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

uma horas, reuniu a Assembleia Municipal de Guimarães, sob a Presidência 

de José João Torrinha Martins Bastos, secretariado por Pedro Miguel Vilhena 

Abreu Roque Figueiredo e Cristina Patrícia Lemos Fernandes, com a Ordem 

de Trabalhos abaixo indicada. -------------------------------------------------------------- 

Esta reunião iniciou-se pelas dezassete horas e trinta minutos para votação, 

por escrutínio secreto, do ponto 4 da ordem do dia, tendo sido 

disponibilizada, na sala de reuniões do edifício dos Paços do Concelho, uma 

urna para aquele efeito, em cumprimento do disposto no n.º 4, do art.º 3.º, 

da Lei n.º 1-A/2020, de 19 de março, na sua redação atual, cujo período, 

previamente acordado, decorreu entre as dezassete horas e trinta minutos e 

as vinte horas. Após este período, a sessão é suspensa, para ser retomada 

pelas vinte e uma horas, por videoconferência, onde são comunicados os 

respetivos resultados. ------------------------------------------------------------------------ 

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

INFORMAÇÃO PARA CONHECIMENTO --------------------------------------------------- 

1 – LISTAGEM DOS COMPROMISSOS PLURIANUAIS ASSUMIDOS AO 

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

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

2– APROVAÇÃO DA ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE 5 DE FEVEREIRO DE 

2021. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

3– APROVAÇÃO DA ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE 8 DE FEVEREIRO DE 

2021. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

4 – RECRUTAMENTO PARA CARGO DIRIGENTE – DESIGNAÇÃO DE JÚRI. ------ 

5 - ALTERAÇÃO DO MAPA DE PESSOAL. ------------------------------------------------ 
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DOCUMENTOS PREVISIONAIS -------------------------------------------------------------- 

6 - 2ª ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL MODIFICATIVA. ----------------------------------- 

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

7 – ANÁLISE DO RELATÓRIO DA ATIVIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

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

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

8 – REVISÃO DO IMPACTA – INVESTIMENTO MUNICIPAL EM PROJETOS E 

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

9 - APROVAÇÃO DO REGULAMENTO DE EXPLORAÇÃO DE MODALIDADES 

AFINS DE JOGOS DE FORTUNA OU AZAR DE GUIMARÃES E DAS TAXAS A 

APLICAR. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

10 - RETOMAR GUIMARÃES - PROGRAMA EXTRAORDINÁRIO DE APOIO 

DIRETO À ECONOMIA LOCAL. ------------------------------------------------------------- 

11 - TERCEIRA ALTERAÇÃO DO REGULAMENTO MUNICIPAL PARA 

ATRIBUIÇÃO DE APOIOS A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. 

12 - APROVAÇÃO DO REGULAMENTO MUNICIPAL DA LIMPEZA PÚBLICA E 

HIGIENE URBANA DE GUIMARÃES. ------------------------------------------------------ 

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

13 – MEDIDAS DE EXECUÇÃO DA DECLARAÇÃO DO ESTADO DE 

EMERGÊNCIA - ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE TAXAS - ZONAS DE 

ESTACIONAMENTO DE DURAÇÃO LIMITADA E OUTRAS ATIVIDADES. --------- 

14 – MEDIDAS DE EXECUÇÃO DA DECLARAÇÃO DO ESTADO DE 

EMERGÊNCIA - MEDIDAS DE CONFINAMENTO NO ÂMBITO DO COMBATE À 

PANDEMIA DA DOENÇA COVID-19 - FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS E 

DOS EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS. ------------------------------------------------------ 

CONTRATAÇÃO SERVIÇOS -------------------------------------------------------------------

15 - CONCURSO PÚBLICO N.º 2-21 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE 

TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO 1.º CEB - REPARTIÇÃO DE
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ENCARGOS. ------------------------------------------------------------------------------------- 

16 - CONCURSO PÚBLICO Nº 1-21 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS - 

FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EM REFEITÓRIOS ESCOLARES – TRIÉNIO 

2022-2024 - REPARTIÇÃO DE ENCARGOS. ---------------------------------------------- 

17 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM CARREIRA 

PÚBLICA - ANO LETIVO 2021/2022 (CONTRATAÇÃO EXCLUÍDA NOS 

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

18 - CONCURSO PÚBLICO N.º 3/21 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE 

COMUNICAÇÕES DE VOZ FIXA, VOZ E DADOS MÓVEIS, INTERNET E 

SERVIÇOS DE DATACENTRE - REPARTIÇÃO DE ENCARGOS. ----------------------- 

19 - CONCURSO PÚBLICO N.º 4/21 – AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS - 

FORNECIMENTO DE UMA SOLUÇÃO DE CÓPIA, IMPRESSÃO E 

DIGITALIZAÇÃO PARA AS ESCOLAS EB 1 DE GUIMARÃES - REPARTIÇÃO DE 

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

20 - CONCURSO PÚBLICO N.º 5/21 – AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE 

SEGURANÇA E DE VIGILÂNCIA NAS INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS DO 

MUNICÍPIO DE GUIMARÃES - REPARTIÇÃO DE ENCARGOS. ----------------------- 

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

21 - ADESÃO DO MUNICÍPIO À ASSOCIAÇÃO DE TURISMO DO PORTO E 

NORTE. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

22 - AMAVE - ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO VALE DO AVE - EXTINÇÃO 

DA ASSOCIAÇÃO - ACORDO DE DISSOLUÇÃO. ---------------------------------------- 

23 - VITRUS AMBIENTE, EM, SA – ALTERAÇÃO DOS ESTATUTOS DA 

EMPRESA -EXPLORAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS 

FLEXÍVEL NO CONCELHO DE GUIMARÃES. ---------------------------------------------

24 - CRIAÇÃO DO CENTRO DE INTERFACE FIBRENAMICS – PARTICIPAÇÃO 

DO MUNICÍPIO COMO ASSOCIADO FUNDADOR. ------------------------------------ 
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CONTRATO PROGRAMA --------------------------------------------------------------------- 

25 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE EM MOREIRA DE CÓNEGOS – 

APROVAÇÃO DE CONTRATO-PROGRAMA, REVOGAÇÃO DAS DELIBERAÇÕES 

DE CÂMARA E ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE 5 E 18 DE JULHO DE 2018. -------- 

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

26 - REABILITAÇÃO ENERGÉTICA DE EDIFÍCIOS DE HABITAÇÃO SOCIAL - 

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

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

27 - REGULAMENTO DA GALA DO DESPORTO – ALTERAÇÃO. -------------------- 

28 - FREGUESIA DE SELHO S. CRISTÓVÃO – 3ª REVISÃO DO CONTRATO-

INTERDMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS - OBRAS DE 

REQUALIFICAÇÃO DOS BALNEÁRIOS DO CAMPO DE FUTEBOL DO PARQUE 

DE LAZER DO RIO SELHO. ------------------------------------------------------------------- 

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

29 - RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO ESTATUTO DO 

DIREITO DE OPOSIÇÃO - ANO DE 2020. ------------------------------------------------- 

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

30 - DESAFETAÇÃO DO DOMÍNIO PÚBLICO DE PARCELA DE TERRENO SITA 

NA RUA COUTO DE BELMIR, FREGUESIA DE RONFE. -------------------------------- 

31 - AFETAÇÃO DE PARCELA DE TERRENO AO DOMÍNIO PÚBLICO 

MUNICIPAL - ARRANJO URBANÍSTICO DA RUA D. JOÃO I. ------------------------ 

32 - AFETAÇÃO DE PARCELA DE TERRENO COM A ÁREA DE 170M2 AO 

DOMÍNIO PÚBLICO - RUA ENG.º DUARTE AMARAL - FREGUESIA DE 

PENCELO. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

33 - DESAFETAÇÃO DO DOMÍNIO PÚBLICO DE PARCELA DE TERRENO 

SITUADA NA RUA MONTE DA SANTA, FREGUESIA DE SELHO S. JORGE. -------

34 - DESAFETAÇÃO DO DOMÍNIO PÚBLICO DE PARCELA DE TERRENO COM



 
ATA Nº 3 Fls. __3__  

SESSÃO ORDINÁRIA DE 30 DE ABRIL DE 2021                                                               
 

 

 

Mod. 228/SQ 0 

 
                   

 

A ÁREA DE 56,00M2, SITUADA NA RUA DO ASSENTO, ABAÇÃO. ---------------- 

35 - REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE DAS HORTAS E ZONA ENVOLVENTE - 

AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS DA INOBLOCO - INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, 

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

36 - ACADEMIA DE TRANSFORMAÇÃO DIGITAL – ANTIGA FÁBRICA DO 

ALTO, SELHO S. JORGE - APERFEIÇOAMENTO DA MINUTA DE COMPRA E 

VENDA. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

37 - FREGUESIA DE PONTE - CEDÊNCIA DE DIREITO DE SUPERFÍCIE DA 

ESCOLA EB1 DE IGREJA E DE PARCELA DE TERRENO CONTÍGUA AO EDIFÍCIO 

ESCOLAR. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

38 - FREGUESIA DE CREIXOMIL - OFERTA DE DUAS BANDEIRAS. ---------------- 

39 - INVENTÁRIO PATRIMONIAL DO MUNICÍPIO DE GUIMARÃES - 

REGULARIZAÇÃO DE PROCESSOS RELATIVOS A OBRAS REALIZADAS NA 

REDE VIÁRIA DA COMPETÊNCIA DAS FREGUESIAS - ATRIBUIÇÃO DE APOIOS 

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

40 - CONTRATO DE COMODATO - ANTIGA ESCOLA BÁSICA DE ERMIDA, 

FREGUESIA DE RONFE - FREGUESIA DE RONFE. --------------------------------------- 

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

41 – FREGUESIA DE POLVOREIRA – ATRIBUIÇÃO DE APOIO PARA 

AQUISIÇÃO DE TERRENO - ANO DE 2020 – ALTERAÇÃO DA DELIBERAÇÃO – 

RATIFICAÇÃO. ---------------------------------------------------------------------------------- 

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

VERMIL – ATRIBUIÇÃO DE APOIO PARA RECONSTRUÇÃO DO MURO DO 

CEMITÉRIO DE VERMIL. --------------------------------------------------------------------- 

43 - FREGUESIA DE S. TORCATO – REQUALIFICAÇÃO DAS BERMAS DA RUA 

DA CORREDOURA - CEDÊNCIA DE MATERIAIS. --------------------------------------- 
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44 - UNIÃO DAS FREGUESIAS DE CONDE E GANDARELA – ATRIBUIÇÃO DE 

APOIO PARA OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO MULTIUSOS DE 

CONDE. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

45 - UNIÃO DAS FREGUESIAS DE CANDOSO S. TIAGO E MASCOTELOS – 

ATRIBUIÇÃO DE APOIO PARA AS OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO DE 

MASCOTELOS – 2.ª FASE. ------------------------------------------------------------------- 

46 - FREGUESIA DE PINHEIRO - ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO – ANO DE 2019 – 

ALTERAÇÃO DA DELIBERAÇÃO. ----------------------------------------------------------- 

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

ATRIBUIÇÃO DE APOIO - ALTERAÇÃO DA DELIBERAÇÃO - ANO DE 2020. ----- 

48 - FREGUESIA DE BARCO - ATRIBUIÇÃO DE APOIO - ALTERAÇÃO DA 

DELIBERAÇÃO - ANO DE 2020. ------------------------------------------------------------ 

49 - FREGUESIA DE SILVARES – ATRIBUIÇÃO DE APOIO – ALTERAÇÃO DA 

DELIBERAÇÃO - ANO DE 2020. ------------------------------------------------------------ 

50 - FREGUESIA DE POLVOREIRA - ATRIBUIÇÃO DE APOIO PARA 

ELETRIFICAÇÃO DA AVENIDA ISAC ARAÚJO E SILVA. -------------------------------- 

51 - FREGUESIA DE RONFE – ATRIBUIÇÃO DE APOIO - ALTERAÇÃO DA 

DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 18 DE JUNHO - ANO DE 2020. --- 

52 - FREGUESIA DE RONFE - ATRIBUIÇÃO DE APOIO - ALTERAÇÃO DA 

DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 1 DE JUNHO DE 2020 - ANO DE 

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

53 - TRANSFERÊNCIA DE VERBAS PARA AS FREGUESIAS EM MATÉRIA DE 

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

REALIZAÇÃO DE PEQUENAS REPARAÇÕES NOS ESTABELECIMENTOS DE 

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

2021. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

54 - CONCESSÃO DE APOIOS MUNICIPAIS ÀS FREGUESIAS. ----------------------- 

55 - UNIÃO DAS FREGUESIAS DE CONDE E GANDARELA - SUBSÍDIO - ANO
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DE 2020 - ALTERAÇÃO DA DELIBERAÇÃO. ---------------------------------------------- 

56 - FREGUESIA DE LORDELO – SUBSÍDIO - ANO DE 2020 – ALTERAÇÃO DA 

DELIBERAÇÃO. --------------------------------------------------------------------------------- 

57 - FREGUESIA DE LORDELO – APOIO AO PROJETO DA CENTRALIDADE - 

ANO DE 2020 - ALTERAÇÃO DA DELIBERAÇÃO. --------------------------------------- 

58 - FREGUESIA DE BARCO – SUBSÍDIO DESTINADO À AQUISIÇÃO DE 

TERRENO PARA O PARQUE FLUVIAL DE BARCO- ANO DE 2019 - ALTERAÇÃO 

DA DELIBERAÇÃO. ---------------------------------------------------------------------------- 

59 - FREGUESIA DE NESPEREIRA – ATRIBUIÇÃO DE APOIO PARA OBRAS NO 

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

60 - FREGUESIA DE NESPEREIRA – ATRIBUIÇÃO DE APOIO PARA OBRAS NAS 

RUAS DO AREAL, DA CRUZ E ACESSO AO PARQUE DE LAZER. -------------------- 

61 - FREGUESIA DE PINHEIRO – ATRIBUIÇÃO DE APOIO PARA 

REQUALIFICAÇÃO RUA DO LAMEIRO. --------------------------------------------------- 

62 - UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SERZEDO E CALVOS – ATRIBUIÇÃO DE 

APOIO PARA INSTALAÇÃO DE PARQUE INFANTIL. ----------------------------------- 

63 - UNIÃO DAS FREGUESIAS DE BRITEIROS S. SALVADOR E BRITEIROS 

SANTA LEOCÁDIA - ATRIBUIÇÃO DE APOIO – PROJETO DE AMPLIAÇÃO DO 

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

64 - FREGUESIA DE MOREIRA DE CÓNEGOS – ATRIBUIÇÃO DE APOIO PARA 

OBRAS NAS RUAS DE PEREIRAS E DE SANTA TECLA. -------------------------------- 

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

ATRIBUIÇÃO DE APOIO PARA OBRAS NA RUA CENTRAL. -------------------------- 

66 - FREGUESIA DE GUARDIZELA – ATRIBUIÇÃO DE APOIO PARA OBRAS NA 

RUA MONTE DE CIMA, ADRO DA CAPELA E RUA DE SANTA LUZIA. ------------- 

67 - FREGUESIA DE MOREIRA DE CÓNEGOS - APOIO À EDIÇÃO DE LIVRO. --- 

68 - FREGUESIA DE POLVOREIRA - APOIO À EDIÇÃO DE LIVRO. ------------------ 
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69 - JUNTA DE FREGUESIA DE CANDOSO S. MARTINHO - CONTINUIDADE 

DO PROJETO SOCIAL “CANDOSO ATIVO” (2021/2022). ---------------------------- 

70 - JUNTA DE FREGUESIA DE PONTE - PROJETO SOCIAL “JUNTA AMIGA” 

(2021/2022). ----------------------------------------------------------------------------------- 

71 - JUNTA DE FREGUESIA DE AZURÉM - CONTINUIDADE DO PROJETO 

SOCIAL “OFICINA DAS LETRAS” (2021/2022). -----------------------------------------  

72 - JUNTA DE FREGUESIA DE S. TORCATO - PROJETO SOCIAL “JUNTAR SÃO 

TORCATO” (2021/2022). --------------------------------------------------------------------  

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

73 - FREGUESIA DE SILVARES – DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS - 

ALTERAÇÃO DA DELIBERAÇÃO - ANO DE 2020. --------------------------------------- 

74 - FREGUESIA DE GONÇA – DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS - ALTERAÇÃO 

DA DELIBERAÇÃO - ANO DE 2020. -------------------------------------------------------- 

75 - FREGUESIA DE GONÇA – DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS - ALTERAÇÃO 

DA DELIBERAÇÃO - ANO DE 2019. -------------------------------------------------------- 

76 - FREGUESIA DE GONÇA – DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS - ALTERAÇÃO 

DA DELIBERAÇÃO - ANO DE 2018. -------------------------------------------------------- 

77 - FREGUESIA DE RONFE – DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS - ALTERAÇÃO 

DA DELIBERAÇÃO - ANO DE 2019. -------------------------------------------------------- 

78 - UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SANDE VILA NOVA E SANDE S. CLEMENTE 

– DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS - ANO DE 2016 – ALTERAÇÃO DA 

DELIBERAÇÃO. --------------------------------------------------------------------------------- 

79 - DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NAS FREGUESIAS (CONTRATOS 

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

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

2020 – ALTERAÇÃO DA DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 1 DE 

JUNHO DE 2020. ------------------------------------------------------------------------------- 

81 - FREGUESIA DE CREIXOMIL – DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS - ANO DE
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2020 – ALTERAÇÃO DA DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 10 DE 

FEVEREIRO DE 2020. ------------------------------------------------------------------------- 

82 - FREGUESIA DE NESPEREIRA – DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS – ANO 

DE 2020 – ALTERAÇÃO DA DELIBERAÇÃO. --------------------------------------------- 

83 - UNIÃO DAS FREGUESIAS DE CANDOSO SANTIAGO E MASCOTELOS – 

DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS – OBRAS NA ESCOLA EB1/JI MASCOTELOS 

COM O ISOLAMENTO ACÚSTICO DA CANTINA E CONSTRUÇÃO DE COBERTO 

NO RECREIO. ----------------------------------------------------------------------------------- 

84 - FREGUESIA DE URGEZES – DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS – PROJETO 

E OBRA DE AMPLIAÇÃO DO COBERTO DO RECREIO DO CENTRO ESCOLAR. -- 

85 - FREGUESIA DE LONGOS – DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS – ANO DE 

2020 – ALTERAÇÃO DA DELIBERAÇÃO. ------------------------------------------------- 

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

86 - APROVAÇÃO DA ATA EM MINUTA. ------------------------------------------------ 

Pelas dezassete horas e trinta minutos foi declarada ABERTA A SESSÃO, 

iniciando-se a votação, por escrutínio secreto, do ponto 4 da Ordem do Dia - 

RECRUTAMENTO PARA CARGO DIRIGENTE – DESIGNAÇÃO DE JÚRI – tendo, 

para esse efeito, sido disponibilizada uma urna na sala de reuniões do 

edifício dos Paços do Concelho, em cumprimento do disposto no n.º 4, do 

art.º 3.º, da Lei n.º 1-A/2020, de 19 de março, na sua redação atual, no 

período acordado, entre as dezassete horas e trinta minutos e as vinte 

horas. Eram vinte horas e dez minutos a sessão foi SUSPENSA, para ser 

retomada pelas vinte e uma horas e dez minutos, por videoconferência, 

onde são comunicados os resultados da votação. ------------------------------------ 

Pelas vinte e uma horas e dez minutos a Assembleia RETOMOU os seus 

trabalhos, desta vez por videoconferência. --------------------------------------------

Estiveram presentes os seguintes membros: Eleitos diretos: (PS) - José João 
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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, 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 Macedo Ribeiro, Maria de 

Jesus Teixeira Carvalho, 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, Alexandra Santos 

Gonçalves Ferreira 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) – Elsa Maria da Silva Castro, Rui Miguel Ribeiro Correia e 

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

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

Sónia Cristina Patrocínio Gonçalo Ribeiro; (INDEPENDENTE) – 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, Manuel 
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da Costa Mendes Lopes – PS, Augusto César Fernandes Guimarães – PS, 

Agostinho Salgado Faria – PS, Paulo Manuel Ferreira da Silva – PS, Cristina 

Patrícia Lemos Fernandes – PS, Isilda Gomes da Silva – PS, Manuel da Costa 

Teixeira – PS, Alcino José de Sousa – PSD, António Brás Mendes Pereira – PS, 

Joaquim Jorge da Mota Pereira – PS, João Manuel Gonçalves Miranda – PS, 

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

Sérgio Alberto Castro da Rocha – PS, Natália Maria da Silva Fernandes 

Ribeiro – PSD, Maria Adelaide Andrade Silva – PS, José Armando Morais da 

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

Gonçalves – PS, Angelino Miguel Ribeiro Salazar – PSD, Nélson Cristiano 

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

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

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

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

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

Freitas – PS, João Carlos Silva Alves – PS, Francisco Ferreira Gonçalves – PS, 

Francisco Bruno da Silva Oliveira- PS, Armindo Filipe da Silva Lopes – PS, 

Manuel Fernando Alves Cardoso - PSD e Carlos Alberto Peixoto de Sousa – 

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

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

apresentados, procedeu à substituição dos seguintes membros: José Pedro 

Aguiar-Branco, José Cardoso de Menezes Couceiro da Costa, Cândido Capela 

Dias e José Silva Fernandes. ---------------------------------------------------------------- 

Faltaram os seguintes membros: César Manuel de Castro Machado, José de 

Castro Dias, Ana Rita Abreu Fernandes, Rui Miguel de Meira Barreira, Rui 

Porfírio Lopes Silva, Manuel das Neves Rodrigues e Daniel Filipe Macedo de 

Oliveira. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
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A Câmara Municipal esteve representada pelo Presidente da Câmara, 

Domingos Bragança Salgado, e pelos Vereadores, Adelina Paula Mendes 

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

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

Ferreira Fernandes, Bruno Alberto Vieira Fernandes, António Monteiro de 

Castro, Ricardo José Machado Pereira da Silva Araújo e Hugo Miguel Alves 

Ribeiro. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

1 – Do ofício do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português 

remetendo, para conhecimento, o Projeto de Lei que estabelece o Regime 

de Reposição das Freguesias Extintas, reprovado, no dia 11 de março de 

2021, pela Assembleia da República; 2 – Do ofício do Grupo Parlamentar do 

Partido Social Democrata remetendo, para conhecimento, o Projeto de 

Resolução 707/XIV/2 que define o Regime de Comparticipação do Estado 

nos Tratamentos Termais; 3 – Do ofício do Grupo Parlamentar “Os Verdes” 

dando conhecimento do agendamento, para discussão em plenário da 

Assembleia da República, do Projeto de Lei nº 748/XIV/2 – Instrumentos de 

Gestão do Arvoredo em Meio Urbano; 4 – Do ofício do Grupo Parlamentar 

“Os Verdes” a dando conhecimento do agendamento, para discussão em 

plenário da Assembleia da República, do Projeto de Lei nº 72/XIV/1 que 

determina a não repercussão sobre os utentes das taxas municipais de 

direitos de passagem e de ocupação de subsolo; 5 – Do ofício do Grupo 

Parlamentar do PCP remetendo, para conhecimento, informação relativa à 

situação e futuro dos CTT, os resultados e as ameaças da gestão privada; 6 – 

Do ofício do Grupo Parlamentar “Os Verdes” dando conhecimento do 

agendamento, para discussão em plenário da Assembleia da República, do 

Projeto de Lei nº 700/XIV/2, que procede à expansão do prazo para a 

limpeza das redes de gestão de combustíveis nos espaços florestais e 
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impede que as coimas previstas no Decreto-Lei nº 124/2006, sejam 

duplicadas; 7 – Da convocatória para a reunião do Conselho Municipal de 

Educação, agendada para 26 de abril de 2021; 8 – Do ofício da Câmara 

Municipal de Guimarães solicitando a retirada da proposta de delegação de 

competências nas freguesias, aprovada na reunião do Executivo Municipal 

do dia 5 de abril de 2021, revogada pelo Executivo Municipal em sua reunião 

realizada no dia 19 de abril de 2021 e remetida para aprovação da 

Assembleia Municipal; 9 – Da informação da Associação Nacional das 

Assembleias Municipais sobre a questão suscitada quanto a impedimento de 

voto, na Assembleia Municipal, dos membros eleitos por inerência do cargo 

de Presidente de Junta; 10 – Do ofício do Grupo Parlamentar “Os Verdes” 

remetendo, para conhecimento, a pergunta formulada ao Ministério das 

Infraestruturas e Habitação sobre a persistência dos problemas de circulação 

rodoviária no Nó de Silvares. --------------------------------------------------------------- 

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

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

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: 

“Fazer as pazes com a natureza é a tarefa definidora do século XXI. Deve ser 

a maior prioridade para todos, em todos os lugares.” Quem o disse foi 

António Guterres, secretário-geral da ONU numa conferência na 

Universidade de Columbia, em Nova Iorque, sobre o “Estado do Planeta”, no 

final do último ano. A prioridade global da Sustentabilidade Ambiental e da 

Neutralidade Carbónica conhecem em Guimarães aliados há vários anos. 

Ainda o consenso mundial não era generalizado, como o é à data de hoje, e 

já Domingos Bragança definia este caminho de futuro para o nosso 

território. A meta da candidatura a Capital Verde Europeia em 2020 foi 
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apenas o motor de uma transformação que urge à escala global, e a que os 

Vimaranenses se lançaram desde 2013. Não se esgotou no processo de 

candidatura, não sofreu qualquer revés no compromisso de Guimarães com 

a sustentabilidade ambiental, integrou a lógica de Governação local de 

forma transversal e está diariamente presente em concretizações e medidas 

concretas. O compromisso de Guimarães está presente quando somos uma 

das cidades mundiais comprometidas com o Acordo de Paris e o Green City 

Accord, compromisso ambiental europeu que visa tornas as cidades mais 

limpas, saudáveis e eficientes na gestão de recursos. Esteve presente 

quando Guimarães se tornou a primeira Cidade portuguesa a firmar a 

declaração Europeia das Cidades Circulares, focados na gestão eficiente da 

cidade em termos de recursos de baixo teor de emissões de carbono. Está 

presente de forma muito visível quando Guimarães assume a Presidência do 

grupo de Áreas Verdes e Biodiversidade da plataforma Eurocities, através do 

Laboratório da Paisagem, tendo ainda esta semana organizado o Fórum 

Ambiental daquela plataforma. O compromisso de Guimarães estende-se 

para lá dos acordos, e tem materialização no modelo de Governança local. A 

“Estratégia Guimarães 2030: Ecossistema de Governança” foi recentemente 

reconhecida com o Prémio Nacional de Sustentabilidade Ambiental na 

dimensão Bem-Estar e Cidades Sustentáveis. Um prémio do Jornal de 

Negócios, com o alto Patrocínio da Presidência da República e que visa 

reconhecer, divulgar e premiar as melhores práticas e políticas na defesa da 

sustentabilidade global. Uma distinção que valoriza um caminho, uma 

estratégia, um modelo de governação, a integração desta prioridade em 

todas as áreas de ação e a incorporação deste compromisso por todas e 

todos os vimaranenses. Os exemplos de uma governança inclusiva e 

participativa foi evidenciado pelo júri do concurso, assim como o 

envolvimento de todas as juntas de freguesia do concelho, escolas, 
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instituições, os partidos políticos e cidadãos. Esse envolvimento é também 

evidente no Programa ECO Freguesias XXI. Em 2021, Guimarães é o 

Município português com mais freguesias candidatas. São 29 autarquias 

locais, mais de metade do total concelhio e mais 6 do que no último ano, em 

que já tínhamos quadruplicado a participação. O Município de Guimarães, 

ciente da importância da generalização desta aposta, assumiu o encargo 

com as inscrições de todas as freguesias que o quiseram fazer. Um 

compromisso dos Presidente de Junta, dos seus executivos, e dos 

ecocidadãos de todos estes territórios. Compromissos, Modelo de 

Governação, mas também, e essencialmente, transformação da realidade 

através de diferentes projetos e concretizações objetivas. Exemplo de ações 

concretas são os recentes projetos da Ecovia do Ave e Selho. Traçados 

estudados e definidos pelo Laboratório da Paisagem e UTAD, e de imediato 

iniciados com os cuidados devidos, e o acompanhamento técnico necessário. 

Projetos assentes na maximização da naturalização das margens, no baixo 

impacte ambiental e reduzido custo de investimento. Um traçado que 

reforça, simultaneamente a coesão territorial, se insere na estratégia de 

alargamento das áreas verdes do concelho, contribui para a sensibilização e 

utilização das populações do seu património natural e poderá resultar na 

atratividade do concelho também para fins de turismo de natureza. Dois 

traçados que resultarão em mais de 50 kms de Ecovia, concretizando um 

grande parque linear naturalizado que atravessa o concelho de Guimarães. 

Votaremos ainda nesta reunião da Assembleia Municipal mais uma 

concretização alinhada com o compromisso vimaranense e o seu modelo de 

governação: o novo Regulamento de Limpeza urbana. Este, preconiza a 

proibição de plástico de uso único em eventos. Que vem na linha de ações 

de sensibilização prévias como o Aqualastic, ou de outras medidas de 
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redução do plástico, como a substituição dos Sacos do Mercado Municipal 

por alternativas biocompostáveis, ou do Projeto de Recolha e Valorização 

das Máscaras de Proteção Individual, numa resposta pronta aos desafios da 

atualidade. Ainda na dimensão dos resíduos, dar nota da candidatura 

recentemente aprovada pelo PO SEUR, do Plano Municipal de Bio Resíduos. 

Recolha seletiva de resíduos para cerca de 50 mil habitantes, com a 

estratégia definida para o alargamento futuro a todo o concelho. Deixo para 

o final duas das mais importantes notícias e concretizações deste mandato: 

Rotunda de Silvares e Concessão de Transporte Público Coletivo de 

Passageiros. A primeira, veio ajudar a resolver um problema de mobilidade 

concelhio, especialmente no acesso à (e da) autoestrada. Uma parte muito 

significativa de uma solução global que contempla ainda novas vias entre a 

Rotunda do Reboto, Rotunda de Mouril, Variante e Rotunda do Pinheiro 

Manso. E que é o primeiro passo para a Via do Averpark. Soluções estas, 

ladeadas de Ecovia segregada, criando alternativas de lazer, mas 

especialmente, de mobilidade suave pelo concelho. Permitam-me, 

eventualmente, o excesso da opinião. Mas julgo que devam tratar-se 

(Rotunda e Via do Avepark) de umas das últimas intervenções rodoviárias 

estruturantes do Concelho, porque a maior prioridade agora na mobilidade, 

terá que ser a de mudança do paradigma! A transição é do transporte 

individual para o transporte coletivo. Só assim reduziremos a nossa pegada 

no planeta e nos poderemos deixar de queixar de filas de individualismo. 

Com mais e melhores transportes coletivos de passageiros. E isto leva-me à 

nota final. Terminei a última intervenção nesta assembleia municipal 

dizendo que faltava apenas o Visto do Tribunal de Contas para estarem 

reunidas todas as condições para arrancar com a nova concessão. Uma das 

primeiras nacionais ao abrigo da nova legislação europeia, como tive 

oportunidade de explanar. Esse visto chegou, tal como os vistos para a 
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manutenção do serviço pelo atual concessionário, salvaguardando o prazo 

mínimo e máximo que o novo operador tem para dar início à concessão. 

Termino como comecei. “Fazer as pazes com a natureza é a tarefa definidora 

do século XXI. Deve ser a maior prioridade para todos, em todos os lugares.” 

Em Guimarães esta é a prioridade, de todos, com todos. Sem tibiezas ou 

hesitações. Não uma marca de cidade, que a temos na Cultura e Património, 

mas uma prioridade transversal à Governação de compromisso com o futuro 

do Planeta.” ------------------------------------------------------------------------------------- 

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: “Em Dezembro de 2020 foi lembrado pelo seu 1º Presidente, 

Senhor Manuel Ferreira, por ocasião do 35º aniversário da constituição da 

Régie Cooperativa Taipas Turitermas num texto publicado no Jornal Reflexo, 

o sonho e esforço dos membros fundadores da instituição, num exercício de 

entrega a bem de uma comunidade, as Taipas. Um bem-haja aos homens 

sonhadores, limpos e laboriosos. Aqui fica também um bem-haja ao Senhor 

Manuel Ferreira. Os anos passam e os protagonistas mudam. Infelizmente 

há alguns que não deixam boas memórias e mais parece que se servem das 

instituições ao invés de as servirem. Tudo ao contrário do dever ser. Servir é 

palavra que não honram, nem conhecem, atrevo-me a dizer! Estou 

verdadeiramente a falar de quê? Estou a falar nos recentes e públicos 

episódios acontecidos na cooperativa Taipas Turitermas que exigem uma 

resposta pública e cabal ao seguinte: O que é que se passa ali? Não se 

aceitam respostas apenas politicamente corretas por parte do Senhor 

Presidente da Câmara, mas que, verdadeiramente, nada dizem, muito 

menos esclarecem. Favor não esquecer que a Câmara Municipal de 

Guimarães é a maior cooperante da Taipas Turitermas, detendo 95% do 
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capital e, nessa qualidade, porque lá mete reiteradamente muito dinheiro 

público, tem que prestar contas aos vimaranenses. Dinheiro nosso é assunto 

nosso. Simples! Então vamos lá: O que fez o Sr. Presidente da Câmara 

quanto às denúncias efetuadas por colaboradores e cooperantes quanto aos 

notórios conflitos de interesses que pairaram naquela cooperativa? Levou-os 

a sério? Tentou desmontá-los? Ou apenas optou pela mudança de 

protagonistas? Para que bem se perceba do que estou a falar vamos lá pôr o 

nome às coisas: Há um médico (que não conheço pessoalmente) de seu 

nome Hélder Pereira, muito reputado na sua área (realce-se) que prestava 

serviços na cooperativa e que a determinado momento entende que ali “há 

gato” e decide abrir o saco e denunciar um evidente conflito de interesses 

com o Senhor Vereador Ricardo Costa. A essência dessa denúncia assenta no 

facto da Ilustre cônjuge do Senhor Vereador ser detentora de quotas 

societárias numa empresa detentora de uma clínica nas Taipas, com as 

mesmas especialidades e que passou a desviar profissionais e doentes, 

prejudicando assim diretamente a Termas Turitermas. Pergunta-se: Este 

facto, verdadeiro ou não foi sindicado pela Câmara Municipal de Guimarães 

através de uma auditoria independente como sugeriu o Senhor Vereador do 

PSD Bruno Fernandes, atual e abençoado candidato à Câmara Municipal de 

Guimarães de forma a aquilatar a veracidade do mesmo? Não há notícias 

disso. O equivale a dizer que a Câmara pouca ou nenhuma relevância deu ao 

assunto. Porque será? O que é que se passa ali? Algo se passa contudo. O 

Senhor Vereador Ricardo Costa, na verdade casado no regime da comunhão 

de adquiridos com a Ilustre senhora detentora das quotas societárias da 

Casa de Saúde das Taipas que concorre desviantemente com a Turitermas 

foi substituído pela Senhora Vereadora Sofia Ferreira, o que indicia alguma 

gatice. Não há assunção pública do problema, mas há um baralhar de cartas 

a que estamos atentos. No entanto se, por um lado parece uma sanção ao 
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Senhor Vereador Ricardo Costa, por outro, é das leves, não passando de 

uma mera admoestação pois mantém-se na vereação. Ora, se não serve 

para uma coisa porque se mantém na outra! Novo gato! De igual sorte cabe 

perguntar, por que razão se terá dispensado unilateralmente o denunciante 

dos conflitos de interesses? O médico Hélder Pereira não era 

suficientemente bom? Parece que é e até parece que já foi consultado pelo 

nosso melhor, o CR7. Foi castigado simples e mesquinhamente por agitar as 

águas no seio dos do costume. Episódio triste e pouco saudável e 

democrático. Prosseguindo, sendo a Turitermas uma régie cooperativa em 

que a Câmara mete muito e bom dinheiro já alguma vez o Senhor Presidente 

da Câmara parou para pensar por que razão os preços das atividades 

médicas ali praticadas correm aos preços de mercado e não com preços 

sociais de molde a justificar o capital público e servir adequadamente a 

população? De igual modo, já parou a Câmara para pensar por que razão 

mete lá tanto dinheiro e a empresa está sempre prestes a cair 

financeiramente? Será, pergunto eu, por se ter nomeado diretores 

executivos tendencialmente incompetentes, sem as necessárias habilitações 

e capacitações mas a ganhar um termal e chorudo vencimento? Boys, 

quanto destruis os sonhos dos que verdadeiramente criam. Boys, quanto 

tempo mais ides por lá andar? Não ofendo ninguém em concreto porque na 

verdade não há formalmente no organigrama a figura de diretor executivo 

mas que eles andam por lá, andam. Aliás, de todos os que lá trabalham onde 

se podem consultar os currículos? Por agora me quedo mas, numa próxima 

vez que venha a esta assembleia um qualquer aumento ou injeção de 

capital, por todas as evidentes incompetências, o voto será não. É preciso 

honrar o que se recebe e é preciso que haja uma justificação válida para o 

recebimento. Taipas é Guimarães. Taipas Turitermas é uma cooperativa em 
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que a Câmara Municipal de Guimarães é a maior cooperante e financiadora 

e, nessa qualidade, terá sempre de explicar aos vimaranenses porque gasta 

lá tanto dinheiro. E não explicou ainda. Será agora?” -------------------------------- 

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

propósito da pandemia, que surgiu há mais de um ano, referiu que a 

globalização teve o mérito de conseguir pôr todos a trabalhar em simultâneo 

para que se tivesse obtido a vacina num tempo recorde e comprovar, em 

múltiplas geografias, as suas vantagens. Acrescentou que o período que se 

está a viver, e que traz enormes desafios a nível local ou mesmo global, 

reafirma a necessidade de existir um tecido industrial diversificado, com 

valor acrescentado e com lugar na economia de futuro. Por tal, apelou para 

que se olhe de forma mais estratégica para o futuro económico do nosso 

concelho, não ficando fechados em torno de nós próprios, enquanto os 

nossos vizinhos se abrem ao mundo. Disse considerar que se deve 

diversificar enquanto é tempo e que se assuma, de uma vez por todas, a 

liderança económica da nossa região. Acrescentou que caso houvesse 

vontade política, Portugal teria uma grande oportunidade para nos colocar 

de novo na luta pela competitividade e pela produtividade com o inspirador 

Plano de Recuperação e Resiliência. Contudo, os catorze mil milhões 

constantes do Plano de Recuperação e Resiliência não é um investimento 

feito a pensar nas exportações, na produção e na competitividade, mas para 

cobrir a falta de investimento público dos últimos anos, ou seja, uma vez 

mais o Partido Socialista esqueceu o “motor” do país. Finalizou, dizendo ter 

esperança que o nosso esforço seja recompensado com um futuro melhor. --  

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: “Celebramos no passado dia 25 a Revolução de Abril, que 

constitui uma etapa heroica do povo português, um ato de libertação e de 
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emancipação social. O 25 de Abril de 1974, desencadeado pelo 

levantamento militar do Movimento das Forças Armadas (MFA), logo 

acompanhado por um envolvimento popular, transformou profundamente a 

nossa realidade. Culminando uma longa e heroica luta, pôs fim a 48 anos de 

ditadura fascista e realizou profundas transformações democráticas, 

restituindo a liberdade aos portugueses, consagrando direitos e 

impulsionando transformações económicas e sociais. Comemorar Abril é, 

nas atuais circunstâncias, uma afirmação de confiança no futuro, mostrando 

que a vida pode e deve prosseguir salvaguardando todas as condições de 

participação e partilha nas soluções a encontrar para a construção de uma 

sociedade mais justa, mais democrática e mais solidária. “Abril e Maio de 

novo, com a força do povo!” No dia 1 de Maio de 1886, conscientes da 

necessidade de humanização do mundo do trabalho, centenas de milhares 

de operários de Chicago encetaram uma luta histórica: a greve geral pela 

jornada de oito horas de trabalho diário. Oito horas de trabalho, oito horas 

de lazer e oito horas de descanso. A violenta repressão associada à justeza 

da reivindicação e os seus reflexos a nível internacional determinou a 

declaração do dia 1 de Maio como o dia Internacional dos Trabalhadores. 

Desde então, o movimento operário e sindical internacional reforçou a sua 

organização, alargou e envolveu na ação uma sociedade sedenta de justiça 

social, de paz, de liberdade, de democracia e de igualdade. Lançou, assim, 

pontes para o futuro, assumindo um papel central e determinante para os 

nossos dias. As lutas dos trabalhadores têm contribuído decisivamente para 

significativas conquistas nas relações de trabalho, a construção de um 

valioso património civilizacional e um quadro de referências que dá 

dimensão democrática às sociedades. De realçar a importância de que se 

reveste a organização do movimento sindical. Organizado, local, nacional e 
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internacionalmente interage na defesa de um objetivo comum: a defesa da 

dignidade das mulheres e dos homens trabalhadores. A dinamização do 

sector produtivo, o emprego de qualidade, o combate à precariedade, o 

acesso dos jovens ao trabalho digno, os salários justos e a melhor 

distribuição da riqueza, habitação, educação, saúde, bem como igualdade de 

acesso aos apoios sociais, são alguns exemplos que exigem de todos nós 

atenção redobrada. Contra a exploração e o empobrecimento, urge a 

mudança de políticas. O País tem futuro dando prioridade aos trabalhadores 

e ao povo português. São necessárias políticas que respondam aos 

problemas sociais, às necessidades das pessoas, ao desenvolvimento do 

país. Não podemos permitir que se substituam serviços públicos universais 

por negócios como aquele que se quer fazer com a saúde. Não podemos 

aceitar serviços para pobres e serviços para ricos. Defendemos e lutamos 

pela justiça fiscal e social para todos. O país não está condenado ao 

definhamento. Os trabalhadores, o povo português e a juventude têm força 

bastante para que em ação articulada combatam o afundamento do país e o 

abram a um caminho novo, patriótico e de esquerda, vinculado aos valores 

de Abril. Por isso, é preciso reforçar, esclarecer e mobilizar os trabalhadores 

e o povo por forma a travar as desigualdades económicas e sociais, que de 

austeridade em austeridade se agravam cada vez mais. Aproveito este 

momento para fazer um veemente apelo aos muitos trabalhadores do nosso 

concelho, para se juntarem às celebrações do 1º de Maio no Largo do 

Toural, em Guimarães, às 15 horas - respeitando todas as regras de Saúde 

Publica - mas que não deixem de marcar presença nesta importante 

celebração e jornada de luta, pelos nossos direitos, pelo nosso futuro.” ------- 

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: “O orgulho no nosso património, nas nossas gentes e na nossa 
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identidade é uma das marcas idiossincráticas de Guimarães. Um traço que 

tem sido reforçado ao longo de várias décadas em que Guimarães tem 

sabido enaltecer o seu património histórico, cultural e natural. Em que se 

tem feito um caminho de proteção, conservação e exaltação, do que nos 

conta a história de cada um de nós. Um trajeto que tem sido, e bem, 

liderado por quem acredita que as diversas formas de promoção do 

património cultural e das nossas gentes são o maior contributo que 

podemos dar para que este sentimento de pertença, que temos e que nos 

orgulha, se renove, sem que nos tolde a forma como olhamos para o mundo. 

Esta semana ficamos a conhecer mais um projeto que deve honrar 

Guimarães e que vem dar seguimento a uma política pública de preservação 

do património, e cujos exemplos maiores serão sempre a aposta na 

recuperação do Centro Histórico de Guimarães e a sua posterior 

classificação. O Hereditas, assim designado, procura ir mais além, alargando 

essa promoção e conhecimento do património a todo o concelho. Da 

arqueologia à arquitetura, da história à história da arte, dos valores 

imateriais aos paisagísticos, das casas antigas senhoriais aos caminhos reais, 

são mais de 2000 sítios de valor patrimonial que o novo Atlas vimaranense 

Hereditas dá a conhecer, contribuindo para o reforço da identidade de 

Guimarães e para a coesão territorial. Um catálogo digital dinâmico que se 

abre à participação pública e que volta a demonstrar a importância da 

aposta no conhecimento científico e no envolvimento dos cidadãos. A partir 

desta “herança”, seremos certamente ainda mais competentes para 

promovermos intervenções céleres, capazes e fundamentadas no nosso 

património. Mas a aposta no património e na cultura também se tem feito 

através do reconhecimento de que os tempos que vivemos têm sido uma 

provação para o setor cultural. Saliente-se, por isso, o percurso que, também 
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neste capítulo, Guimarães tem feito. A nova plataforma online em. 

Guimarães é mais um contributo para responder à crise que o atual contexto 

pandémico tem provocado. Uma agenda cultural em formato digital, com 

dezenas de conteúdos culturais gravados em vídeo e que representa um 

investimento de mais de 150 mil euros na promoção da cultura e dos 

artistas, nomeadamente os artistas locais. Uma resposta às dificuldades 

porque passam, atualmente, não só os artistas, mas também as empresas de 

produção, técnica e vídeo. É também uma adaptação aos novos tempos em 

que a disponibilização da cultura em formatos digitais é uma das melhores 

formas de a tornar de acesso livre e universal, principalmente para o público 

afastado das salas de espetáculos ou dos concertos. Mas esta aposta na 

cultura também se tem atestado pelo reforço do programa IMPACTA que 

representa, este ano, um investimento de mais de 600 mil euros, o dobro do 

que foi assumido no ano anterior. Saliente-se também a importância deste 

projeto ter sido alargado a criadores individuais, aumentando de forma clara 

a dinâmica de criação local, mas com a preocupação de salvaguardar o 

interesse dos projetos através da inclusão da avaliação rigorosa por parte 

um júri de concurso. O IMPACTA é, pois, mais um exemplo da importância 

que Guimarães continua a dar ao setor da cultura. Como se constata, tal 

como a aposta no património não terminou com a classificação da UNESCO, 

também a aposta na cultura não terminou com a Capital Europeia. E é 

também através de projetos como estes que seremos capazes de continuar 

a renovar as ambições de Guimarães.” -------------------------------------------------- 

Sónia Cristina Patrocínio Gonçalo Ribeiro, do Grupo Parlamentar Municipal 

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

transcreve: “Comemoramos há escassos dias o dia grande da democracia em 

Portugal. Muitas foram as intervenções saudando o fim da ditadura e 

enaltecendo o caminho que tem vindo a ser percorrido no sentido do pleno 
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reconhecimento dos pressupostos que levaram à Revolução dos Cravos. 

Para quem está atento ao momento político em que vivemos, não é difícil 

identificar o perigo que a nossa jovem democracia enfrenta. Lutar contra 

quem quer, em nome da democracia, instaurar de novo regimes que não são 

construídos em valores democráticos, é uma missão de ontem e de hoje de 

todas e de todos. O populismo tem de ser combatido com as armas do 

esclarecimento e da proposta política. Qualquer tentativa de retrocesso do 

quadro democrático, ainda que de cravo ao peito, tem de ser renegada. 

Precisamos de continuar a lutar pela escola pública, a saúde de qualidade, o 

apoio no desemprego e na reforma, bem como pelo reforço dos direitos 

laborais, nomeadamente o regresso à contratação coletiva. A situação 

económica do país sofreu um grande revés desde o início da pandemia. 

Guimarães também sofreu, e de que maneira, os efeitos da mesma. Com um 

tecido empresarial algo débil, dependente em grande parte da indústria 

têxtil e das encomendas das grandes cadeias de venda de roupa, a pandemia 

agudizou os problemas laborais e aumentou o desemprego. As insolvências 

são uma constante, como assistimos recentemente na Coelima, em que os 

250 trabalhadores temem o desemprego. Ou como milhares de outros 

trabalhadores que estão sujeitos, constantemente, a situações de graves 

abusos. É necessário que haja uma maior proximidade entre o município e o 

tecido empresarial, na tentativa de minimizar os estragos. A criação de 

parcerias e/ou protocolos, que concorram para a resolução das várias 

situações são de enaltecer, contudo é necessário assegurar que, tanto as 

empresas como as instituições envolvidas, estejam comprometidas de forma 

séria e no cumprimento das suas responsabilidades perante os 

trabalhadores. Comemoramos amanhã o Dia do Trabalhador. Uma data que 

invoca a luta por condições de trabalho que se querem mais justas e 
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equilibradas. Se no passado a exigência da redução dos horários de trabalho, 

de melhores condições e de maior proteção motivou a luta de quem saiu à 

rua, unindo homens e mulheres no desígnio comum da conciliação do 

trabalho e da vida pessoal, também hoje se afigura a necessidade de dar 

continuidade a essa luta. A sociedade evoluiu, mas a maioria dos 

trabalhadores portugueses vive em sobressalto e numa situação de pobreza. 

O salário mínimo nacional não corresponde às necessidades e compromissos 

a que estamos sujeitos. Um estudo recente da Fundação Francisco Manuel 

dos Santos revela que, mesmo quem trabalha, está numa situação de 

pobreza. Este é um paradigma que urge alterar. A redução dos horários de 

trabalho, aplicando as 35 horas também no setor privado, permitiria reduzir 

o número de desempregados, maior capacidade de organização da vida 

pessoal e familiar e contribuiria para uma sociedade mais equilibrada. 

Porque é tempo de sermos exigentes e reivindicativos, apelo a que todos e 

todas se juntem à concentração convocada pelas centrais sindicais, para este 

sábado, às 15 horas, no Largo do Toural.” ---------------------------------------------- 

O Presidente da Câmara Municipal, após cumprimentar todos os presentes, 

reiterou o que foi dito pelo membro Paulo Silva, acrescentando que a 

Câmara Municipal está a trabalhar para o desenvolvimento sustentável, com 

inúmeros projetos educativos, com as Brigadas Verdes, as juntas de 

freguesia, as empresas, a comunidade, as universidades, a Associação 

Laboratório da Paisagem. Referiu ser um caminho que tem sido 

reconhecido, como aconteceu com a candidatura “Guimarães 2030: 

Ecossistema de governança” aprovada na passada semana. Anunciou, ainda 

neste âmbito, ter estado neste dia em Coimbra onde assinou um protocolo 

de colaboração com a Agência Portuguesa do Ambiente, e que contou com a 

presença do Primeiro-Ministro e do Ministro do Ambiente, para levar a cabo 

o projeto de regeneração e valorização da Bacia Hidrográfica do Ave. 
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Prosseguindo, destacou a importância do Tribunal de Contas ter emitido o 

visto para a nova concessão do serviço público de transporte de passageiros 

em Guimarães, o que garantirá uma maior coesão ao território, inovação e 

conforto no seu uso, assim como a aposta na sustentabilidade ambiental 

visando a descarbonização com a presença relevante de 22 autocarros 

elétricos, passando a integrar um conceito ambiental para além do 

económico. Ainda no âmbito da mobilidade, anunciou já ter falado com o 

Primeiro-Ministro sobre a importância estratégica para Guimarães da ligação 

ao eixo ferroviário de alta velocidade. Quanto à intervenção de Ana Paula 

Damião, referiu que os problemas que têm vindo a público sobre a 

Cooperativa Taipas TURITERMAS são questões que dizem respeito aos seus 

órgãos dirigentes. Referiu, ainda, que nenhuma situação foi levada à 

Assembleia Geral e nem este órgão (Assembleia Geral) ou o Conselho Fiscal 

remeteram qualquer informação sobre o assunto à Câmara Municipal, que 

envolve uma relação entre cliente e fornecedor. Todavia, caso venha a ser 

remetida qualquer informação à Câmara Municipal, disse que daria 

conhecimento desse facto ao Executivo Municipal e à Assembleia Municipal. 

Referiu, por último, que não havendo prova em contrário, a Cooperativa 

Taipas Turitermas, os seus Administradores, os Órgãos Sociais, os 

fornecedores, os clientes e os funcionários têm direito ao bom nome e à 

reputação. Finalizou a sua intervenção, salientando o trabalho excecional 

desenvolvido pela equipa que desenvolveu o programa HEREDITAS, 

relembrando a importância do património como fator de identidade e 

pertença dos Vimaranenses. --------------------------------------------------------------- 

O Presidente da Câmara Municipal prestou os esclarecimentos que lhe 

foram solicitados por Ana Paula Cardoso Lemos Damião e Rui Miguel Ribeiro 

Correia. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
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-----------------------------PERÍODO DESTINADO AO PÚBLICO-------------------------- 

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

Cláudia Letra, residente na União das Freguesia de Oliveira, S. Paio e S. 

Sebastião, após cumprimentar todos os participantes na sessão, manifestou 

o seu desagrado pelo congestionamento de trânsito provocado pelas obras 

que estão a decorrer no centro da cidade, nomeadamente na rua da 

Caldeiroa e alteração do sentido do trânsito desta. Lembrou as duas 

alternativas que tem para se deslocar diariamente do Parque das Hortas, 

local onde reside, até à zona de Silvares, que considerou catastrófico em 

horas de ponta. Concluiu, realçando a importância de ser acautelado o 

quotidiano dos cidadãos que necessitam de se deslocar e questionou 

possíveis soluções. ---------------------------------------------------------------------------- 

Sónia Cristina Patrocínio Gonçalo Ribeiro, em nome do Grupo Parlamentar 

do BE, disse compreender as dificuldades mencionadas, resultantes do 

congestionamento de trânsito provocado pelas obras em curso, mas não 

tinha qualquer informação que lhe pudesse prestar, dado ser uma questão 

da competência da Câmara Municipal. -------------------------------------------------- 

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

Municipal da CDU, disse ter consciência que a alteração do sentido de 

trânsito da rua da Caldeiroa provocou um aumento do fluxo de tráfego 

noutras ruas da cidade, nomeadamente na Avenida D. Afonso Henriques e 

toda essa área, que por si já tinha alguns constrangimentos nessa matéria. 

Ainda assim, e mesmo não dizendo não saber se tudo voltará ao normal 

quando as obras estiverem concluídas, lembrou a importância da utilização 

do transporte público de forma a diminuir os problemas de mobilidade no 

concelho. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

Paulo Miguel Lima Peixoto, em nome do Grupo Parlamentar Municipal do 

CDS-PP, disse estar totalmente de acordo com as preocupações aludidas 
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pela cidadã Cláudia Letra. Porém, pediu-lhe que aguardasse pela análise da 

atividade da Câmara Municipal, onde intervirá, onde abordará essas e outras 

questões. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

Ana Paula Cardoso Lemos Damião, em nome do Grupo Parlamentar 

Municipal do PSD, reiterando não ser competência da Assembleia Municipal 

responder às questões suscitadas pela cidadã Cláudia Letra, mas da Câmara 

Municipal, informou que o seu Grupo Parlamentar irá questionar a Câmara 

Municipal e que lhe fará chegar a resposta que obtiver. ---------------------------- 

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

do PS, recordou a intervenção que fizera no Período de Antes da Ordem do 

Dia onde falou sobre a necessidade da mudança de paradigma da utilização 

do transporte público em detrimento do transporte individual. Sendo certo 

que os constrangimentos de trânsito não são apenas provocados pelo uso 

excessivo do automóvel individual, mas, também, pela obra que decorre na 

rua da Caldeiroa, disse esperar que esta obra venha a ser concluída o mais 

rápido possível, porque o seu resultado final beneficiará essa zona e a cidade 

como um todo. Por último, informou existir um projeto de urbanização nas 

imediações da rua da Caldeiroa, projeto que incluiu novas vias de ligação 

entre a Avenida D. Afonso Henriques e a rua Colégio Militar que permitirão, 

de certa forma, desafogar o trânsito dessa área, permitindo alternativas de 

circulação e de ligação entre duas zonas da cidade, que antes só era possível 

fazer-se através da rua da Caldeiroa. ----------------------------------------------------- 

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

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

INFORMAÇÃO PARA CONHECIMENTO --------------------------------------------------- 

1 – LISTAGEM DOS COMPROMISSOS PLURIANUAIS ASSUMIDOS AO 

ABRIGO DA AUTORIZAÇÃO PRÉVIA GENÉRICA CONCEDIDA. Submete-se à 
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Assembleia Municipal, para conhecimento, nos termos do disposto no nº 4, 

do artigo 25º do Regulamento de Execução Orçamental da Câmara 

Municipal de Guimarães – ano de 2021, a listagem dos compromissos 

plurianuais ao abrigo da autorização prévia genérica concebida, da qual foi 

tomado conhecimento pelo Órgão Executivo em sua reunião realizada no dia 

dezanove de abril de dois mil e vinte e um, que aqui se dá pro reproduzida e 

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

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

2 – APROVAÇÃO DA ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE 5 DE FEVEREIRO DE 

2021. 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 cinco de fevereiro 

de dois mil e vinte e um. 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: Célia Maria Abreu Magalhães, Sérgio Alberto 

Castro da Rocha e José Augusto da Costa Araújo. ------------------------------------- 

3 – APROVAÇÃO DA ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE 8 DE FEVEREIRO DE 

2021. 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 oito de fevereiro 

de dois mil e vinte e um. 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: Célia Maria Abreu Magalhães, Manuel da 
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Costa Mendes Lopes, Augusto César Fernandes Guimarães e Sérgio Alberto 

Castro da Rocha. ------------------------------------------------------------------------------- 

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

4 – RECRUTAMENTO PARA CARGO DIRIGENTE – DESIGNAÇÃO DE JÚRI. 

Submete-se à votação, por escrutínio secreto, nos termos do disposto no 

mencionado artigo 13.º da Lei n.º 49/2012, a seguinte composição do júri 

para procedimento de recrutamento para o cargo de chefe da Divisão de 

Fiscalização: Presidente: Rui Vasco Gonçalves Fernandes, diretor do 

Departamento de Polícia Municipal, em substituição; Vogais efetivos: Daniel 

Gonçalves Oliveira, chefe da Divisão Operacional de Polícia Municipal e 

Elisabete Cruz Fernandes, chefe da Divisão de Gestão de Recursos Humanos. 

Vogais suplentes: Elsa Maria Ferreira Cordeiro Almeida, chefe da Divisão 

Jurídica e Maria Inês de Figueiredo Dias de Sousa Ribeiro, diretora do 

Departamento de Recursos Humanos. O posto de trabalho está previsto no 

mapa de pessoal e a respetiva despesa encontra-se inscrita no orçamento 

para o ano 2021, encontrando-se cabimentada pela proposta de cabimento 

nº 390, correspondendo-lhe a requisição externa de despesa com o 

compromisso nº 130. A proposta foi aprovada pelo Executivo Municipal em 

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

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

O Presidente da Mesa comunicou que a Assembleia DELIBEROU APROVAR, 

por maioria, este ponto da Ordem do Dia, votado por escrutínio secreto, que 

decorreu entre as 17:00 horas e as 20:00 horas do dia de hoje, cujos 

resultados são os seguintes: ---------------------------------------------------------------- 

Inscritos = 97 Membros --------------------------------------------------------------------- 

Votantes = 51 Membros --------------------------------------------------------------------- 

SIM = 49 votos --------------------------------------------------------------------------------- 



 

 

 
 

ATA Nº 3 Fls. __16V__ 

SESSÃO ORDINÁRIA DE 30 DE ABRIL DE 2021                                                                
 

 

 

Mod. 228/SQ 0 

NÃO = 0 votos ---------------------------------------------------------------------------------- 

Brancos = 2 votos ----------------------------------------------------------------------------- 

Nulos = 0 votos -------------------------------------------------------------------------------- 

De seguida, passou-se à apreciação e votação dos restantes assuntos 

constantes da Ordem do Dia. -------------------------------------------------------------- 

5 - ALTERAÇÃO DO MAPA DE PESSOAL. Submete-se à apreciação e votação 

da Assembleia Municipal, ao abrigo do disposto no artigo 29.º da Lei Geral 

do Trabalho em Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de 

junho, conjugado com o artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de 

setembro, e com a al. o) do n.º 1 do artigo 25.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, a alteração do mapa de pessoal em vigor para o ano de 2021, nos 

termos do quadro anexo, aprovada pelo Órgão Executivo em sua reunião 

realizada no dia dezanove de abril de dois mil e vinte e um. A proposta e o 

respetivo anexo dão-se aqui por reproduzidos e ficam arquivados em pasta 

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

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

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

6 - 2ª ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL MODIFICATIVA. Submete-se à apreciação 

e votação da Assembleia Municipal, nos termos da alínea a), do nº 1, do art.º 

25º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, a 2ª alteração orçamental 

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

dezanove de abril de dois mil e vinte e um, que aqui se dá por reproduzida e 

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

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

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

7 – ANÁLISE DO RELATÓRIO DA ATIVIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

GUIMARÃES. Submete-se à apreciação da Assembleia Municipal o relatório 

acerca da atividade da Câmara Municipal, relativo ao período compreendido 
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entre 1 de fevereiro de 2021 e 31 de março de 2021, que aqui se dá por 

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

António Fernando Meireles Lopes, Membro Independente, fez a sua 

intervenção, lendo, em voz alta, o texto que a seguir se transcreve: “No 

respeitante ao desnivelamento da rotunda de acesso à autoestrada é 

fundamental que se dê nota desta obra. As razões são várias e de vária 

ordem como a seguir explicarei: A imprensa vimaranense pôde preencher as 

primeiras páginas dos seus jornais, as rádios locais fizeram coberturas in loco 

do acontecimento do século relatando com orgulho esta “obra de regime”. 

Perdão, de fim de mandato! Sim este foi um pomo de discórdia entre as 

principais forças políticas que concorreram a eleições há quatro anos. 

Também a imprensa regional exultou desse magnífico benefício de se poder 

aceder com facilidade a uma autoestrada que se encontra em 

funcionamento desde 1996! Até os deuses da meteorologia foram 

invocados, “basta uma semana sem chuva para se poder circular no túnel 

aberto da rotunda de Silvares”, grafava o Púbico a 11 de fevereiro! De facto, 

elogios sejam feitos, a obra foi inaugurada sem atrasos o que é anormal 

neste país. Mas ainda na área da mitologia a imagem do “nó Górdio” 

finalmente desatado, vem no Correio do Minho de 10 de março o que revela 

a importância deste acontecimento. De facto, o nó Górdio é uma lenda que 

envolve o rei da Frígia e Alexandre o Grande. Não tendo o rei da Frígia 

deixado descendente nomeado, foram consultar o Oráculo que 

profeticamente informou que o sucessor chegaria num carro de bois. E 

assim aconteceu. O primeiro camponês que ali chegou foi coroado. Para 

agradecer aos deuses, atou com um enorme nó a carroça a uma coluna no 

templo de Zeus. Esse nó era impossível de desatar, mas na lenda, foi 

Alexandre o Grande que 500 anos depois com a sua espada desatou o nó. 
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Convenhamos que em Guimarães não foram precisos 500 anos! Aqui foi o 

edil socialista que, em bom rigor não cortou o nó Górdio, desapertou um 

poucochinho. Felizmente já evoluímos um pouco e as carroças não podem 

circular nas autoestradas, mas a estreiteza da via desnivelada aconselha a 

que a velocidade pouco mais seja que a de uma quadriga romana… Quanto 

ao nó, ainda sentimos o aperto, a constrição duma obra planeada com erros 

que não considerou o desfasamento temporal entre o projeto e a execução 

o que deveria levar os vimaranenses a pensar, bem os que ainda se dão à 

canseira de pensar, como esta obra tem a capacidade de arregimentar de 

um lado os que votam PS e a defendem como o pináculo do progresso 

rodoviário e da tão propalada mobilidade, e aqueles outros, que têm que 

enfrentar no terreno as condições que o município não soube acautelar. 

Calma! Novo projeto se rabisca para solucionar o que a solução prévia não 

solucionou! Mas Guimarães tem sido assim. Uma cidade bonitinha, muito 

pequenina e voltada para o seu “umbiguinho”, com ruazinhas apertadinhas, 

com circulares perigosíssimas onde muitas vítimas já faleceram… Será o 

nosso fado? Sim! Enquanto houver esta maioria, a minoria, mesmo que mais 

esclarecida, nada pode fazer. Venham mais obras destas. O povo gosta e os 

impostos para que foram feitos? Para se gastarem em obras que não se 

planeiam, ou se planeadas já estão ultrapassadas quando executadas. Força 

nisso! Diz-se que Napoleão era grande filantropo por mandar abrir e fechar 

valas e que argumentava “...o que importa o resultado? O que interessa é 

distribuir riqueza pelas classes trabalhadoras”. Vejo que entre os últimos 

dirigentes do nosso município já fez escola. Serve a propósito este 

desnivelamento para tecer outros considerandos sobre a nossa política local. 

Os vimaranenses, por força de uma anestesia rosa de mais de 3 décadas 

veem tudo quanto se faz, com a brandura dos filhos que, percebendo que os 

pais estão já sem o vigor de outrora, tudo compreendem e suportam com 
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ternura. Somos de facto duma terra de exceção. Somos orgulhosos do nosso 

passado e da nossa história, dos nossos monumentos, costumes, tradições, 

das nossas organizações desportivas, enfim tudo o que evoca Guimarães e 

depois, no que ao futuro importa, adormecemos, não exigimos, anuímos 

com toda a falta de ambição do nosso edil. Nas últimas décadas Guimarães 

perdeu, além de habitantes, em várias áreas na comparação com os 

concelhos vizinhos. Em síntese, do que verdadeiramente se trata é que o 

espírito que dominou Guimarães por décadas, de empreendedorismo, de 

ambição, de luta por mais e melhor não existe nas pessoas que administram 

o nosso município. Temos presentemente a comandar Guimarães, um 

partido que de tanto tempo no poder tem raízes que ramificam por todo o 

subsolo, quase arrisco a dizer que só temos raízes! Como pode outra ideia 

florescer quando o solo está abafado pela mesma espécie dominadora? Aos 

jovens de Guimarães, com inclinação para a política que se sentem ou 

querem ser interventores nesta sociedade e não se revêm neste dolce far 

niente que é tão cómodo para o poder, exorto-vos: exijam! Se não vos 

escutarem, revoltem-se! Nas palavras de Sofia de Mello Breyner, “... Ou 

resignados ou revoltados. Espero que…, revoltados: é menos triste. Um 

homem revoltado, mesmo que ingloriamente, nunca está completamente 

vencido.” Lembrem-se, o vosso tempo tem um tempo e Guimarães precisa 

agora de vós.” ---------------------------------------------------------------------------------- 

António Fernando Meireles Lopes respondeu aos esclarecimentos solicitados 

por Paulo Rui Lopes Pereira da Silva. ----------------------------------------------------- 

Sónia Cristina Patrocínio Gonçalo Ribeiro, do Grupo Parlamentar Municipal 

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

transcreve: “A Câmara procedeu ao abate de dezenas de árvores saudáveis 

no centro da freguesia de Caldelas, no âmbito da requalificação do centro da 
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Vila das Taipas. O Bloco de Esquerda nunca se opôs à requalificação do 

centro da freguesia, mas valorizou sempre o compromisso dos responsáveis 

pelo projeto em preservar a memória da vila e em conservar o património 

natural existente. A arquiteta Marta Labastida, no artigo apresentado na 5ª 

Conferência Internacional da Rede Lusófona de Morfologia Urbana, realizada 

em Guimarães, em 2016, afirmou que “a manutenção [do arvoredo] é 

considerada um princípio necessário para garantir uma continuidade do 

processo de apropriação coletiva do lugar”. A professora da Universidade do 

Minho referiu ainda que “este projeto considera-se uma oportunidade para 

exemplificar e aplicar uma gestão ambiental integrada (...) traduzida numa 

participação ativa de apropriação e manutenção dos recursos”, salientando 

que “a nova centralidade nasce de uma estratégia fundada na versatilidade 

do seu desenho, de forma que os Taipenses definam a sua própria 

dimensão, interpretem as suas memórias e estabeleçam a sua gestão”. No 

entanto, o mês passado, a população foi surpreendida pelo abate do 

arvoredo saudável no Largo Frei Cristóvão dos Reis, para destapar a ribeira, 

e no Largo das Termas e na Avenida da República, aparentemente, apenas 

para baixar a quota do terreno. Não podemos continuar com cortes 

indiscriminados de árvores, com podas abusivas e com árvores desajustadas 

aos espaços onde se encontram. Por isso, o Bloco de Esquerda apresentou, 

na Assembleia da República, um projeto de lei que cria um regime jurídico 

de proteção, conservação e fomento do arvoredo urbano, que se encontra 

em discussão da especialidade na Comissão de Ambiente, Energia e 

Ordenamento do Território. As árvores e os arbustos de porte arbóreo 

melhoram a qualidade de vida nas zonas onde reside a maioria da 

população. Num contexto de crise climática e de crescente artificialização do 

território, as árvores em espaço urbano ajudam a combater os efeitos das 

alterações climáticas, melhoram a qualidade ambiental das cidades, vilas e 
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aldeias e contribuem para a saúde física e mental das populações. A 

qualidade do espaço público e o arvoredo urbano contribuem para uma 

sociedade mais inclusiva, garantindo a todos espaços aprazíveis para 

residência, deslocação e usufruto dos tempos livres. São inúmeros os 

serviços de ecossistema prestados pelo arvoredo urbano. As árvores 

permitem o ensombramento e a regulação térmica de habitações, ruas e 

avenidas, num contexto de ocorrência de ondas de calor cada vez mais 

frequentes e intensas. Contribuem para a diminuição do ruído provocado 

pelo tráfego automóvel e outras fontes de poluição sonora. Melhoram a 

qualidade do ar, filtrando partículas poluentes e produzindo oxigénio. 

Aumentam a biodiversidade em espaço urbano, aproximando as pessoas da 

natureza. Reduzem o escoamento superficial, prevenindo cheias através da 

dissipação da água das chuvas. As árvores embelezam os espaços verdes, 

ruas, avenidas e alamedas, humanizando o espaço urbano. Apesar de todos 

os benefícios proporcionados pelo arvoredo urbano, o Município de 

Guimarães não possui instrumentos de inventariação, planeamento e gestão 

para proteger, conservar e fomentar as árvores em espaço urbano. Além 

disso, as operações de manutenção e avaliação de exemplares arbóreos 

carecem muitas vezes de intervenção especializada, originando abates 

desnecessários, podas desadequadas e plantio desregrado. A ausência de 

intervenção especializada no arvoredo pode provocar a morte prematura 

dos exemplares arbóreos e potenciar a propagação de problemas 

fitossanitários, aumentando os riscos de queda e a ocorrência de danos em 

pessoas e bens. Como tal, o Bloco de Esquerda propõe que esta Assembleia 

recomende ao executivo a elaboração de um inventário municipal do 

arvoredo existente em domínio público e privado urbano, a criação de um 

regulamento municipal para a gestão da vegetação arbórea com base nas 
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orientações de especialistas em arboricultura, e a criação de um plano 

municipal para a proteção, conservação e fomento do arvoredo urbano. A 

criação do inventário municipal constituirá a base do conhecimento sobre o 

arvoredo urbano no concelho de Guimarães. Além das espécies, número de 

exemplares arbóreos, características e localização, o inventário municipal 

permitirá determinar os níveis de coberto arbóreo das áreas urbanas, de 

forma a aplicar-se o princípio da não regressividade da área de arvoredo 

urbano, fazendo com que o município se comprometa a manter ou alcançar 

níveis de coberto arbóreo iguais ou superiores ao determinado pelo 

respetivo inventário municipal. A elaboração do regulamento para a gestão 

do arvoredo urbano permitirá ao município enquadrar a sua intervenção no 

património arbóreo, aplicando boas práticas na poda, transplante, 

substituição, plantação e outras intervenções, melhorando a gestão do 

arvoredo urbano, obedecendo às orientações a definir por especialistas em 

arboricultura e pelas entidades competentes em matéria de gestão de 

arvoredo. O plano municipal para a proteção, conservação e fomento do 

arvoredo urbano devem incluir a previsão e programação das intervenções 

das diferentes entidades envolvidas na gestão do património arbóreo em 

espaço urbano. Toda a informação resultante da inventariação do arvoredo 

deve ser acessível ao público, devendo ser facilitada a participação dos 

cidadãos no acompanhamento e definição da política de gestão do arvoredo 

urbano. Os planos devem ser discutidos e aprovados por esta Assembleia e 

revistos e atualizados periodicamente.” ------------------------------------------------- 

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: 

“Volvido um ano e um mês desde a decretação do primeiro estado de 

emergência que levou ao confinamento dos portugueses durante várias 

semanas, chegamos, hoje, àquele que se espera que seja o último dia de 
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sucessivos estados de emergência que fomos sendo forçados a adotar face à 

situação pandémica do nosso país. Estamos todos conscientes dos efeitos 

nefastos que a pandemia por COVID-19 causou, não só na saúde pública, 

mas em tantos outros setores da nossa sociedade. Em particular, a 

economia portuguesa foi, eu diria, “abalroada” pela pandemia, tendo 

colocado muitos dos nossos cidadãos em situações de iminente falência 

financeira, conduzindo muitos ao desemprego e à procura de apoios ao nível 

social. Chegados aqui, num momento que se espera que seja o início de uma 

fulgurosa retoma da atividade económica, importará fazer uma devida 

análise e ponderação do trabalho desenvolvido pelo Executivo vimaranense 

no que respeita às diversas medidas de apoio adotadas no âmbito 

económico. Estas agregam-se, no meu entender, em três grandes níveis: ao 

nível informativo, ao nível da adaptação e transição digital e ao nível da 

capacitação e captação empresarial. Ao nível informativo, temos a título de 

exemplo a dinamização de uma sessão a propósito do “Plano Extraordinário 

Formação – Comércio, Restauração e Hotelaria”, a dinamização de sessões 

dedicadas às empresas Guimarães Marca e outras Pequenas e Médias 

Empresas, bem como outras sessões de esclarecimento dedicadas a Startups 

e Microempresas. Organizaram-se igualmente sessões para dar a conhecer 

às empresas do concelho, novas oportunidades de mercado, nomeadamente 

o mercado do Cazaquistão e o mercado de Cuba. Ao longo destas sessões 

informativas, o Município pôde contar com a colaboração de entidades 

externas, nomeadamente o IEFP, AICEP Portugal Global e IAPMEI. Esta 

Câmara disponibilizou igualmente neste último ano, uma plataforma 

eletrónica para a tramitação digital de processos urbanísticos, com o 

objetivo de otimizar o desempenho dos serviços, eliminando o papel de 

todas as interações no âmbito da gestão urbanística, facilitando a utilização 
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àqueles que pretendem aceder aos mesmos. Também com o intuito de 

promover e incentivar os cidadãos e turistas a comprar a oferta local de 

Guimarães, foi criado um quiosque eletrónico denominado “Guimarães 

Proximcity”. Uma ferramenta completamente gratuita para os comerciantes, 

que se revelou de grande importância num momento em que o atendimento 

presencial foi restringido aos cidadãos. Foi ainda criado um manual digital de 

apoio com a síntese das principais medidas de apoio às empresas no âmbito 

do COVID-19, tendo sido enviado a empreendedores e a empresários do 

concelho. Estas três últimas medidas que acabei de elencar inserem-se ao 

nível da adaptação e transição digital. Já quanto ao nível da capacitação e 

captação empresarial, destaco a criação do Gabinete de Crise e da Transição 

Económica, cujo Plano de Ação contempla medidas de curto e médio prazo, 

direcionadas às empresas do nosso concelho, destinadas a mitigar os efeitos 

negativos no tecido económico-produtivo, estando inseridas num contexto 

de crescentes práticas de sustentabilidade ambiental e no reforço da aposta 

na educação e na formação para as competências e para a inovação. Ainda 

neste enquadramento, é importante mencionar a criação do projeto I9IN 

Guimarães Marca, uma iniciativa que visa monitorizar projetos já 

implementados e promover estratégias inovadoras para a transição digital 

das empresas vimaranenses em áreas como a indústria 4.0, robotização, 

sensorização. Também o desenvolvimento de estratégias para o futuro do 

setor da ourivesaria e contrastaria no concelho de Guimarães, merece ser 

realçado, uma vez que é necessário investir nas marcas e patentes por forma 

a potenciar um setor que se revela com grande margem de crescimento. 

Relacionando-se ainda com estes três grandes níveis que referi inicialmente 

temos, de um modo geral, um conjunto de outras medidas que 

identificamos como pertinentes de serem mencionadas. Falo da criação da 

Rede de Mentores SET.UP Guimarães, que visou apoiar e aconselhar as 
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empresas das incubadoras municipais. Também o selo de qualidade 

“Guimarães Cidade Segura”, que contribuiu para o renascer da confiança dos 

habitantes e dos visitantes de Guimarães. E por último, destaco o Fashion 

Film Festival, que visa a afirmação e promoção do tecido económico e 

cultural do concelho, espalhando o selo “Guimarães Marca” pelo mundo 

fora. Todas estas decisões foram de extrema relevância naquilo que 

concerne quer ao apoio do setor económico local, quer também da projeção 

do futuro que queremos para Guimarães. Um concelho preparado para 

agarrar os desafios dos avanços tecnológicos e onde os cidadãos se sentem 

envolvidos e protegidos. A estas medidas o nosso Município decidiu 

acrescentar um importante projeto que para além de reforçar tudo o que já 

elenquei irá, efetivamente, alavancar a retoma de Guimarães e da sua 

economia, mas que no ponto seguinte melhor discutiremos. Assim, e porque 

a política existe ao serviço do cidadão tendo-o sempre em primeiro plano no 

momento da tomada de decisão, entendo ser justo o reconhecimento do 

trabalho desenvolvido por este Executivo, que demonstrou que nos 

momentos de aperto, as pessoas são para ser respeitadas e apoiadas. 

Devemos estar seguros disto: Guimarães, neste caso liderada pelo Executivo 

do Partido Socialista, não esquece as suas gentes, bem pelo contrário, 

Guimarães é nesta situação, como em tantas outras, um exemplo do que 

queremos para o nosso país.” -------------------------------------------------------------- 

Hugo Francisco Monteiro Teixeira respondeu aos esclarecimentos que lhe 

foram solicitados por Rui Miguel Ribeiro Correia e Paulo Miguel Lima 

Peixoto. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

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: “Nos dias que correm várias são as necessidades dos 



 

 

 
 

ATA Nº 3 Fls. __21V__ 

SESSÃO ORDINÁRIA DE 30 DE ABRIL DE 2021                                                                
 

 

 

Mod. 228/SQ 0 

portugueses e dos vimaranenses. Sobretudo aqueles que se vêm perante a 

possibilidade de ficar sem emprego, dos que não sabem se conseguem abrir 

as suas empresas nesta que será a última fase do desconfinamento. Não 

sabem se conseguem continuar com o único rendimento que tinham porque 

as medidas de apoio nem sempre são justas e suficientes para fazer face às 

despesas, ou para aguentar os postos de trabalho durante 5 meses e 15 

declarações de Estado de Emergência. Estão longe de estão expostas todas 

as consequências económicas, sociais e de saúde, sobretudo a saúde mental. 

Não sabemos ainda quantas micro, pequenas e médias empresas não 

reabriram agora neste desconfinamento, e quantas não vão reabrir de todo. 

A que se somam, é preciso lembrar, as que já antes da epidemia estavam a 

encerrar. Bastará andar pelo centro para ver que as feridas são muito 

profundas. Ora a Câmara Municipal de Guimarães anunciou um programa de 

apoio, o Retomar Guimarães que vamos votar no ponto seguinte. Para lá de 

termos de fazer o reparo de que o senhor Vereador e o Senhor Presidente 

assinaram no dia 14 de Abril um documento que afirma que ninguém se 

tinha apresentado como interessado, dentro de um prazo que só terminaria 

dia 20 de Abril, na melhor das hipóteses (não será por isto que não se aprova 

o documento, mas há rigores que é bom assegurar), temos de lhe dizer, 

senhor Presidente, que vem tarde. Que, a muitos, este atraso vai encontrá-

los já fechados e sem capacidade de reagir. Já sabemos que o Senhor 

Presidente vai dizer que esteve muito atento e até criou um gabinete de 

crise, logo no início da crise. Talvez fosse oportuno o Senhor Presidente dar 

conta aqui das atividades desse Gabinete, para além das nomeações, de 

workshops e webinares. Esperemos que este Programa não seja a única 

medida concreta proposta por este Gabinete. Ou nem isso fez, senhor 

Presidente? Mas desde já lhe queremos colocar, senhor Presidente, que é 

indispensável que este programa tenha em conta a realidade do tecido 
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empresarial, que os pedidos de apoio, não desvalorizando a necessidade de 

controlo, sejam os mais simples possíveis, e que as respostas sejam 

absolutamente céleres. Uma segunda questão, senhor Presidente, tem a ver 

com as críticas e reclamações que têm vindo a público quanto ao Sistema de 

acesso ao centro histórico. Têm sido públicos diversos acidentes que causam 

prejuízos nas viaturas, condicionam, por momentos o acesso. Ora isto tem 

dois aspetos que é necessário considerar. Primeiro o do sistema em si. Qual 

é o problema? Existe alguma dificuldade com a sinalética? Quantos 

acidentes com os pilaretes aconteceram nos últimos anos? O sistema precisa 

de alterações? Segundo sabemos em respostas a munícipes, tal foi admitido 

pela Câmara. A segunda questão é a relação da autarquia com os lesados 

nestas situações. É que nos chegam informações de que a primeira, a 

segunda e mesmo a terceira reação da Câmara é culpar os automobilistas, 

nomeadamente os que têm autorização para entrar. É preciso menos 

arrogância institucional nestes casos, senhor Presidente. A terceira questão, 

senhor Presidente, tem a ver com uma denúncia que a CDU fez esta semana 

e é até natural que o senhor Presidente da Câmara até venha preparado 

para nos explicar. O Parque de Selho encontra-se ao abandono. A CDU 

denunciou-o com fotografias, que até motivaram um bonito gesto de 

solidariedade institucional do Presidente da Junta de Selho S. Jorge a dizer 

que o Parque é da Câmara e está sob a gestão da Junta de S. Cristóvão e que 

os problemas são todos do lado do vizinho. A questão senhor Presidente é a 

seguinte: Tem ou não a Câmara assumido os seus compromissos financeiros 

com a Junta de S. Cristóvão, que tem a responsabilidade da gestão? Tem ou 

não a Câmara feito o acompanhamento do protocolo e da utilização dessas 

verbas na manutenção do parque? Que medidas vai tomar a Câmara para 

resolver a situação? Pode mesmo ser este ano para inaugurar antes das 
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eleições. O que é preciso é que as populações possam usar o parque em 

segurança. Como não podia deixar de ser, queremos trazer aqui a 

preocupação com os constrangimentos no nó de Silvares. Havia um 

problema. Apontou-se uma solução. A Câmara foi chamada à atenção para 

as fragilidades da solução. Fez-se a obra. O problema não se resolveu. E 

ouvimos o senhor Presidente dizer que a solução deste problema só 

conhecerá a luz do dia lá para 2023. É incompreensível. É inaceitável.” -------- 

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

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

há algo comum e que porventura mereceria aprovação por unanimidade por 

parte desta Assembleia, é o orgulho e a paixão de sermos vimaranenses. Um 

dos slogans que o Partido Socialista muito utilizou no passado, foi: “É bom 

viver em Guimarães”! Depois de um período difícil, estranho, inédito para a 

nossa geração e que não tem réplica desde há mais de cem anos, eis que 

todos satisfeitos, temos desconfinado na proporção que nos deixam e que 

nos recomendam. E isso traz-nos de volta à rua! E aqui surge a questão que 

diretamente a todos coloco… V. Exas acham que é bom viver em Guimarães? 

Se algum de nós dissesse a um amigo que demorava em média 30 minutos 

para subir a Avenida D. João IV, com a distância que tem… Ou que chega 

mais depressa ao Porto do que às Taipas, sendo que o primeiro fica a 50 

quilómetros e o segundo, espantem-se, a 8 quilómetros…. E acrescento, os 

problemas da Caldeiroa, como hoje nos foram trazidos por uma civil 

vimaranense. Qualquer dos vossos interlocutores responderia: Bem, tu vives 

no Cairo ou em Luanda? E quando eu tivesse que responder: Não, eu vivo 

em Guimarães! De certeza que a resposta é uma rizada. Sr. Presidente, se 

bem se recorda, e se não recordar basta ir ao arquivo, na Assembleia de 4 de 

Dezembro de 2020, fiz uma intervenção acerca da mobilidade referindo que 

estava contente com o desatar do nó de Silvares, mas advertindo que a 
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solução proposta não iria resolver o problema de quem circula naquela zona, 

a não ser de quem, tem como o destino o acesso à Autoestrada. Na altura, 

fui apelidado do profeta das desgraças e do meu pessimismo. Hoje, 

comparando a minha visão com a do executivo, parece-me que não restam 

dúvidas sobre quem tem razão. E nesse aspeto, Senhor Presidente, não fico 

feliz por ter razão! Não se compreende, o processo e a metodologia 

utilizada. Quando, já há uma série de anos se discutia os acessos ao centro 

da cidade pela rotunda de Mouril, um dos argumentos mais utilizados pelo 

executivo para o retardar da execução, foi o de que, antes de executar a 

obra, era necessário um estudo de tráfego. Ora se era importante um estudo 

de tráfego para uma obra mais pequena, não tenho dúvidas que também o 

seria para uma obra com a envergadura da obra de desnivelamento da 

rotunda de Silvares. Parto da presunção da coerência de que o executivo 

tem esse estudo. E sendo assim Senhor Presidente, com esse estudo, não foi 

possível concluir que uma faixa para acesso a Silvares e Pevidém, seria 

manifestamente pouco? Isto reflete a falta de planeamento a que este 

executivo já nos habituou, que, nem passados três meses, já o ouvimos falar 

em obras de melhoramento na rotunda de Silvares. É uma eternidade para 

aguardar pelas obras estruturais para Guimarães, que, em bom rigor, não 

passam de obras provisórias. Senhor Presidente….É assim que é bom viver 

em Guimarães? Para complementar esta questão da mobilidade, com o 

objetivo da fixação de pessoas, ou para ser mais assertivo, da falta delas, 

e/ou, para falar da captação de investimento, ou para ser mais assertivo da 

falta dele, convido-o a analisar um pequeno estudo comparativo acerca do 

estacionamento na cosmopolita cidade de Guimarães, e a pequenina cidade 

de Lisboa, que por acaso é a capital cá do burgo. Em Lisboa, o lugar para a 

primeira viatura é gratuito. O 2º lugar paga mensalmente 54,00 €. Em 
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Guimarães, o primeiro lugar de estacionamento paga 70,00 € e o segundo 

lugar, paga 35,00 €. A pergunta que deixo, Senhor Presidente, é se acha que 

é assim que fixamos pessoas e captamos investimento? Sinceramente, se 

não formos vimaranenses dos sete costados, acha que é bom viver em 

Guimarães?” ------------------------------------------------------------------------------------ 

Susana Gabriela Meireles Campos Nunes, do Grupo Parlamentar Municipal 

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

transcreve: “A ONU nos seus Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável 

insta para que todos os seus estados membros “… garantam uma educação 

de qualidade, inclusiva e equitativa e que promovam oportunidades de 

aprendizagem ao longo da vida”. A equidade entra assim no centro da 

agenda para o desenvolvimento internacional com os Objetivos para o 

Desenvolvimento Sustentável e marco de Ação para a Educação 2030. A 

equidade pressupõe uma resposta adequada, cabal às diferentes 

necessidades de cada indivíduo enquanto cidadão pleno de direitos. Todos 

aceitamos, presumo eu, que a educação é um direito inalienável e 

fundamental. Este direito está, logo à partida, amplamente concretizado e 

regulado nos quadros legais nacionais (desde logo na própria Constituição da 

República Portuguesa) bem como internacionais (nomeadamente na 

Declaração dos Direitos Humanos e a Convenção dos Direitos da Criança). 

Para o partido socialista o direito à educação, arreigado na sua matriz 

identitária, tem uma natureza inclusiva, sem diferenças pendentes de 

quaisquer circunstâncias externas (quer naturais ou sociais – como género, 

origem geográfica, etnia, religião, rendimentos, deficiência, entre outros). 

Ainda mais, considerando que – e cito diretamente do programa eleitoral do 

PS para as legislativas 2019 – “… a educação não é apenas o meio 

privilegiado para o desenvolvimento dos indivíduos, mas também o 

determinante necessário para alcançar uma sociedade mais justa e 
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esclarecida”. Quando afirmamos, e defendemos, que o acesso e o sucesso 

na educação não deve ser afetado por circunstâncias externas 

reconhecemos a centralidade da equidade nas políticas educativas, para 

uma “justa igualdade de oportunidades “num sistema justo de cooperação” 

e de “cidadãos como pessoas livres” na esteira da proposta, do que 

poderíamos chamar de um “novo contrato social” iniciada e empreendida 

por John Rawls na sua obra fundamental “Uma Teoria da Justiça”. Em 2019, 

a UNESCO publicou o Manual para a Medição da Equidade na Educação, guia 

orientador para o recente Relatório do Ministério da Educação, publicado 

pela Direção – Geral de Estatísticas da Educação e Ciência (DGEEC), sobre os 

resultados escolares e o indicador da equidade para o ensino básico e 

secundário. Este indicador de equidade “afere se os resultados escolares dos 

alunos de “Ação Social Escolar” de uma determinada escola, agrupamento 

de escolas ou território são superiores, inferiores ou semelhantes aos 

resultados dos seus colegas nacionais com o mesmo escalão, habilitação da 

mãe, idade à entrada do ciclo, resultados nos exames à entrada no ciclo e o 

contexto socioeconómico da escola que frequentam”. Nos resultados 

apurados, nos municípios de maior dimensão, Guimarães, destaca-se! 

Guimarães encontra-se, invariavelmente, acima da média nacional em todos 

os ciclos, sendo que é o concelho com melhor desempenho no Indicador de 

Equidade para os 2.º e 3.º ciclos com 5,4 e 9,7 pontos percentuais acima da 

média nacional, respetivamente. Esta performance releva o trabalho 

articulado e intenso de toda a comunidade educativa vimaranense e o 

reconhecimento, sine qua non, da ação do município de Guimarães numa 

morigerada articulação institucional; no reforço permanente do 

investimento na qualificação e capacitação das escolas; no acesso a 

condições de aprendizagem, meios e recursos educativos mas também, num 
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conjunto alargado de ações e projetos para todas as faixas etárias e para 

todo o território, num projeto educativo municipal ambicioso; reforçando a 

equidade. Para que ninguém, mesmo ninguém, fique de fora numa qualquer 

“periferia social”. Este é um resultado encorajador para política educativa 

concelhia prosseguida há vários anos, onde o estímulo e a diversidade de 

projetos apresentados a todos os alunos desde o pré-escolar resulta nesta 

equidade. Guimarães, Cidade Educadora e Cidade Amiga das Crianças 

reconhecida pela UNESCO, tem vindo a apostar estrategicamente em eixos 

estruturantes no trabalho com as escolas, nomeadamente: Literacia, 

Educação Artística e Cultural, Atividade Física e Desportiva, Educação 

Patrimonial e Histórica e Educação Ambiental, numa simbiose entre o 

território e as aprendizagens que um aluno do século XXI deve fazer. 

Destacam-se ao longo dos últimos anos diferentes projetos como o Mais 

Três, que faculta o acesso generalizado à educação artística e o Projeto de 

Atividade Física e Desportiva e o Des. Escolar. Sem esquecer os projetos a 

retomar: (RE)Conhecer Guimarães que garante aos alunos vimaraneses 

viagens pelos equipamentos e memória do Concelho e o Ecoparlamento ou 

o OP, reconhecidos como prática inspiradora no eixo da democracia 

participativa. Em tempos atípicos os Projetos de âmbito digital como as 

plataformas @Hypatiamat, a Educação Financeira – “No poupar é que está o 

ganho”, a @Litteratus ou a Plataforma Ensinar e Aprender Português 

assumem nova relevância, no reforço da aprendizagem online. O PEGADAS – 

Programa Ecológico de Guimarães para Aprendizagem do Desenvolvimento 

Ambiental Sustentável ajustou-se e realizou 126 atividades digitais. 

Conscientes das diferentes necessidades implementou-se o Pausas com 

Inclusão destinado a alunos das Unidades de Multideficiência, garantindo 

transporte, terapias e apoio técnico na ocupação de pausas letivas. Mais, 

reconhecendo as potencialidades do trabalho em rede para o território o 
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município reforçou a atividade da rede social e das comissões sociais 

interfreguesias e estabeleceu parcerias com várias entidades, com destaque 

para o Prochild ColLab com projetos diversificados e inovadores nos 

diferentes territórios do Concelho, a saber, projeto: Escola de Pernas Pró Ar, 

Pevidém-Território de Aprendizagem (creches) e CoAction que garante o 

Rastreio, Avaliação e Intervenção em Saúde Mental a todas as crianças entre 

os 3 e os 10 anos de idade das escolas públicas do concelho de Guimarães. 

Estes projetos transversais são, ao mesmo tempo, concertados e suportados 

pela intervenção alargada da ação social do município, que em tempos de 

pandemia, implementou as equipas multidisciplinares comunitárias as quais 

articulam com as equipas multidisciplinares de suporte às escolas, 

garantindo o acompanhamento próximo e constante de todos, numa 

intervenção especializada e equitativa. Sem esquecer, a título de exemplo, o 

reforço do apoio direto na entrega das refeições escolares no domicílio, aos 

alunos da ação social escolar em contexto de confinamento. Sublinhe-se 

aqui o apoio consistente à rede interorganizacional do setor solidário, 

através apoio financeiro às IPSS que mapeiam o nosso território. A Câmara 

Municipal de Guimarães já atribuiu mais de dois milhões de euros sendo que 

a “fatia de leão” deste apoio concretiza-se através do RMISG. Só nos últimos 

5 anos o executivo camarário do PS, já outorgou mais de 10 milhões de 

euros num esforço significativo de promoção de coesão social e comunitária. 

As IPSS constituem-se parceiros estratégicos para os objetivos municipais de 

equidade que, favor da sua forte implementação e conhecimento da 

realidade concelhia, através da malha fina de respostas sociais, abrangem 

dezenas de milhares de concidadãos vimaranenses, de diferentes idades e 

contextos. A equidade está também no centro do investimento da edilidade 

vimaranense que visa a “cultura para todos”, e que se encontra explicito em 
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diferentes ações políticas e projetos culturais do município, bem elencados 

nesta assembleia pelo deputado Carlos Ribeiro. Também o desporto é 

pensado equitativamente, daí o apoio à formação desportiva, que já 

ultrapassou os 3 milhões, com incrementos anuais contínuos e substanciais 

e os apoios municipais a obras de estruturas desportivas que ultrapassam os 

sete milhões e 500 mil euros, num avultado esforço municipal em dotar todo 

o concelho de estruturas adequadas à prática desportiva. A equidade requer 

compromisso com as prioridades estratégicas, recursos, respeito e 

cidadania. Mais que nunca, a coesão social e a intervenção equitativa 

assumem um lugar central na ação governativa. Como refere Papa Francisco, 

este sim abençoado por Deus, e que não canso de citar “A pandemia apenas 

tem demostrado aos nossos olhos a urgência da equidade.” Entendemos, 

assim, que este é um desafio permanente e inacabado que só estará 

inteiramente cumprido quando a origem de cada um não for um aspeto 

relevante para o sucesso educativo ou integração social.” ------------------------- 

Susana Gabriela Meireles Campos Nunes respondeu aos esclarecimentos 

que lhe foram solicitados por Rui Miguel Ribeiro Correia. -------------------------- 

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

referiu que Guimarães, em ano de eleições autárquicas, mais parece um 

estaleiro, lembrando que era esta a forma de estar na política e no poder 

autárquico no século passado, uma forma anacrónica e egoísta que chega a 

ser quase insultuosa para os munícipes que, em ano de eleições, se sentem 

prejudicados para que haja um calendário de inaugurações que se sucederão 

no ritual que, aos olhos de muitos, é uma autentica via-sacra que apenas 

termina um mês antes das eleições e uma forma de fazer política que 

acredita que não vale a pena fazer obra mais cedo porque os munícipes têm 

memória curta. Todavia, disse haver projetos que, dada a sua dimensão, é 

natural que a sua conclusão possa coincidir com qualquer calendário 
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eleitoral, mas o que dizer de toda a pequena obra espalhada pelo concelho, 

que teima em acontecer quase em simultâneo, logo em ano de eleições? 

Recordou que o PSD tem vindo a alertar para a transformação do nosso 

concelho num estaleiro de obra, onde quem o atravessa mais certo é que vá 

ficando retido várias vezes numa tormenta exasperante, muitas vezes sem 

alternativa. Na sequência, referiu que o PSD denunciara esta semana o 

amadorismo como em algumas zonas do nosso concelho as obras que 

decorrem em simultâneo tem um planeamento tão pobre que as vias alvo 

de intervenção são vias alternativas entre si. Disse saber que este ano a 

pandemia terá “as costas largas”, servirá de justificação para tudo e mais 

alguma coisa, mas para o PSD não servirá, ainda mais quando algumas das 

obras agravam o acesso de muitos comerciantes a uma normalidade, já de si 

adiada no último ano e meio. Acrescentou, ainda neste âmbito, que a 

pandemia não pode ser desculpa para tudo pois toda a sociedade civil, para 

além de ter louvado todo o setor que esteve na linha da frente, louvaram o 

setor da construção civil e obras públicas que nunca parou, mesmo nos 

períodos mais duros, tendo até, no caso das obras públicas, permitido alguns 

adiantamentos de prazos de construção, como aconteceu com o 

desnivelamento do nó de Silvares, o projeto que desde dois mil e dezassete 

se encontrava em execução, depois de se ver iniciado, foi concluído este 

ano, sendo que, mais uma vez, o planeamento deixou muito a desejar, pois, 

após uma semana da inauguração, foi constatado que a solução não foi a 

melhor, carecendo já de novos estudos. Ainda sobre falta de planeamento, 

alertou para a necessidade de políticas municipais que promovam o 

investimento direto do exterior, lembrando que o PSD, em anos melhores, 

havia recomendado que se aproveitasse a dinâmica do setor empresarial 

privado local para atrair empresas de setores diversos ao primordial no 
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nosso concelho, o têxtil, de modo a que a nossa economia seja capaz de 

atrair mais massa critica, mais população, mais poder de compra, mas, acima 

de tudo, que possa ser mais resistente a choques que possam surgir. 

Reiterou o que já havia dito anteriormente, que vivemos numa região quase 

monosetorial, com uma classe empresarial extraordinária e que faz com que 

uma indústria tradicional seja tão inovadora hoje, que ao fim de mais de 

cem anos continue a ser o pilar de uma região. Por fim, disse que é 

imperioso que se olhe à nossa volta, se perceba como estamos a ficar para 

trás em matéria de captação de investimento no efeito multiplicador desta 

realidade no futuro do nosso desenvolvimento e dos municípios vizinhos e 

que se combata esta incapacidade de criar novas avenidas de 

desenvolvimento económico para Guimarães.” --------------------------------------- 

Rui Armindo da Costa Freitas respondeu aos esclarecimentos que lhe foram 

solicitados por Paulo Rui Lopes Pereira da Silva. -------------------------------------- 

O Presidente da Câmara Municipal começou por referir que quem visita 

Guimarães, sobretudo colegas de outras câmaras municipais, entidades e 

instituições, reconhece que o nosso concelho tem muita qualidade e que 

teve um desenvolvimento qualitativo excecional. A propósito, sublinhou os 

projetos educativos no âmbito da equidade, os projetos para o 

desenvolvimento sustentável, os investimentos na área da ciência e os 

projetos colaborativos. Quanto à questão do desnivelamento do nó de 

Silvares, que já é complementada com o tramo que liga a rotunda de Mouril 

à rotunda do Pinheiro Manso e à rotunda do Reboto, obra bem executada e 

de excelente qualidade, recuou no tempo para lembrar que havia dito que a 

saída da variante de Creixomil, no sentido Silvares, poderia, e deveria, ser 

complementada com um tramo de ligação, segregado da rotunda de ligação 

à antiga EN 206, integrando nesse projeto a ligação da ecovia da cidade, 

porque irá ser feita exatamente na antiga EN 206. No que toca aos 
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constrangimentos de trânsito na cidade, lamentou que atribuam essa 

responsabilidade às obras de requalificação da rua da Caldeiroa e da rua D. 

João I, pois são obras fundamentais para melhorar a mobilidade em 

Guimarães. Acrescentou que sem obras não há desenvolvimento na 

requalificação dos espaços públicos e das vias, mas qualquer obra, seja no 

espaço público, seja na nossa casa, provoca desconforto, lembrando 

algumas obras que se prolongaram por mais do que um ano, como 

aconteceu aquando da requalificação da rua dos Cutileiros. Esclareceu que o 

investimento acumulado nas freguesias tem a ver com a gestão que cada 

presidente de junta decide fazer, decisão sobre a qual não deve interferir. 

Sobre a questão do inventário municipal do arvoredo urbano, começou por 

lembrar a existência de pergaminhos sobre o arvoredo e os jardins, e disse 

concordar com a elaboração de um regulamento, que inclua as normas 

existentes de boas práticas e o conjunto de conhecimentos de especialistas 

da área. Lembrou que as câmaras municipais não são o Ministério da 

Economia, que tem instrumentos financeiros, legislativos e de intervenção 

na economia que as câmaras municipais não têm, apenas lhes compete 

complementar as competências e atribuições do Governo, o que está a ser 

feito pela Câmara Municipal através do programa de apoio à economia local 

“Retomar Guimarães”. Considerou que se retirar a Braga e a Famalicão as 

duas empresas que contam já com mais de trinta anos de existência, a Bosch 

e a Mabor, o tecido económico em Guimarães é mais robusto e tem mais 

força do que nesses concelhos vizinhos. Informou, relativamente à gestão 

dos parques de lazer, que foi protocolado com as juntas de freguesia uma 

verba para a sua gestão, de acordo com a área que têm que tratar, mas, caso 

seja necessária uma verba adicional, a Câmara Municipal está disponível 

para ajudar, de modo a que os parques estejam sempre nas melhores 
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condições. Finalizou, subscrevendo inteiramente o que foi dito por Hugo 

Teixeira a respeito da dinamização da economia. ------------------------------------ 

O Presidente da Câmara Municipal respondeu aos esclarecimentos que lhe 

foram solicitados por Mariana da Conceição Pereira da Silva, Paulo Miguel 

Lima Peixoto e Rui Armindo da Costa Freitas. ------------------------------------------    

-----------------------------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 maioria, com 1 abstenção (Ana Paula Cardoso Lemos 

Damião, do Partido Social Democrata). -------------------------------------------------- 

Pelas zero horas e vinte minutos, o Presidente da Mesa agradeceu a 

presença de todos e deu por SUSPENSA A SESSÃO, que terá continuação no 

próximo dia 3 de maio, pelas 21:00 horas. ---------------------------------------------- 

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. ----------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 


