costa e Silva, e de ser tratado 

de uma forma incompreensível pelo Governo até hoje – destacando-se a 

recente intervenção pública do Presidente do Comité Olímpico de Portugal 

alertando para a crise na vida desportiva nacional, É hoje evidente a 

urgência de um plano para a adaptação do desporto aos tempos que 

vivemos, ao nível nacional, mas também ao nível local. A emergência de um 

plano extraordinário de apoio ao desporto surge pela total paragem da 

atividade desportiva, principalmente a competitiva e/ou federada. Não 

sendo ainda totalmente visíveis as consequências de tal cenário, são 

antecipáveis muitos dos impactos principalmente em duas áreas que se 

interligam: Nos clubes e agremiações locais, a paragem do desporto de 

formação e de praticamente toda a competição, implica um cenário de 

quase extinção de muitas coletividades; Nos jovens, a redução da atividade 

desportiva convida a um sublinhar de tendências da sociedade dos dias de 

hoje com um impacto assustador ao nível da saúde pública e em várias 

dimensões. Por perceber o problema que afeta a sociedade em geral e as 

nossas comunidades em particular, o PSD propôs na Câmara Municipal - e 

reforça agora nesta Assembleia Municipal – a importância de um Programa 

Extraordinário de Apoio ao Desporto. Entendemos que o Município tem um 

papel fundamental, desde logo, no apoio, coordenação e articulação entre 

clubes, entidades locais de saúde e diretivas nacionais de saúde pública. 

Para lá das dificuldades que o desporto em geral atravessa, e muito em 

particular os clubes locais, é manifesta a falta de informação clara sobre a 

retoma da atividade desportiva, em particular das modalidades não 

profissionais e muito em particular dos escalões de formação. Para 

aprofundar o que está em causa, recordamos a intervenção pública do 

Presidente do Comité Olímpico de Portugal há apenas um mês: “É uma parte 
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muito significativa da vida desportiva nacional. As competições seniores 

acolhem 20% da prática desportiva, sendo 80% os escalões de formação. 

Destes, apenas as modalidades de baixo risco têm a situação resolvida, 

portanto cerca de 65% da atividade desportiva nacional está por 

regulamentar.” Em Agosto 65 por cento da atividade desportiva nacional 

encontrava-se por regulamentar. Numa ação que depende do Governo. Na 

ausência de resposta impõe-se ação determinada dos municípios para 

mitigar o impacto e salvar o desporto de base. Entre outras medidas, o 

Município deve de imediato: Isentar as coletividades dos custos de utilização 

de infraestruturas desportivas municipais; Comparticipar os custos de 

funcionamento nomeadamente em termos de água, luz e gás; Assumir o 

pagamento das inscrições dos atletas federados; Criar benefícios fiscais no 

plano das competências municipais que estimule o mecenato desportivo 

pelas empresas vimaranenses. A Câmara Municipal deve, ainda, contribuir 

com a necessária pressão institucional para que o Governo trate de definir 

medidas que garantam o retorno da atividade desportiva, no cumprimento 

das normas de saúde pública necessárias, contando com a participação ativa 

e com o conhecimento prático dos agentes e organizações com 

responsabilidade pela competição nas diversas modalidades. No horizonte 

de um presente que clama por solução imediatas, gostaríamos de ver a 

Câmara Municipal de Guimarães fazer valer o reconhecimento granjeado no 

campo das políticas de promoção do desporto, para assumir-se como agente 

ativo de promoção de um debate fundamental sobre o Desporto Escolar em 

Portugal. A ameaça em que vivemos é impeditiva de muito. Mas permite, 

ainda assim, uma oportunidade para a reflexão que há tanto se exige sobre 

o Desporto Escolar em Portugal. Que tem virtudes, certamente. Mas este é o 

momento, e esta é a oportunidade, para ver aprofundada a reflexão sobre o 
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papel que pode, ou deve, ter num mundo em mudança abrupta também 

devido à pandemia. E, principalmente, importa olhar para o Desporto 

Escolar como um veio de transmissão entre o sistema educativo e o sistema 

desportivo, promovendo várias modalidades, criando novos atletas e 

contribuindo decisivamente para a sustentabilidade do desporto em 

Portugal. Este debate é extenso e abrangente, implica uma contrapartida 

física ao nível dos equipamentos e das instalações desportivas, sobre a qual 

não temos certeza de estarem sequer preparadas para desafios que se lhes 

colocarão no futuro próximo, quanto mais num futuro a longo prazo. Será, 

também, importante introduzir a componente das infraestruturas na 

discussão sobre o desporto durante e após a pandemia. Compreendemos e 

abraçamos a importância global do desporto. Juntamo-nos às vozes de 

preocupação que clamam pela atenção que merece este sector, pelo 

impacto gigantesco que tem na vida presente e futura da sociedade e 

diretamente nas nossas comunidades. É por isso e por anteciparmos as 

consequências que terão a continuação da “quarentena real” de 65% da 

atividade desportiva nacional que fazemos este apelo a que a Câmara 

Municipal de Guimarães atue de forma exemplar na defesa do desporto e de 

variáveis fundamentais para o sucesso presente e futuro da nossa 

comunidade.” ---------------------------------------------------------------------------------- 

Hugo Francisco Monteiro Teixeira, do Grupo Parlamentar Municipal do PS, 

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

“A pandemia do Covid-19 afetou diferentes aspetos das nossas vidas, seja 

em matéria profissional, seja nas nossas relações familiares e pessoais. 

Permitam-me referir uma questão em particular, que é, sem sombra de 

dúvida, da maior relevância para qualquer país: a educação. Creio que é 

seguro assumir, que o ensino à distância colocou demasiados entraves no 

acesso à aprendizagem dos alunos. Como tal, o Governo da República 
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definiu como principal prioridade para a educação em Portugal o regresso ao 

ensino presencial. Tendo o ano letivo 2020/2021 arrancado na semana 

passada, será devido fazer uma análise ao mesmo. Todos os anos, existe 

uma particular atenção ao arranque do ano escolar, dado ser um momento 

de algum sobressalto para as famílias e, em especial, para os mais jovens. Se 

já de si, este é um momento complexo, acresce que este ano, como é certo e 

sabido, em nada foi semelhante aos anteriores. Os cuidados com a higiene e 

o distanciamento social que os estabelecimentos de ensino tiveram que 

adotar foram imensos. Basta enunciar os seguintes: a criação de horários 

desfasados; o desenho de circuitos dentro das escolas; a delimitação de 

espaços nos recreios para cada turma. Foram ainda fornecidos aos 

agrupamentos escolares, quer equipamentos de proteção individual, quer 

equipamentos para a desinfeção das salas de aula e de todos os espaços 

comuns. Certo será também assumir, que tais medidas nunca chegariam por 

si só, para mitigar os riscos de infeção em ambiente escolar. Como tal, foi 

igualmente acautelada a questão dos profissionais não docentes. Destaque-

se que, em Guimarães, o Município tem vindo ao longo dos anos a assegurar 

um rácio superior ao legalmente exigido de assistentes operacionais nas 

escolas. Ainda assim, para além do concurso público que foi lançado para a 

contratação de mil e quinhentos assistentes operacionais pelo país fora, a 

Câmara Municipal de Guimarães celebrou um contrato de prestação de 

serviços com vista a colmatar rapidamente quaisquer falhas que sejam 

identificadas nesta área. Uma outra questão, de assumida importância, é a 

dos transportes escolares. Antes mesmo do arranque do ano letivo, a 

Senhora Vereadora Sofia Ferreira, referiu e bem, que esse trabalho tem que 

ser feito em articulação com as diferentes entidades responsáveis. Em locais 

onde anteriormente circulava apenas um autocarro em horários de maior 
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afluência, deverão passar a circular mais veículos assegurando assim o 

distanciamento social, e respondendo às necessidades dos utilizadores. 

Compreender-se-á que subsistam problemas após esta primeira semana de 

aulas, mas este é um processo em construção, que certamente terá o 

acompanhamento do Município. Não devemos esquecer ainda, que a 

Câmara Municipal de Guimarães foi pioneira no país, definindo como 

objetivo, olhar à matéria da saúde mental, que não é de somenos 

importância. Será efetuado um rastreio de saúde mental nas crianças entre 

os 3 e os 10 anos a frequentar o ensino público no concelho. Esses rastreios 

permitirão num primeiro momento auxiliar as famílias, e posteriormente, 

permitirão à Câmara Municipal adquirir dados que possibilitem a projeção 

de novas políticas públicas que melhor atendam às necessidades dos 

cidadãos. Porém, nem só as questões derivadas da pandemia carecem de 

toda a atenção dos agentes políticos. O processo de aprendizagem dos 

estudantes e os conhecimentos que estes necessitam adquirir para a sua 

formação, quer curricular, quer pessoal, foram já demasiadamente 

prejudicados. Nunca as debilidades sociais de muitos alunos foram tão claras 

como nos meses em que se recorreu ao ensino à distância. Neste setor, a 

Câmara Municipal de Guimarães, volta a cumprir a sua função, mantendo as 

Atividades de Enriquecimento Curricular, bem como o Componente de 

Apoio à Família e as Atividades de Animação e Apoio à Família. Técnicos 

superiores dedicados às matérias das artes performativas e à atividade física 

e desportiva, estarão em permanência nas escolas com horários exclusivos, 

evitando assim a possibilidade de mais contágios por diferentes 

estabelecimentos de ensino. Assim, creio que devemos fazer uma análise 

cuidada e cautelosa quer do presente, quer do futuro. Não acredito que será 

possível falar em sucessos numa situação como aquela que vivemos. É 

importante que os cidadãos - e aqui refiro-me aos vimaranenses em 
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particular - tenham a consciência de que as dificuldades estão longe de 

terminar. Aquilo que deve ser a prioridade da ação, quer do Município, quer 

do Governo, é a de assegurar que todos os estudantes, sem exceção, 

tenham as condições necessárias para acederem ao ensino, sem mais 

condicionalismos do que aqueles que a situação pandémica impõe. É dever 

do poder público, seja em que instância for, assegurar aos seus cidadãos 

todas as oportunidades para que estes realizem os seus percursos com o 

maior sucesso possível. Incumbe aos nossos decisores políticos lutar nesse 

sentido, como acredito que o farão.” ---------------------------------------------------- 

Sónia Cristina Patrocínio Gonçalo Ribeiro, do Grupo Parlamentar Municipal 

do BE, a propósito do Município de Guimarães ter anunciado em conferência 

de imprensa, no passado dia 3 de setembro, que irá promover o rastreio da 

saúde mental a todas as crianças do ensino público do concelho, disse 

querer saber de que forma este plano está a ser implementado, como está a 

decorrer e quais as suas prioridades. Considerou este ano letivo 

particularmente diferente do que é habitual, atendendo ao sobressalto a 

que as comunidades educativas estão sujeitas e perante as dúvidas e 

incertezas em relação ao combate à pandemia. Anunciou, a propósito, que o 

Bloco de Esquerda apresenta hoje a votação uma moção que apela à 

testagem nos estabelecimentos escolares, acrescentando, neste âmbito, que 

o Governo tem obrigação de proceder à testagem em todas as escolas 

públicas. Considerou que a identificação antecipada de casos positivos pré- 

assintomáticos é a forma mais eficaz de detetar eventuais cadeias de 

transmissão, antes que se transformem em surtos dentro e fora das escolas. 

Continuou, lembrando a existência de crianças e jovens obrigados ao 

cumprimento das regras de distanciamento social, dentro dos espaços 

escolares e mesmo em espaços públicos, mas, por outro lado, não têm 
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garantidas as melhores condições de transporte nas deslocações entre casa 

e escola, situação que gera desconforto e desconfiança em relação às regras 

a cumprir. Ainda neste âmbito, disse querer saber quais as diligências que 

foram tomadas para assegurar o reforço dos autocarros afetos ao transporte 

escolar, nomeadamente, se foi efetuado contacto com as transportadoras 

privadas responsáveis, bem como, por que não houve aumento da oferta. A 

respeito do transporte escolar, lembrou que o Bloco de Esquerda defende 

esse transporte em serviço exclusivo com acompanhamento de um 

funcionário para possibilitar a organização do serviço de forma diferente e 

com a vantagem de se poder ajustar, em articulação com os agrupamentos, 

os horários dos transportes aos horários escolares, com horários de entrada 

e saída desfasados entre turmas, de modo a diminuir ajuntamentos de 

pessoas nas paragens de autocarros e próximo das escolas. Tendo em conta 

que a questão dos transportes públicos é o grande desafio que o concelho 

enfrenta em termos de coesão territorial e social, lembrou a recente 

adjudicação do serviço no âmbito do Concurso Público para os Transportes 

Públicos de Guimarães, em que Câmara previa gastar trinta milhões de euros 

e a adjudicação ficou por quinze milhões de euros, e propôs a utilização do 

diferencial de quinze milhões de euros no mesmo serviço, desenvolvendo 

uma estratégia de gratuitidade dos passes dos transportes públicos, ou por 

um valor muito reduzido, para toda a população. ------------------------------------ 

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

recordou a intervenção que fez a respeito do turismo em Guimarães, na 

sessão da Assembleia Municipal de fevereiro de dois mil e dezanove, 

aquando da análise da atividade da Câmara. Na altura, acompanhado de 

dados estatísticos concretos, disse ter assinalado os aspetos que para o CDS-

PP mereciam atenção. Desde logo, a fraca permanência de turistas em 

Guimarães, demonstrada pelos indicadores da taxa de ocupação das 
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unidades hoteleiras, a pertinência da aplicação da taxa de turismo para 

Guimarães e o reconhecimento internacional como destino de excelência, 

ou seja, o turismo no concelho, ao tempo, não estava perfeito e necessitava 

de uma estratégia organizada. Uma vez que, decorridos sete meses, 

setembro de dois mil e dezanove, a Câmara Municipal de Guimarães fez a 

apresentação pública da estratégia para a promoção e captação de turistas 

para Guimarães, disse ter constatado, nessa altura, uma série de obstáculos 

à atividade turística do concelho, que passou a citar “… de entre os 

obstáculos identificados no estudo realizado, os que mais se destacaram 

foram a pouca estadia no território vimaranense, a concentração no centro 

da cidade, alguma perda de notoriedade sobretudo dos mais jovens e algum 

desconhecimento fora de Portugal…”. Perante o que acabara de narrar, 

referiu que as principais observações apontadas pelo CDS-PP, em fevereiro 

de dois mil e dezanove, foram identificadas, assinaladas, acompanhadas e 

mencionadas no estudo como obstáculos a ultrapassar, o que significa que a 

visão do CDS-PP acerca do turismo em Guimarães não estava desfasada da 

realidade. Acrescentou, que apesar da concordância com este tipo de 

atuação, sempre defenderem que as decisões devem ser restruturadas e 

planeadas, e a existência do referido estudo estratégico responde à 

ideologia de atuação do CDS-PP, o que aplaudia. Acrescentou, também, 

defender que os planos estratégicos não devem ser elaborados para ficarem 

“na gaveta”, mas para ser implementados no terreno. Neste capítulo, disse 

ter dificuldade em perceber como é que um plano estratégico, apresentado 

em setembro de dois mil e dezanove, só tenha consequência prática cerca 

de um ano depois, dado que só a um de julho de dois mil e vinte o Município 

de Guimarães adjudicou a proposta de aquisição de serviços para a 

implementação da estratégia turística. Em termos conclusivos, reiterou que 
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o CDS-PP em fevereiro de dois mil e dezanove estava certo e que, 

atualmente, pode considerar que o turismo não é uma prioridade para 

Guimarães, pois, caso contrário, não teria existido um prazo de dez meses 

entre a apresentação do estudo estratégico e a aquisição de serviços para a 

sua implementação. Sabendo que uma aquisição de serviços não significa a 

implementação imediata do serviço, e num momento que é deveras 

complicado a nível mundial, nomeadamente na área do turismo, disse 

querer saber qual o ponto de situação da implementação da estratégia 

turística vimaranense, designadamente a implementação dos seus 

programas, dos doze projetos e dos quarenta e oito subprojectos plasmados 

no Plano Estratégico para o Turismo em Guimarães. -------------------------------- 

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: 

“Quererei em pouco mais de três minutos, e olhando para pouco menos de 

três meses de análise da atividade da Câmara, avaliar quase três anos de 

mandato e demonstrar que o Partido Socialista continua, a três dimensões, a 

merecer a confiança dos vimaranenses. Não foram três, mas trinta, os 

compromissos que assumimos com os Vimaranenses. Nem um ano estava 

decorrido quando se inauguravam mais de dezena e meia de concretizações, 

em tantas outras freguesias do concelho, a primeira fase da Ecovia, estava 

lançado o Portal do Associativismo, atribuídas as Bolsas de Estudo para o 

Ensino Superior pela primeira vez, submetida a Candidatura a Cidade Amiga 

das Crianças ou concretizados projetos como o ABEM e a atribuição de 

medicamentos de forma gratuita aos cidadãos seniores. Um ano volvido, e 

voltei a esta Assembleia para assinalar a concretização do Parque da 

Caldeiroa, Adarve da Muralha e EB 2,3 de Caldas das Taipas. Mais três 

equipamentos, que se juntavam à lista de concretizações do mandato, e 

engrossavam as camadas de qualidade do projeto socialista em matéria de 
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Mobilidade, Património Cultural e Educação. Nesta visão a três dimensões, 

não se perdem também os três tempos. Do passado, presente e futuro de 

que se faz a ação governativa do Partido Socialista em Guimarães. Se até 

aqui fui destacando o passado recente, não esquecerei também o presente. 

O Teatro Jordão segue a bom ritmo, assim como as suas ruas envolventes, 

da mesma forma que no Nó de Silvares já se vai vendo luz ao fundo do túnel. 

É o início de uma via para o Avepark, Parque de Ciência e Tecnologia onde 

também o Instituto Cidade de Guimarães vai ganhando forma. É também de 

tempo presente que falamos quando lhe juntamos mais três pontos hoje 

aqui referidos. A segunda fase da Ecovia já faz caminho, assim como a 

Concessão de Transportes Públicos Coletivos, juntando-se-lhe a limpeza de 

rios e margens em vários pontos do Concelho. A estes se juntam uma Escola 

a tempo Inteiro, onde a Educação Ambiental, os projetos Educativos 

culturais e de atividade física se concretizam hoje num parque escolar que 

continua a ser renovado, agora também em Moreira de Cónegos. Resta, 

neste mandato, um ano de futuro, onde são pouco mais de três os 

compromissos a cumprir, e em quase todos eles já conhecemos 

desenvolvimentos. Destaco, por exemplo, o Campus de Justiça, com 

contrato assinado entre a Câmara Municipal e o Ministério da Justiça, ou a 

reflorestação da Montanha da Penha em curso. Este passado, presente e 

futuro não se faz apenas na enunciação dos trinta compromissos para o 

mandato. Faz-se também em todo e cada um deles, e no pensamento que 

lhe está subjacente. No orgulho num passado que fez de Guimarães 

Património Mundial, Capital Europeia da Cultura, Cidade Europeia de 

Desporto ou finalista da Capital Verde Europeia. Que deu a Guimarães 

condições de excelência para a colocar em destaque no panorama nacional e 

com uma forte visibilidade internacional. Num presente de concretizações e 
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de acréscimo de camadas de qualidade a este projeto de sucesso, que hoje 

aqui fui enunciando. Num futuro que não deixa de lado a ambição, e que 

pretende continuar a dar resposta às gerações que estão a surgir, com novas 

exigências e prioridades. Com cultura e criatividade, com preocupação com 

o planeta e com condições melhoradas na habitação e mobilidade concelhia. 

Três prioridades para o futuro do Concelho. Senhor Presidente da Câmara, 

numa intervenção que olhei para três tempos, em pouco mais de três 

minutos, e tendo por base os últimos três meses, de três anos de mandato, 

permita-me deixar-lhe um desafio: Faltando pouco mais de três 

compromissos, para cumprir trinta promessas com os vimaranenses, pegue 

nestas três prioridades de futuro, que os vimaranenses desejam o seu 

terceiro mandato.” ----------------------------------------------------------------------------   

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

CDU, disse querer manifestar preocupação com as recentes declarações do 

Diretor Clínico do Hospital Senhora da Oliveira, Dr. Hélder Trigo, porque 

reconheceu que a unidade hospitalar está a começar a “sentir pressão”, 

resultante do aumento do número de casos de infeção por Covid-19, 

garantindo, contudo, que a situação está perfeitamente controlada. Disse, 

ainda, que o aumento do número de casos de infeção no concelho provocou 

uma elevada afluência de utentes no serviço de urgência do Hospital e que 

muitos desses utentes, dada a realidade do seu estado clínico, deveriam 

dirigir-se aos centros de saúde que, apesar de estarem a funcionar de forma 

condicionada, têm a possibilidade de fazer os testes necessários. 

Acrescentou que, caso as pessoas não apresentem sintomas e, por isso, não 

necessitem de internamento, como acontece, felizmente, com a maior parte 

dos casos positivos à Covid-19, deveriam permanecer nas suas residências e 

ser acompanhadas pelo respetivo médico de família, o que facilitaria, com 

esta atitude, a atividade do hospital na ajuda que tem de prestar às pessoas 
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que efetivamente necessitam de um serviço de urgência hospitalar ou 

mesmo de internamento. Perante estas declarações, disse querer saber o 

que o Presidente da Câmara tem feito, nomeadamente junto do Ministério 

da Saúde, para que os Centros de Saúde possam retomar a sua atividade 

regular, uma vez que não atendem os utentes presencialmente, nem sequer 

atendem as suas chamadas telefónicas. Prosseguindo a sua intervenção, quis 

saber se os casos de violência doméstica em Guimarães têm aumentado e 

que números existem desde o Estado de Emergência até à presente data, 

sabendo-se que o número do desemprego é elevado o que leva ao 

agravamento dos problemas económicos e sociais. Por último, perguntou 

que soluções tem a Câmara Municipal para apoiar as famílias que não têm 

condições para cumprir com o isolamento profilático, caso estejam 

infetados. ----------------------------------------------------------------------------------------  

O Presidente da Câmara Municipal disse ter ouvido a intervenção de 

Alexandre Barros Cunha com muita atenção e que concordou na sua a 

generalidade. Todavia, quis lembrar que a prática do desporto tem sido 

bloqueada pela pandemia. Referiu que a Câmara Municipal concedeu apoios 

no valor de um milhão e oitocentos mil euros para infraestruturas 

desportivas, no sentido de dinamizar a prática do desporto, principalmente 

na área escolar. No que toca às modalidades competitivas, disse considerar 

que as federações, particularmente a Federação de Futebol, tem meios 

próprios para apoiar os clubes de forma mais robusta e ajustada à realidade 

que se atravessa. Acrescentou que a Câmara Municipal possui o seu 

orçamento, mas tem enormes responsabilidades em todas as áreas de 

atuação, não devendo, por esse facto, substituir-se nas responsabilidades 

que cabem ao Estado ou às instituições e associações. Depois, a propósito da 

intervenção de Hugo Teixeira, que abordou o tema da Educação, realçou 
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todo o trabalho que a Câmara Municipal tem vindo a realizar e disse 

considerar que a escola é um lugar seguro. Relativamente ao transporte 

público, onde se incluiu o transporte escolar, anunciou que a Câmara 

Municipal já tinha realizado investimentos, desde abril até à presente data, 

de cerca de um milhão e seiscentos mil euros, anunciando, igualmente, ter 

trabalhado com as diversas operadoras no sentido de adaptar os horários 

das carreiras aos horários letivos das escolas do concelho. Prosseguiu, 

salientando a importância da realização do rastreio da saúde mental às 

crianças entre os três e os dez anos que a Câmara Municipal vai levar a 

efeito, que permitirá auxiliar as famílias e obter informações que ajudem a 

estimular novas políticas públicas de combate às necessidades dos cidadãos. 

Relativamente à equipa multidisciplinar em Guimarães, que disse esperar 

ver autorizada pelo Governo, lembrou que já existia em seis ou sete 

municípios da Área Metropolitana de Lisboa, o que permitiu aos Presidentes 

das respetivas câmaras municipais obter total informação relativa a cada 

concelho de modo a dar resposta às necessidades de cada comunidade. ------ 

Rui Alexandre Pereira Barros da Cunha Pereira, Sónia Cristina Patrocínio 

Gonçalo Ribeiro, Paulo Miguel Lima Peixoto, Mariana da Conceição Pereira 

da Silva e Paulo Rui Lopes Pereira da Silva pediram esclarecimentos, aos 

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

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

4 – ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO MUNICIPAL DE TAXAS E OUTRAS 

RECEITAS MUNICIPAIS E À TABELA DE TAXAS E OUTRAS RECEITAS 

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

proposta designada por “Alteração ao Regulamento Municipal de Taxas e 

Outras Receitas Municipais e aditamento à Tabela de Taxas e Outras 

Receitas Municipais”, aprovada pelo Executivo Municipal em sua reunião 
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realizada em vinte de julho 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. ---------------------------- 

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

5 - ALTERAÇÕES AO CONTRATO DE URBANIZAÇÃO/OPERAÇÃO 

URBANÍSTICA NA ÁREA CENTRAL DE GUIMARÃES – RATIFICAÇÃO. 

Submete-se à apreciação e ratificação da Assembleia Municipal as alterações 

ao Contrato de Urbanização/Operação Urbanística na Área Central de 

Guimarães, a celebrar entre o Município de Guimarães e as empresas HUF – 

Imobiliária, SA e Irmãdona Supermercados, SA, acordadas entre as partes 

conforme anexo (doc. 1), aprovadas pelo Executivo Municipal em sua 

reunião realizada em sete de setembro de dois mil e vinte. Os referidos 

documentos dão-se aqui por reproduzidos e ficam arquivados em pasta 

anexa ao livro de atas. 6 - TÂNIA RIBEIRO DE CARVALHO UNIPESSOAL LDA. - 

CERTIDÃO DE INTERESSE PÚBLICO PARA EFEITOS DE INSTRUÇÃO NA 

RESERVA AGRÍCOLA NACIONAL. Submete-se à apreciação e votação da 

Assembleia Municipal a proposta designada por “Tânia Ribeiro de carvalho, 

Unipessoal, Lda. – Certidão de Interesse Público para efeitos de instrução na 

Reserva Agrícola Nacional”, aprovada pelo Executivo Municipal em sua 

reunião realizada no dia sete de setembro de dois mil e vinte, que aqui se dá 

por reproduzida e fica arquivada em pasta anexa ao livro de atas. 7 - ÁREAS 

DE REABILITAÇÃO URBANA (ARU) – REVALIDAÇÃO. Submete-se à 

apreciação e votação da Assembleia Municipal, nos termos da legislação em 

vigor, nomeadamente o Decreto-lei nº 307/09 e suas alterações e 

republicações, a proposta designada por “Áreas de Reabilitação Urbana 

(ARU) – Revalidação das ARU respeitantes a: I. Área de reabilitação urbana 

do centro cívico e histórico de S. Torcato; II. Área de reabilitação urbana do 
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centro cívico e histórico de Brito; III. Área de reabilitação urbana do centro 

cívico e histórico de Ronfe; IV. Área de reabilitação urbana do centro cívico 

e histórico de Serzedelo; V. Área de reabilitação urbana do centro cívico e 

histórico de Lordelo; VI. Área de reabilitação urbana do centro cívico e 

histórico de Moreira de Cónegos; VII. Área de reabilitação urbana do 

parque industrial de S. João de Ponte; VIII. Área de reabilitação urbana do 

parque industrial de Pencelo/Selho S. Lourenço; IX. Área de reabilitação 

urbana do parque industrial de Briteiros Santo Estêvão; X. Área de 

reabilitação urbana do parque industrial de Gandara, Barco”, aprovadas 

pelo Executivo Municipal em sua reunião realizada em nove de abril de dois 

mil e vinte, que aqui se dão por reproduzidas e ficam arquivadas 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 Câmara Municipal pretende, e em nosso entender de forma 

correta, colocar sobre os responsáveis desta obra, que terá lugar no terreno 

da antiga Fábrica dos Herculanos, a responsabilidade de encaminhamento 

das águas pluviais para a box couvert que se encontra junto ao Centro para 

os Assuntos da Arte e Arquitetura. No entanto, a nossa preocupação prende-

se com o facto da intervenção que se pretende levar a cabo poder vir a 

impermeabilizar uma zona que até agora servia de “amortecimento” do 

escoamento de águas da chuva até à zona baixa da cidade, zona da 

Caldeiroa, que recentemente sofreu inundação. Alertamos para o facto de 

que estas grandes impermeabilizações não conseguem ser solucionadas 

quando, a montante da box existente no mercado municipal, se encontra 

um bairro antigo e histórico (trás gaia) onde os caminhos para escoamento 

das águas estão delimitados com a construção existente. Assim sendo, esta 

zona ficará sobrecarregada, como se verificou recentemente, sendo uma 
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zona sem capacidade para suportar o escoamento das águas de chuvas 

fortes e imprevisíveis que se têm feito sentir. Sabendo que em breve irão 

também arrancar as obras no Monte Cavalinho, outra grande zona que será 

impermeabilizada criando constrangimentos, mais uma vez na zona da 

Caldeiroa. Por tudo isto, a CDU gostaria de saber se estas intervenções estão 

a ser acompanhadas por um plano de escoamento que encaminhe as águas 

até à Veiga de Creixomil, por exemplo.” ------------------------------------------------ 

O Presidente da Câmara Municipal usou da palavra apenas para informou 

que os técnicos da Câmara Municipal responsáveis pelo processo tiverem 

em conta a questão do escoamento das águas pluviais dessa zona. Informou, 

por último, que foi exigido caucionamento nas obras inerentes ao reforço da 

rede de drenagem das referidas águas pluviais. --------------------------------------- 

A Assembleia DELIBEROU, da seguinte forma: ---------------------------------------- 

APROVAR, o ponto 5, por maioria, com 88 votos a favor (25 eleitos do PS, 32 

Presidentes de Junta do PS, 12 eleitos do PSD, 10 Presidentes de Junta do 

PSD, 4 eleitos do CDS-PP, 3 eleitos da CDU e 2 membros Independentes e 1 

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

APROVAR, o ponto 6, por maioria, com 86 votos a favor (25 eleitos do PS, 32 

Presidentes de Junta do PS, 12 eleitos do PSD, 10 Presidentes de Junta do 

PSD, 4 eleitos do CDS-PP, 1 eleito do BE e 2 membros Independentes e 3 

abstenções (3 eleito da CDU). -------------------------------------------------------------- 

APROVAR, o ponto 7, por maioria, com 88 votos a favor (25 eleitos do PS, 32 

Presidentes de Junta do PS, 12 eleitos do PSD, 10 Presidentes de Junta do 

PSD, 4 eleitos do CDS-PP, 3 eleitos da CDU e 2 membros Independentes e 1 

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

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

8 - PEDIDO DE RENEGOCIAÇÃO DO CONTRATO DE CONCESSÃO DE 
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BENEFÍCIOS TRIBUTÁRIOS MUNICIPAIS CELEBRADO EM 3 DE SETEMBRO DE 

2019 COM A EMPRESA “MUNDIFIOS – COMÉRCIO DE FIOS SA.”. Submete-

se à apreciação e votação da Assembleia Municipal a proposta designada por 

“Pedido de Renegociação do Contrato de Benefícios Tributários Municipais 

celebrado em três de setembro de dois mil e dezanove com a empresa 

MUNDIFIOS – COMÉRCIO DE FIOS, S.A. ”, em conformidade com o disposto 

no nº 2, do art.º 20º do Regulamento de Projetos Económicos de Interesse 

Municipal (RPEIM),” nos termos da informação dos serviços da Divisão de 

Desenvolvimento Económico (doc. 1), bem como a aprovação da minuta da 

adenda ao contrato de concessão de benefícios tributários municipais (doc. 

2), aprovada pelo Executivo Municipal em sua reunião realizada em vinte de 

julho de dois mil e vinte. Os referidos documentos dão-se aqui por 

reproduzidos e ficam arquivados em pasta anexa ao livro de atas. 9 - PEDIDO 

DE RENEGOCIAÇÃO DO CONTRATO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS 

TRIBUTÁRIOS MUNICIPAIS CELEBRADO EM 6 DE JULHO DE 2019 COM A 

EMPRESA “ROSACEL – TÊXTEIS UNIPESSOAL, LDA.”. Submete-se à 

apreciação e votação da Assembleia Municipal a proposta designada por 

“Pedido de renegociação do Contrato de Benefícios Tributários Municipais 

celebrado em seis de julho de dois mil e dezanove com a empresa ROSACEL 

– TÊXTEIS UNIPESSOAL, LDA”, em conformidade com o disposto no nº 5, do 

art.º 10º do Regulamento de Projetos Económicos de Interesse Municipal 

(RPEIM), nos termos da informação dos serviços da Divisão de 

Desenvolvimento Económico, em anexo (doc. 1), bem como a aprovação da 

minuta da adenda ao contrato de concessão de benefícios tributários 

municipais, que igualmente se junta em anexo (doc. 2), aprovada pelo 

Executivo Municipal em sua reunião realizada em vinte de julho de dois mil e 

vinte. Os referidos documentos dão-se aqui por reproduzidos e ficam 

arquivados em pasta anexa ao livro de atas. ------------------------------------------- 
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A Assembleia DELIBEROU, da seguinte forma: ---------------------------------------- 

APROVAR, o ponto 8, por maioria, com 86 votos a favor (25 eleitos do PS, 32 

Presidentes de Junta do PS, 12 eleitos do PSD, 10 Presidentes de Junta do 

PSD, 4 eleitos do CDS-PP, 1 eleito do BE e 2 membros Independentes e 3 

abstenções (3 eleito da CDU). -------------------------------------------------------------- 

APROVAR, o ponto 9, por maioria, com 86 votos a favor (25 eleitos do PS, 32 

Presidentes de Junta do PS, 12 eleitos do PSD, 10 Presidentes de Junta do 

PSD, 4 eleitos do CDS-PP, 1 eleito do BE e 2 membros Independentes e 3 

abstenções (3 eleito da CDU). -------------------------------------------------------------- 

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

10 - PRORROGAÇÃO DAS MEDIDAS EXCECIONAIS E TEMPORÁRIAS DE 

APOIO ÀS FAMÍLIAS, ÀS EMPRESAS E AO EMPREGO COMO RESPOSTA À 

SITUAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA PROVOCADA PELO CORONAVÍRUS - COVID-19 

- SUSPENSÃO DE PAGAMENTO DE TAXAS E OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS. 

Submete-se à apreciação e votação da Assembleia Municipal, nos termos do 

disposto nas alíneas b) e g), do n.º 1, do art.º 25º da aludida Lei n.º 75/2013, 

no art.º 16.º da referida Lei n.º 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 164.º do Código do Procedimento 

Administrativo, a proposta designada por “Prorrogação das medidas 

excecionais e temporárias de apoio às famílias, às empresas e ao emprego 

como resposta à situação epidemiológica provocada pelo coronavírus - 

COVID-19 - Suspensão de pagamento de taxas e outras receitas municipais”, 

aprovada pelo Executivo Municipal em sua reunião realizada em seis de 

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

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

Paulo Miguel Lima Peixoto, do Grupo Parlamentar do CDS-PP, anunciou que 
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o CDS-PP estava ao lado do Executivo Municipal no que toca às medidas 

excecionais e temporárias no âmbito do combate à situação epidemiológica 

provada pela pandemia da Covid-19, aproveitando para memorar que 

muitas das medidas ressaltam de propostas recomendadas pelo CDS-PP ao 

Executivo Municipal. Acrescentou que tudo o que for direcionado para 

apoiar famílias e empresas, numa época tão adversa e tão desconhecida 

como a que estamos a atravessar, é muito bem-vindo. Acrescentou, 

também, existir outras propostas que gostariam de ver concretizadas, 

designadamente que fosse feita, em colaboração com a Proteção Civil, uma 

caracterização de infetados por freguesia de modo a permitir que, a nível 

económico, determinadas empresas não fossem tão prejudicadas por 

realidades vividas em determinadas freguesias que lhe são distantes. 

Acrescentou, ainda neste âmbito, que uma caracterização da propagação da 

pandemia, de forma mais analítica do ponto de vista geográfico, ajudava na 

definição de políticas de confinamento ao nível de bairros / freguesias e não 

de nível concelhio, eliminando a necessidade de confinamentos globais, 

mantendo a prevenção de riscos e minimizando impactos sociais e 

económicos. Antes de finalizar, salientou ser relevante acompanhar as 

medidas de combate à pandemia, sobretudo com o acentuar da necessidade 

de intensificar as medidas de prevenção, com especial enfoque na 

população de maior risco, nomeadamente os idosos. Finalizou, dizendo que 

a luta pelo combate à pandemia é de todos e que, por ser difícil, só se vence 

com eficácia, inteligência e prevenção. -------------------------------------------------- 

O Presidente da Câmara Municipal usou da palavra para esclarecer o 

membro Paulo Peixoto sobre a proposta que apresentou na sua intervenção, 

referindo que só será viável se for criada a equipa multidisciplinar, que 

informará a Câmara Municipal para melhor gerir e liderar uma situação 

pandémica como a que se está a atravessar, concluindo dizendo sentir-se
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limitado na sua ação como Presidente da Câmara. ----------------------------------- 

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

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

11 - ADITAMENTO AO CONTRATO PROGRAMA CELEBRADO ENTRE O 

LABORATÓRIO DA PAISAGEM E O MUNICÍPIO DE GUIMARÃES, PARA 

2020/2021. Submete-se à apreciação e votação da Assembleia Municipal a 

proposta de aditamento ao Contrato Programa celebrado entre o 

LABORATÓRIO DA PAISAGEM e o Município de Guimarães, para o ano de 

2020/2021, aprovado por deliberação da câmara municipal, em reunião de 

dez de fevereiro de dois mil e vinte, sancionada pela assembleia municipal 

em sessão de vinte e um de fevereiro de dois mil e vinte. A proposta foi 

aprovada pelo Executivo Municipal em sua reunião realizada em sete de 

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

arquivada em pasta anexa ao livro de atas. 12 - ISENÇÃO DO PAGAMENTO 

DA CONTRAPARTIDA FINANCEIRA PREVISTA NO CONTRATO PROGRAMA 

COM A EMPRESA MUNICIPAL VITRUS AMBIENTE, ASSOCIADA À GESTÃO 

DAS ZONAS DE ESTACIONAMENTO DE DURAÇÃO LIMITADA E DOS 

PARQUES DE ESTACIONAMENTO. Submete-se à apreciação e votação da 

Assembleia Municipal a proposta designada por “Isenção do pagamento da 

contrapartida financeira prevista no Contrato Programa com a empresa 

municipal VITRUS AMBIENTE, associada à gestão das zonas de 

estacionamento de duração limitada e dos parques de estacionamento - 

isenção do pagamento da contrapartida a liquidar pela empresa municipal 

VITRUS AMBIENTE ao Município, no período de catorze de março a dez de 

maio, num total de cinquenta e oito dias, no valor de € 36.547,95 (trinta e 

seis mil, quinhentos e quarenta e sete euros e noventa e cinco cêntimos), 

acrescido do IVA à taxa legal em vigor, ao abrigo do art.º 2.º da Lei n.º 
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6/2020, de 10 de abril, na sua versão atual, considerando que se trata de 

uma situação excecional diretamente relacionada com as medidas de 

combate à pandemia da doença COVID-19 e que a duração não é superior ao 

termo do ano civil em curso”. A proposta foi aprovada pelo Executivo 

Municipal em sua reunião realizada em sete de setembro de dois mil e vinte 

e aqui se dá por reproduzida ficando arquivada em pasta anexa ao livro de 

atas. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Assembleia DELIBEROU APROVAR o ponto 11, por unanimidade. ------------ 

Carlos Alexandre Lopes Rodrigues Ribeiro não participou na discussão e na 

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

A Assembleia DELIBEROU APROVAR o ponto 12, por unanimidade. ------------ 

OBRAS PÚBLICAS ------------------------------------------------------------------------------ 

13 – REQUALIFICAÇÃO DO CENTRO CÍVICO DA VILA DAS TAIPAS – 

REPARTIÇÃO DE ENCARGOS. Submete-se à apreciação e votação da 

Assembleia Municipal a seguinte proposta: “Em resposta ao solicitado pelo 

Tribunal de Contas, no âmbito do processo identificado em assunto, cumpre 

informar: Assunção de encargos plurianuais, nos termos do disposto nos n.ºs 

1, 2 e 6 do artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho – deliberação 

da Assembleia Municipal prévia à decisão de contratar - À data da 

preparação da abertura do procedimento foi entendido que apenas seria 

necessário proceder à cabimentação prévia da verba a despender no ano 

então em curso, ano de 2019, conforme informação de 28 de junho de 2019, 

que aqui se anexa como (doc. 1), e na qual é referido que se solicita 

cabimento para a verba que se previa pagar ainda no ano de 2019, sendo 

que no Plano Plurianual de Investimentos em vigor no ano de 2019 já se 

previam as verbas respeitantes a esta obra para os anos seguintes (doc. 2). 

Neste enquadramento, não se submeteu a repartição de encargos à 

Assembleia Municipal uma vez que, pelas razões atrás referidas, a situação 
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enquadrava-se legalmente no n.º 1 do art.º 22.º do Decreto-Lei n.º 197/99, 

de 8 de junho (a despesa resultava de “planos ou programas plurianuais 

legalmente aprovados”). Na verdade, o procedimento em causa já se 

encontrava previsto no Plano Plurianual de Investimentos de 2019/2020, 

com dotação na rubrica já devidamente aprovada pela Assembleia Municipal 

para estes dois anos e para o ano de 2021. Posteriormente, aquando da 

proposta de adjudicação, foi elaborada a proposta de repartição de encargos 

para os anos de 2020 e 2021, que veio a ser aprovada por despacho do 

Senhor Presidente da Câmara, de 30 de março de 2020, e ratificada em 

reunião de Câmara de 9 de abril de 2020 (doc. 3). Também nesta data foi 

entendido que esta repartição de encargos apenas deveria ser aprovada pela 

Câmara Municipal, uma vez que existia dotação no Plano Plurianual de 

Investimentos relativamente a esta obra, nos anos de 2021 e 2022, já 

previamente aprovado pela Assembleia Municipal (doc. 4). Contudo, 

verifica-se que não tem sido este o entendimento do Tribunal de Contas, 

uma vez que, recentemente, no âmbito do processo de fiscalização prévia 

n.º 955/2020, relativo à obra de “REPERFILAMENTO DA EM. 582 (RUA ENG.º 

DUARTE AMARAL), foi emitido um visto com uma recomendação, do 

seguinte teor: “ (…) à entidade fiscalizada para que em futuros 

procedimentos, cumpra de forma escrupulosa o disposto nos n.º 1, 2 e 6 do 

art.º 22.º do Decreto-lei n.º 197/99, de 8 de junho me na al. c) do 1 do art.º 

6.º da Lei dos Compromissos e dos Pagamentos em Atraso – LCPA” Deste 

modo, e para cumprimento desta recomendação, submete-se à 

consideração superior que, nesta fase do processo, seja submetida à Câmara 

para posterior aprovação pela Assembleia Municipal, uma proposta a 

ratificar a primeira repartição de encargos, elaborada para efeitos de 

abertura de procedimento, e cujos valores, que a seguir se indicam, eram, 
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portanto, meras estimativas: Ano de 2019 – €200.000,00 + IVA; Ano de 2020 

- €2.400.000,00 + IVA; Ano de 2021 – €2.097.603,22 + IVA. Entretanto, o 

procedimento decorreu, foi adjudicado por deliberação de Câmara de nove 

de abril de dois mil e vinte, tendo nessa mesma reunião sido ratificado o 

despacho do Senhor Presidente da Câmara de trinta de março de dois mil e 

vinte que aprovou a repartição de encargos definitiva, da seguinte forma: 

Ano de 2020 – €487.488,89 + IVA; Ano de 2021 - €2.718.686,26 + IVA; Ano 

de 2022 – €1.490.181,85 + IVA. Deste modo, deve informar-se o Tribunal de 

Contas do teor da presente informação e de que a repartição de encargos 

inicial do procedimento será submetida a ratificação na próxima sessão da 

Assembleia Municipal, cuja realização se encontra agendada, em princípio, 

para os dias vinte e oito e vinte e nove de setembro de dois mil e vinte. Logo 

que sejam tomadas as deliberações pelos órgãos do município, delas será 

dado conhecimento ao Tribunal de Contas, para instrução do processo.” A 

proposta foi aprovada pelo Executivo Municipal em sua reunião realizada 

em sete de setembro de dois mil e vinte e os referidos documentos dão-se 

aqui por reproduzidos e ficam arquivados em pasta anexa ao livro de atas. --- 

Luís Miguel Freitas Marques Carvalho Soares, Presidente da Junta de 

Freguesia de Caldelas, prescindiu do uso da palavra. -------------------------------- 

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

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

14 - ACADEMIA DE TRANSFORMAÇÃO DIGITAL - AQUISIÇÃO DE PARTE DA 

ANTIGA FÁBRICA DO ALTO - SELHO S. JORGE. Submete-se à apreciação e 

votação da Assembleia Municipal, ao abrigo do disposto na alínea ccc) do nº 

1 do artigo 33º e da alínea i) do n.º 1, artigo 25º do Anexo I da Lei nº 

75/2013, de 12 de setembro, a proposta de aquisição, pelo valor total de € 

820.000,00 (oitocentos e vinte mil euros), de parte dos prédios que faziam 

parte do antigo edifício fabril designado como Fábrica do Alto, devidamente 
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descritos na Conservatória dos Registos Predial, Comercial e Automóveis de 

Guimarães sob os n.ºs 738/19941111 e 739/19941111 e inscritos na matriz 

urbana sob os artigos 1670º e 1671º, respetivamente, com a área total de 

5.768 m², localizados no gaveto da rua Padre José Gonçalves e rua do 

Trabalhador Têxtil, da freguesia de Selho S. Jorge, da propriedade de João 

Ribeiro da Cunha & Filhos, Lda. – em liquidação, em conformidade com a 

minuta de compra e venda (doc. 1) e a constituição de uma servidão da área 

total de 1.056 m², sobre os prédios atrás melhor identificados, em benefício 

dos prédios que o Município pretende adquirir, tendo sido atribuído o valor 

simbólico de €50,00 (cinquenta euros), destinadas à instalação da Academia 

de Transformação Digital, vocacionada para a formação e desenvolvimento 

de projetos de transformação digital para as empresas e requalificação 

profissional, aprovada pelo Executivo Municipal em sua reunião realizada 

em sete de setembro de dois mil e vinte. Os referidos documentos dão-se 

aqui por reproduzidos e ficam arquivados em pasta anexa ao livro de atas. ---  

António Fernando Macedo Ribeiro, do Grupo Parlamentar do PS, fez a sua 

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

revolução industrial começou na Grã-Bretanha na segunda metade de século 

XVIII, e teve como pilares a introdução de máquinas movidas a vapor, 

processos de produção de ferro, e o desenvolvimento de linhas de produção 

(mais concretamente o conceito de fábrica). A indústria têxtil foi uma das 

primeiras e mais bem-sucedidas a usufruir desta revolução. Em meados do 

século XIX surgiu a 2ª revolução industrial, mais conhecida por revolução 

tecnológica, e ficou caracterizada pela utilização da locomotiva e do barco a 

vapor que facilitaram o transporte de matérias-primas, a maior utilização de 

máquinas, o uso do telégrafo, a produção de ferro/aço em grande escala, e a 

utilização de petróleo e energia elétrica como força motriz. A 3ª revolução 
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industrial também chamada de "Revolução Digital" teve início no final dos 

anos 60 do século XX, e basicamente consistiu na mudança de sistemas 

analógicos/mecânicos para sistemas digitais. Surgiu do desenvolvimento da 

eletrónica que permitiu a criação do computador e dos sistemas de 

informação e comunicação, permitindo às ditas fábricas serem mais 

eficientes e automatizadas. Com tanta automatização surge a 

inevitável/provocadora pergunta, se os robôs vão tirar os empregos aos 

humanos. Será que a tecnologia/robótica vão acabar com os nossos 

empregos? Nos últimos 50 anos a população mundial aumentou 4200 

milhões de pessoas (mais do que duplicou), e no entanto o emprego é 

equivalente aos dados de há 5 décadas, ou seja, apesar da quantidade de 

tecnologia existente nos dias de hoje, o número de empregos aumentou e 

bastante, portanto os robôs e a tecnologia não vão roubar os empregos. Só 

nas áreas tecnológicas há uma procura crescente de técnicos especializados. 

Mas é evidente a necessidade de uma adaptação das profissões. Algumas 

deixaram de existir (Telefonista, Operador de telex, Dactilógrafo, Arquivista, 

Telegrafista, etc.), mas outras novas estão a aparecer, tais como: • Técnicos 

de Inteligência Artificial, Engenheiro de Dados; • Engenheiro de sites, 

Técnico de Python; • Recrutador de talentos, etc. Mas as novas profissões 

exigem outro nível de conhecimento, sendo portanto necessária alguma 

adaptação. Segundo o dicionário da Priberam, "Revolução" tem como 

sinónimo "uma mudança brusca, uma reforma, uma transformação". Hoje 

fala-se muito numa 4ª revolução industrial, mais conhecida por Indústria 4.0. 

Novos conceitos, novos termos, tais como, Sensores Inteligentes, 

Tecnologias de Localização Geográfica, Interfaces avançados, Dispositivos 

móveis, realidade aumentada e wearables, impressão 3D, mas acima de 

tudo a indústria 4.0 passa por 4 áreas fundamentais: - Big Data – Os sistemas 

informáticos armazenam grandes quantidades de informação, para posterior 
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análise (alguma em tempo real), que posteriormente irá facilitar a tomada 

de decisões. - Advanced Analytics – conjunto de técnicas para elaborar 

previsões baseadas na informação adquirida (Big Data) e ajudar na tomada 

de decisões; - Cloud Computing – A tendência é cada vez mais um 

computador ser apenas um chip com ligação à internet, sendo os programas 

executados remotamente; - IoT - Internet das coisas – que consiste em ligar 

todo o tipo de dispositivos eletrónicos à internet, interagindo entre si e 

“lendo” o ambiente à sua volta através de todo o tipo de sensores, 

permitindo tomadas de decisão mais inteligentes e autónomas. Mas é 

necessária uma adaptação da nossa indústria, e a verdadeira “revolução” 

será a transformação que irá ocorrer nos próximos anos. É preciso entrar 

rapidamente neste comboio que nos leva à indústria 4.0, trabalhando em 

áreas tão estratégicas como a robótica, o fabrico digital, a eletrónica 

impressa e flexível, a realidade virtual e aumentada, a Internet das Coisas e 

as redes 5G. • É importante Apoiar esta transformação no tecido 

empresarial da nossa região; • É importante Criar ferramentas de apoio ao 

desenvolvimento de novos produtos e serviços assentes em novas 

tecnologias e que permitam alcançar grandes ganhos de eficiência; • É 

importante Ajudar na conceção e implementação de projetos colaborativos 

entre empresas e centros de I&D; • É importante Fomentar o 

desenvolvimento de uma cultura criativa e inovadora através da 

disponibilização a toda a comunidade de diferentes tecnologias em formato 

open access. Concretizar estes objetivos de forma organizada e atempada, 

só é possível num espaço próprio, com o apoio de laboratórios de 

investigação, dos quais a Universidade do Minho será com certeza um dos 

pilares de apoio. A criação da Academia de Transformação Digital tem o 

objetivo de responder às necessidades aqui descritas, e que fazem parte das 
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propostas do Gabinete de Crise e Transição Económica. Só os mais 

preparados irão sobreviver à digitalização, e com a criação desta Academia 

de Transformação Digital, Guimarães já está a dar esse passo.” ------------------ 

O Presidente da Câmara Municipal usou da palavra dizendo nada mais haver 

a acrescentar ao teor da intervenção que o antecedeu. ---------------------------- 

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

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

15 – CANDIDATURA AO PROGRAMA ABAE ECO-FREGUESIAS XXI – APOIO 

TÉCNICO E FINANCEIRO. Submete-se à apreciação e votação da Assembleia 

Municipal, nos termos da ccc) do n.º 1 do art.º 33.º, conjugada com a al. j) 

do n.º 1 do art.º 25.º, todos do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, na sua redação atual, a atribuição de apoio às freguesias do 

concelho que aderiram ao projeto Eco-Freguesia XXI, que efetuaram a 

inscrição até ao dia oito de maio de dois mil e vinte, num total de €7.900,00, 

nos termos e condições constantes da minuta do contrato de atribuição de 

apoio (Doc. 1), aprovada pelo Executivo Municipal em sua reunião realizada 

em sete de setembro de dois mil e vinte. Os referidos documentos dão-se 

aqui por reproduzidos e ficam arquivados em pasta anexa ao livro de atas. 

16 – COVID-19 – PLANO DE APOIO ÀS ATIVIDADES ECONÓMICAS DO 

CONCELHO DE FEIRAS E MERCADOS DAS FREGUESIAS DE CALDELAS, SELHO 

S. JORGE E SÃO TORCATO. Submete-se à apreciação e votação da 

Assembleia Municipal, nos termos do disposto nas alíneas j), do n.º 1, do 

art.º 25º e ccc) do n.º 1 do art.º 33.º ambos da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, na sua atual redação, a proposta designada por “COVID-19 – 

Plano de apoio às atividades económicas do concelho de feiras e mercados 

das freguesias de Caldelas, Selho S. Jorge e São Torcato“, aprovada pelo 

Executivo Municipal em sua reunião realizada em sete de setembro de dois 

mil e vinte, que aqui se dá por reproduzida e fica arquivada em pasta anexa 
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ao livro de atas. 17 – FREGUESIA DE CALDELAS – ELEVADOR DO EDIFÍCIO DA 

SEDE DA JUNTA DE FREGUESIA – POLO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL RAUL 

BRANDÃO – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO. Submete-se à apreciação e votação 

da Assembleia Municipal a proposta de atribuição de subsídio à Junta de 

Freguesia de Caldelas no valor correspondente à instalação de um novo 

equipamento, no valor de €19.987,50 (dezanove mil, novecentos e oitenta e 

sete euros e cinquenta cêntimos), aprovada pelo Executivo Municipal em 

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

dá por reproduzida e fica arquivada em pasta anexa ao livro de atas. 18 – 

DOAÇÃO DE EQUIPAMENTO À FREGUESIA DE INFANTAS. Submete-se à 

apreciação e votação da Assembleia Municipal, ao abrigo do disposto na 

alínea ccc), do nº 1 do artigo 33º e na alínea j), nº 1 do artigo 25º do Anexo I 

da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, a doação de nove mesas duplas e 

cem cadeiras de aluno, material recolhido de escolas básicas do 1º ciclo 

encerradas, que apesar do seu razoável estado de conservação, já não se 

adequam às necessidades dos estabelecimentos de ensino, aprovada pelo 

Executivo Municipal em sua reunião realizada em vinte de julho de dois mil e 

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

livro de atas. 19 – JUNTA DE FREGUESIA DE SANDE S. MARTINHO – 

CONSTRUÇÃO DE POLIVALENTE – PEDIDO DE CEDÊNCIA DE TERRENO. 

Submete-se à apreciação e votação da Assembleia Municipal, conforme 

dispõe a alínea j), do n.º 1, do artigo 25º, do Anexo I da Lei nº 75/2013, de 

12 de setembro, a cedência à Freguesia de Sande S. Martinho o direito de 

superfície de uma parcela de terreno com a área de 650 m², destinando-se à 

construção de um espaço/polivalente desportivo, para anexar ao prédio cujo 

direito de superfície é da propriedade da Freguesia, sito na rua Padre 

António Francisco Ribeiro, da freguesia de Sande S. Martinho, devendo ser 
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atribuído ao direito de superfície o valor €11.232,00 (onze mil, duzentos e 

trinta e dois euros). A Proposta foi aprovada pelo Executivo Municipal em 

sua reunião realizada em seis de julho de dois mil e vinte e aqui se dá por 

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

A Assembleia DELIBEROU APROVAR o ponto 15, por unanimidade. ------------ 

A Assembleia DELIBEROU APROVAR o ponto 16, por unanimidade. ------------ 

A Assembleia DELIBEROU APROVAR o ponto 17, por unanimidade. ------------ 

A Assembleia DELIBEROU APROVAR o ponto 18, por unanimidade. ------------ 

A Assembleia DELIBEROU APROVAR o ponto 19, por unanimidade. ------------ 

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

20 – ALTERAÇÃO DE TRÂNSITO NA FREGUESIA DE GUARDIZELA – RUA 

TORRE DE ALÉM. Submete-se à apreciação e votação da Assembleia 

Municipal a proposta designada por “alteração de trânsito na freguesia de 

Guardizela – Rua Torre de Além“, aprovada pelo Executivo Municipal em sua 

reunião realizada em seis de julho de dois mil e vinte, que aqui se dá por 

reproduzida e fica arquivada em pasta anexa ao livro de atas. 21 – 

ALTERAÇÃO DE TRÂNSITO NA UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SANDE VILA 

NOVA E SANDE S. CLEMENTE. Submete-se à apreciação e votação da 

Assembleia Municipal a proposta designada por “alteração de trânsito na 

União das Freguesias de Sande Vila Nova e Sande S. Clemente“, aprovada 

pelo Executivo Municipal em sua reunião realizada em vinte de julho 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 20, por unanimidade. ------------ 

A Assembleia DELIBEROU APROVAR o ponto 21, por unanimidade. ------------ 

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

VOTO DE PESAR apresentado pela MESA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL, do 

seguinte teor: ---------------------------------------------------------------------------------- 
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“Foi com consternação e comoção generalizadas que a notícia da morte de 

Francisca Abreu foi recebida pela comunidade vimaranense. Professora, 

dirigente escolar, vereadora da cultura durante dezasseis anos e membro 

desta Assembleia Municipal cuja mesa atualmente integrava, Francisca 

Abreu é alguém a quem Guimarães muito deve e um nome incontornável 

da sua história democrática. A sua visão cosmopolita e corajosa para 

Guimarães, orgulhosa da sua herança histórica, mas plena de 

contemporaneidade e com os olhos postos no futuro; a sua inteligência, o 

seu humanismo, a sua generosidade, a sua alegria, a sua vontade de 

conhecer e acolher mundo, tudo contribuiu para marcar a traço seguro e 

vincado os destinos da nossa comunidade e a vida de todos que com ela se 

relacionaram. Uma mulher que, respeitando as opiniões dos outros, nunca 

abdicou de ter a sua e de a defender com vigor e que também por isso 

ganhou o respeito tanto de correligionários como dos seus opositores 

políticos. Com o seu passamento, Guimarães perde, indiscutivelmente, um 

dos seus melhores e alguém de quem ainda tinha muito para receber e 

esta Assembleia um dos seus mais distintos membros. A dedicação de uma 

vida à sua comunidade de que resulta tão marcante legado permitirá, 

todavia, que a sua obra e memória vivam e perdurem por muitos e bons 

anos. A Assembleia Municipal de Guimarães, reunida a 28 de setembro de 

2020, delibera aprovar o presente voto de pesar e endereçar à sua família 

as suas mais sinceras condolências.” ---------------------------------------------------- 

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

VOTO DE LOUVOR apresentado pelo Grupo Parlamentar da CDU, do 

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

“‘Não, não sou português, sou mais do que isso, sou de Guimarães! Com 

efeito, sou de uma pátria pequenina e sólida chamada Guimarães, que tem 
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por limite Vizela e Caneiros, a Penha e a Pisca. O resto, meus velhos 

amigos, é a fronteira de um outro mundo’. Era assim que respondia 

Joaquim Novais Teixeira aos que lhe perguntavam se era português. 

Joaquim Novais Teixeira nasceu em Guimarães em 1899, saiu de Portugal 

muito jovem, fez-se jornalista, esteve ao serviço da República Espanhola 

durante a Guerra Civil. Impedido pela ditadura de regressar à sua terra, 

viveu a maior parte dos seus dias em Paris, onde faleceu em 1972. Com 

uma profunda ligação ao cinema, fez parte do júri de alguns dos mais 

prestigiados festivais de cinema europeus, como os de Cannes, Locarno ou 

Berlim, colaborou na organização do festival de Nice, promoveu a 

internacionalização das correntes mais inovadoras do cinema português, 

presidiu à Fédération Internationale de la Presse Cinématographique, viu o 

seu nome consagrado pelo prémio do Syndicat Français de la Critique de 

Cinéma à melhor curta-metragem de cada ano. Joaquim Novais Teixeira 

era um cidadão do mundo que circulava pelos festivais internacionais de 

cinema e que apenas frequentava a sua terra no espaço da memória e da 

saudade. Há dias, quando ouvimos o agradecimento emocionado de uma 

vencedora do festival de Veneza ao Rodrigo, percebemos quão diferentes 

são estes tempos dos daquele Portugal cinzento e de chumbo que fechava 

as portas a muitos dos seus homens de cultura mais luminosos. O Rodrigo 

é Rodrigo Areias, e também é desta terra pequenina. Como Novais 

Teixeira, também é homem do cinema, já não apenas do lado da fruição, 

mas sobretudo do da criação e da produção. Ainda só vai no princípio 

(completou, há poucos dias, 42 anos), mas já construiu um currículo 

impressionante. Para o perceber, basta consultar a sua ficha na Internet 

Movie Database (IMDB), em que lhe são atribuídos bem mais de centena e 

meia de créditos em obras cinematográficas, dos quais 14 como realizador 

e 106 como produtor, além de 15 prémios e 14 nomeações. A presença de 
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Guimarães atravessa a sua obra, desde o seu filme de juventude sobre as 

Nicolinas ao recente Surdina, passado entre S. Cristóvão de Selho e o 

Centro Histórico. Rodrigo Areias desempenhou um papel fundamental na 

Capital Europeia da Cultura de 2012, tanto do lado da programação e da 

criação, como do da participação ativa enquanto cidadão no 

reencaminhamento de um processo que estava a ser desviado para o 

desastre. A obra de Rodrigo Areias é inseparável do seu Bando à Parte, 

uma produtora que rapidamente se transformou numa extraordinária 

fábrica de cultura cinematográfica, com sede numa rua de Urgezes e que 

tem coproduzido filmes com países como a Alemanha, a França, a 

Inglaterra, a Finlândia, o Brasil, a Argentina, os Estados Unidos ou o Japão, 

marcando presença nos principais festivais internacionais de cinema, como 

Cannes, Veneza, Berlim, Locarno, Roterdão, Karlovy Vary, Clermont 

Ferrand ou Annecy, colaborando com autores com a dimensão de Manoel 

de Oliveira, Peter Greenaway, Jean-Luc Godard, Aki Kaurismaki, Edgar 

Pêra, Pedro Costa ou Victor Erice, e contribuindo para a afirmação de 

cineastas emergentes, como Ana Rocha de Sousa, autora do filme Listen, 

recentemente galardoado com 2 leões de ouro no festival de Veneza, e 

que, na hora da consagração, reconheceu que “não seria possível estar 

aqui se não fosse o Rodrigo”. O Rodrigo é o Rodrigo Areias e é a 

demonstração de que hoje se pode ser cidadão do mundo, ocupar um 

lugar de destaque nos festivais mais cosmopolitas do universo, sem ter que 

partir para o exílio, continuando a ser um cidadão desta terra que, sendo a 

mesma, já não é tão pequenina como nos dias de Novais Teixeira. Por 

entender que a singularidade do seu percurso, da sua obra e da sua atitude 

social honram e orgulham Guimarães, a Assembleia Municipal, reunida a 

28 de setembro de 2020, saúda Rodrigo Areias e congratula-se vivamente 
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com o sucesso do seu trabalho, que o Festival de Cinema de Veneza acaba 

de confirmar.” --------------------------------------------------------------------------------- 

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

MOÇÃO apresentada pelo Grupo Parlamentar do BE, do seguinte teor: ------- 

“Contra o processo de eleição indireta dos presidentes das CCDR e pela 

instituição efetiva das Regiões Administrativas. Na sequência do Decreto-

Lei n.º 27/2020, de 17 de julho e da Lei nº 37/2020 de 17 de agosto, vai 

ocorrer em 13 de outubro próximo a eleição dos presidentes das 

Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR). Como é 

sabido, aqueles normativos consagram um colégio eleitoral composto 

pelos presidentes e vereadores das câmaras municipais e pelos presidentes 

e membros das assembleias municipais da respetiva área territorial. As 

CCDR são serviços periféricos da administração direta do Estado, sob a 

direção do Ministério da Coesão Territorial em coordenação com outros 

ministérios. Têm importantes atribuições: para além de apoio técnico às 

autarquias locais, é missão das CCDR executar políticas de ambiente, 

ordenamento territorial e cidades e de desenvolvimento regional 

(abrangendo os programas operacionais regionais e outros fundos 

comunitários), assim como promover a atuação coordenada dos serviços 

desconcentrados de âmbito regional. A eleição dos presidentes das CCDR 

em outubro próximo será feita por eleitos autárquicos. Porém, para além 

de nenhum autarca ter sido eleito com tal competência, tal eleição dum 

presidente da CCDR para os próximos 5 anos quando estamos a um ano de 

novas eleições autárquicas, enfraquece a legitimidade do processo e está a 

transformar-se numa espécie de oligopólio eleitoral, com PS e PSD a 

distribuírem entre si cargos de presidente nas várias CCDR, num processo 

que de democrático tem muito pouco. Fica, isso sim, evidente a intenção 

de manter o bloqueio à Regionalização consagrada na Constituição desde 
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1976. A eleição em 13 de outubro próximo é também desconforme à 

descentralização democrática prevista na Constituição através da 

atribuição de competências e meios a órgãos regionais com legitimidade 

democrática própria, sujeitos ao escrutínio universal, democrático e 

transparente. Assim, a Assembleia Municipal de Guimarães reunida a 28 

de Setembro de 2020, ao abrigo do artigo 25.º, n.º 2, alíneas j) e k) do 

Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, delibera: 1. Manifestar 

discordância pelo processo de eleição indireta dos presidentes das CCDR, 

como previsto no DL nº 27/2020 e na Lei nº 37/2020 de 17 de Agosto; 2. 

Insistir junto dos órgãos da República para que se avance, o mais 

rapidamente possível, no processo de instituição efetiva das Regiões 

Administrativas prevista na Constituição desde 1976.” ----------------------------  

A Assembleia DELIBEROU REPROVAR, por maioria, com 85 votos contra (25 

eleitos do PS, 32 Presidentes de Junta do PS, 12 eleitos do PSD, 10 

Presidentes de Junta do PSD, 4 eleitos do CDS-PP, 2 Membros 

Independentes, António Fernando Meireles Lopes e Manuel Lourenço Lima 

Amaral) e 4 votos a favor (3 eleitos da CDU e 1 eleito do BE). --------------------- 

MOÇÃO apresentada pelo Grupo Parlamentar do BE, do seguinte teor: ------- 

“Pela disponibilização de testes gratuitos a professores, assistentes 

operacionais e alunos. Considerando que: a) O contexto de pandemia 

obrigou ao encerramento de todos os estabelecimentos escolares no dia 

16 de março de 2020, com grave prejuízo para toda a comunidade escolar, 

em particular para as aprendizagens dos alunos; b) Uma boa parte dos 

docentes em exercício de funções nas escolas da cidade de Lisboa pertence 

a grupos de risco, principalmente devido à faixa etária média da classe 

docente; c) A ausência de sintomas em grande parte da população jovem 

faz com que as potenciais infeções por COVID-19 passem despercebidas e 
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se tornem potenciais fatores de contágio, visto que o critério de testagem 

definida está associado ao aparecimento de sintomas; d) A transmissão do 

SARS-CoV-2 na população pediátrica permanece "um enigma" alvo de 

estudo e de poucas conclusões definitivas; e) Segundo um estudo a nível 

mundial, realizado pela Organização Internacional do Trabalho, a COVID-19 

deixou um em cada oito jovens (13%) sem qualquer acesso a aulas, ensino 

ou formação, números que também se encontram próximos da realidade 

portuguesa. f) A Escola constitui-se como a espinha dorsal da nossa 

sociedade enquanto ferramenta fundamental para debelar desigualdades 

sociais, pelo que a não frequência de aulas tende a penalizar os mais 

vulneráveis. g) O regresso às escolas no ano letivo de 2020/21 assume 

particular importância a todos os níveis, e a reabertura das escolas é tida 

como essencial para o retorno de muitas famílias ao trabalho e como um 

fator de recuperação de aprendizagem fundamental para as crianças e 

jovens; h) A reabertura das escolas faz aumentar os contactos sociais e 

físicos devido à mobilidade subjacente de retorno ao trabalho por parte de 

muitas famílias, transporte para a escola e retomar de muitas relações 

sociais interrompidas, fator que potencia a disseminação do vírus na 

comunidade; i) A identificação precoce de casos positivos pré-sintomáticos 

é uma medida de prevenção que permite agir sobre eventuais cadeias de 

transmissão antes que elas se transformem em surtos, dentro e fora das 

escolas; j) A testagem regular pode ser particularmente importante no 

período do Inverno onde as constipações ou gripes podem ser confundidas 

com a COVID-19. Separar outras doenças da COVID-19 trará menos 

sobrecarga ao Serviço Nacional de Saúde e menos sobrecarga aos 

agregados familiares que assim não necessitam de períodos de quarentena 

com consequências económicas e financeiras associadas. Assim, a 

Assembleia Municipal de Guimarães reunida a 28 de Setembro de 2020, ao 
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abrigo do artigo 25.º, n.º 2, alíneas j) e k) do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 

12 de Setembro, delibera: 1 - Instar o Governo a organizar os meios e os 

recursos para a realização de testes gratuitos a todos os professores/as, 

alunos/as e assistentes operacionais das escolas públicas, no âmbito do 

início do ano letivo, em articulação com as autarquias e saúde pública, 

remetendo para posterior testagem mais sensível, e também gratuita, os 

casos positivos resultantes do primeiro teste; 2 - Instar o Governo a 

assegurar que os agrupamentos escolares e equipas de saúde locais, em 

articulação com as autarquias e saúde pública, têm capacidade para 

disponibilizar gratuitamente a realização de teste rápido a professores, 

alunos e assistentes operacionais, a qualquer momento do ano letivo, e 

dissemine conteúdo formativo com conhecimento e boas práticas sobre a 

COVID-19 e o processo de testagem e isolamento; 3 - Instar o Governo à 

realização do teste periódico por amostragem para monitorizar o estado 

epidemiológico das escolas.” -------------------------------------------------------------- 

A Assembleia DELIBEROU REPROVAR, por maioria, com 57 votos contra (25 

eleitos do PS, 32 Presidentes de Junta do PS), 1 abstenção (Membro 

Independente – António Fernando Meireles Lopes) e 31 votos a favor (12 

eleitos do PSD, 10 Presidentes de Junta do PSD, 4 eleitos do CDS-PP, 3 

eleitos da CDU, 1 eleito do BE e Membro Independente – Manuel Lourenço 

Lima Amaral). ----------------------------------------------------------------------------------- 

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

Emídio Guerreiro, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, proferiu o 

seguinte: “O PSD votou a favor desta moção porque vai muito ao encontro 

daquilo que nós próprios já propusemos ao nível municipal. Defendemos 

que a Câmara Municipal devia proceder à realização destes testes. 

Concordamos, ainda mais, que se fosse em parceria com Governo seria
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ainda mais eficaz. Assim sendo, votamos a favor desta matéria.” ---------------- 

PROPOSTA DE RECOMENDAÇÃO apresentada pelo Grupo Parlamentar do 

BE, do seguinte teor: ------------------------------------------------------------------------- 

“Pelo reforço da verba destinada às juntas de freguesia no Orçamento para 

2021. A pandemia da Covid-19 veio colocar novos desafios às autarquias, 

nomeadamente a nível da ação social e do apoio às populações mais 

vulneráveis. As autarquias dispõem de meios e conhecimentos essenciais 

na resposta à crise, são responsáveis por serviços públicos fundamentais, e 

contam com trabalhadores que conhecem bem o território e as 

populações. No caso das freguesias, pela sua dimensão e proximidade, têm 

desempenhado papel determinante no esforço de coordenação e 

mobilização no combate à pandemia, assim como pela criação de uma 

primeira linha de respostas fundamentais para a minimização dos seus 

efeitos. Justifica-se, por isso – e prevendo-se o agravamento das condições 

económicas e sociais das populações – a revisão da verba global a 

transferir para as freguesias já no próximo orçamento municipal, tendo em 

vista o reforço da sua capacidade e meios para prestar apoio às populações 

mais vulneráveis, designadamente em matéria de ação social (Cfr. previsto 

nos art.ºs 7.º e 131.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e art.º 29.º da 

Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto). Aliás, os contratos interadministrativos 

atualmente em vigor, referiam expressamente a possibilidade de, “no 

futuro, poderem vir a ser reponderados o âmbito e os pressupostos destes 

contratos interadministrativos”, o que agora se propõe. Assim, a 

Assembleia Municipal de Guimarães reunida a 28 de Setembro de 2020, ao 

abrigo do artigo 25.º, n.º 2, alíneas j) e k) do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 

12 de Setembro, delibera recomendar ao Executivo Municipal: Que na 

elaboração do Orçamento Municipal e das Grandes Opções para 2021 seja 

reforçada a verba global a transferir para as Freguesias no âmbito dos 
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contratos de delegação de competências, com vista ao reforço da sua 

capacidade de atuação em matéria de ação social e outras relacionadas 

com a resposta à crise.” --------------------------------------------------------------------- 

A Assembleia DELIBEROU REPROVAR, por maioria, com 57 votos contra (25 

eleitos do PS, 32 Presidentes de Junta do PS) e 32 votos a favor (12 eleitos 

do PSD, 10 Presidentes de Junta do PSD, 4 eleitos do CDS-PP, 3 eleitos da 

CDU, 1 eleito do BE, 2 Membros Independentes – António Fernando 

Meireles Lopes e Manuel Lourenço Lima Amaral). ----------------------------------- 

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

Emídio Guerreiro, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, proferiu o 

seguinte: “O PSD acompanha esta proposta porque é uma proposta que tem 

feito várias vezes ao longo dos anos, nomeadamente neste último mandato, 

na questão dos orçamentos municipais. Por isso, até saudamos que o Bloco 

de Esquerda venha ao encontro daquilo que tem sido uma pretensão, escrita 

várias vezes, do PSD e que tem merecido, infelizmente para o PSD, a recusa 

da parte da maioria. Seria bom para todas as partes que este reforço fosse 

feito, não só em fase de pandemia, como estamos, mas até em condições 

normais, à semelhança do que a maioria dos municípios da nossa dimensão, 

e maiores, o fazem, confiando e delegando mais, com mais recursos, nas 

nossas freguesias. Por isso, bem-vindo Bloco de Esquerda a este debate.” ---- 

------------------------------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. --------------------------------------------------------

Pelas zero horas e cinquenta e cinco minutos, do dia seguinte, o Presidente 

da Mesa deu por ENCERRADA A SESSÃO. ---------------------------------------------- 
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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. ----------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


