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ATA 

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

uma horas, reuniu a Assembleia Municipal de Guimarães, por 

videoconferência, em continuação da sessão ordinária de trinta de abril de 

dois mil e vinte e um, 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. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

1 – REVISÃO DO IMPACTA – INVESTIMENTO MUNICIPAL EM PROJETOS E 

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

2 - APROVAÇÃO DO REGULAMENTO DE EXPLORAÇÃO DE MODALIDADES 

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

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

3 - RETOMAR GUIMARÃES - PROGRAMA EXTRAORDINÁRIO DE APOIO 

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

4 - TERCEIRA ALTERAÇÃO DO REGULAMENTO MUNICIPAL PARA 

ATRIBUIÇÃO DE APOIOS A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. - 

5 - APROVAÇÃO DO REGULAMENTO MUNICIPAL DA LIMPEZA PÚBLICA E 

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

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

6 – MEDIDAS DE EXECUÇÃO DA DECLARAÇÃO DO ESTADO DE EMERGÊNCIA 

- ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE TAXAS - ZONAS DE ESTACIONAMENTO DE 

DURAÇÃO LIMITADA E OUTRAS ATIVIDADES. ---------------------------------------- 

7 – 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. ------------------------------------------------------------ 
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CONTRATAÇÃO SERVIÇOS -------------------------------------------------------------------

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

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

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

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

FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EM REFEITÓRIOS ESCOLARES – TRIÉNIO 

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

10 - 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). ---------------------------------------------- 

11 - 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. ----------------------- 

12 - 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. ------------------------------------------------------------------------------------- 

13 - 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 ------------------------------------------------------------------ 

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

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

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

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

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

EMPRESA -EXPLORAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS 

FLEXÍVEL NO CONCELHO DE GUIMARÃES. ---------------------------------------------
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17 - CRIAÇÃO DO CENTRO DE INTERFACE FIBRENAMICS – PARTICIPAÇÃO 

DO MUNICÍPIO COMO ASSOCIADO FUNDADOR. ------------------------------------ 

CONTRATO PROGRAMA --------------------------------------------------------------------- 

18 - 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 ------------------------------------------------------------------------------ 

19 - REABILITAÇÃO ENERGÉTICA DE EDIFÍCIOS DE HABITAÇÃO SOCIAL - 

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

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

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

21 - 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 --------------------------------------------------- 

22 - RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO ESTATUTO DO 

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

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

23 - DESAFETAÇÃO DO DOMÍNIO PÚBLICO DE PARCELA DE TERRENO SITA 

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

24 - AFETAÇÃO DE PARCELA DE TERRENO AO DOMÍNIO PÚBLICO 

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

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

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

PENCELO. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
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26 - DESAFETAÇÃO DO DOMÍNIO PÚBLICO DE PARCELA DE TERRENO 

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

27 - DESAFETAÇÃO DO DOMÍNIO PÚBLICO DE PARCELA DE TERRENO COM 

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

28 - REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE DAS HORTAS E ZONA ENVOLVENTE - 

AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS DA INOBLOCO - INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, 

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

29 - ACADEMIA DE TRANSFORMAÇÃO DIGITAL – ANTIGA FÁBRICA DO 

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

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

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

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

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

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

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

32 - 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. --------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

34 – FREGUESIA DE POLVOREIRA – ATRIBUIÇÃO DE APOIO PARA 

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

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

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

VERMIL – ATRIBUIÇÃO DE APOIO PARA RECONSTRUÇÃO DO MURO DO 

CEMITÉRIO DE VERMIL. --------------------------------------------------------------------- 
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36 - FREGUESIA DE S. TORCATO – REQUALIFICAÇÃO DAS BERMAS DA RUA 

DA CORREDOURA - CEDÊNCIA DE MATERIAIS. --------------------------------------- 

37 - UNIÃO DAS FREGUESIAS DE CONDE E GANDARELA – ATRIBUIÇÃO DE 

APOIO PARA OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO MULTIUSOS DE 

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

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

ATRIBUIÇÃO DE APOIO PARA AS OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO DE 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

43 - FREGUESIA DE POLVOREIRA - ATRIBUIÇÃO DE APOIO PARA 

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

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

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

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

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

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

46 - 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 
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EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAS E DO 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO – ANO DE 

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

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

48 - UNIÃO DAS FREGUESIAS DE CONDE E GANDARELA - SUBSÍDIO – ANO 

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

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

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

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

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

51 - FREGUESIA DE BARCO – SUBSÍDIO DESTINADO À AQUISIÇÃO DE 

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

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

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

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

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

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

54 - FREGUESIA DE PINHEIRO – ATRIBUIÇÃO DE APOIO PARA 

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

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

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

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

SANTA LEOCÁDIA - ATRIBUIÇÃO DE APOIO – PROJETO DE AMPLIAÇÃO DO 

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

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

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

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

ATRIBUIÇÃO DE APOIO PARA OBRAS NA RUA CENTRAL. -------------------------- 
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59 - FREGUESIA DE GUARDIZELA – ATRIBUIÇÃO DE APOIO PARA OBRAS NA 

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

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

61 - FREGUESIA DE POLVOREIRA - APOIO À EDIÇÃO DE LIVRO. ------------------ 

62 - JUNTA DE FREGUESIA DE CANDOSO S. MARTINHO - CONTINUIDADE 

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

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

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

64 - JUNTA DE FREGUESIA DE AZURÉM - CONTINUIDADE DO PROJETO 

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

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

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

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

66 - FREGUESIA DE SILVARES – DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS - 

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

67 - FREGUESIA DE GONÇA – DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS - ALTERAÇÃO 

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

68 - FREGUESIA DE GONÇA – DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS - ALTERAÇÃO 

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

69 - FREGUESIA DE GONÇA – DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS - ALTERAÇÃO 

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

70 - FREGUESIA DE RONFE – DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS - ALTERAÇÃO 

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

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

– DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS - ANO DE 2016 – ALTERAÇÃO DA 

DELIBERAÇÃO. --------------------------------------------------------------------------------- 
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72 - DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NAS FREGUESIAS (CONTRATOS 

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

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

2020 – ALTERAÇÃO DA DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 1 DE 

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

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

2020 – ALTERAÇÃO DA DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 10 DE 

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

75 - FREGUESIA DE NESPEREIRA – DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS – ANO 

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

76 - 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. ----------------------------------------------------------------------------------- 

77 - FREGUESIA DE URGEZES – DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS – PROJETO 

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

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

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

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

79 - APROVAÇÃO DA ATA EM MINUTA. ------------------------------------------------ 

Pelas vinte e uma horas e quinze minutos foi declarada REABERTA A 

SESSÃO. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

Torrinha Martins Bastos, Armindo José Ferreira da Costa e Silva, Luís Miguel 

Morgado Laranjeiro, José Manuel Nogueira Teixeira Bastos, Nelson José 

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

Machado, Maria Elisabete Veloso Machado da Costa Martins, Pedro Miguel 

Vilhena Abreu Roque Figueiredo, Susana Gabriela Meireles Campos Nunes, 
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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, José de Castro Dias, 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 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) – 

Rui Manuel Leite Antunes; (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 

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, 
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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, José Carlos Fernandes da 

Cruz – PS, David Patrício Lopes Araújo – PS, Abílio Lima de Freitas – PSD, 

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

João Carlos Silva Alves – PS, Rui Porfírio Lopes Silva, 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: Sónia Ermelinda Matos Silva Fertuzinhos, 

Hugo Maciel Tavares de Freitas, Susana Manuela Marques Araújo, Ana Rita 

Abreu Fernandes, Rui Miguel de Meira Barreira, Sérgio Alberto Castro da 

Rocha, Natália Marias da Silva Fernandes Ribeiro, Manuel das Neves 

Rodrigues e Daniel Filipe Macedo de Oliveira. ----------------------------------------- 

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. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

1 – REVISÃO DO IMPACTA – INVESTIMENTO MUNICIPAL EM PROJETOS E 

ATIVIDADES CULTURAIS, TERRITORIAIS E ARTÍSTICAS - APROVAÇÃO. 

Submete-se à apreciação e votação da Assembleia Municipal, nos termos da 

alínea k) do n.º 1 do art.º 33.º do referido Anexo I da Lei n.º 75/2013, e para 

os efeitos constantes da alínea g) do n.º 1 do art.º 25.º, do Anexo I da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, a proposta designada por “Revisão do 

IMPACTA - Investimento Municipal em Projetos e Atividades Culturais, 

Territoriais e Artísticas – Aprovação”, aprovada pelo Executivo Municipal em 

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

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

2 - APROVAÇÃO DO REGULAMENTO DE EXPLORAÇÃO DE MODALIDADES 

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

APLICAR. Submete-se à apreciação e votação da Assembleia Municipal, nos 

termos das alíneas k) e e) do n.º 1 do art.º 33.º do referido Anexo I da Lei n.º 

75/2013, e para os efeitos constantes da al. g) do n.º 1 do art.º 25.º do 

mesmo diploma legal, a aprovação do Regulamento de Exploração De 

Modalidades Afins de Jogos de Fortuna ou Azar de Guimarães; Definição de 

Novas Taxas a Aplicar conforme previsto no art.º 6º do Regulamento de 

Exploração de Modalidades Afins de Jogos de Fortuna ou Azar, bem como a 

possibilidade de isenção dessas taxas, aprovada pelo Executivo Municipal 

em sua reunião realizada em 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. 

3 - RETOMAR GUIMARÃES - PROGRAMA EXTRAORDINÁRIO DE APOIO 

DIRETO À ECONOMIA LOCAL. Submete-se à apreciação e votação da 

Assembleia Municipal a proposta designada por “RETOMAR GUIMARÃES – 
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Programa Extraordinário de Apoio Direto à Economia Local, aprovada pelo 

Executivo Municipal em sua reunião realizada em 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. 4 - TERCEIRA ALTERAÇÃO DO REGULAMENTO 

MUNICIPAL PARA ATRIBUIÇÃO DE APOIOS A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE 

VULNERABILIDADE. Submete-se à apreciação e votação da Assembleia 

Municipal, conforme previsto na alínea k), do nº 1, do mesmo art.º 33º, e 

para os efeitos constantes da alínea g) do n.º 1 do artigo 25.º, da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, a proposta designada por “Terceira alteração 

do Regulamento Municipal para Atribuição de Apoios a Pessoas em Situação 

de Vulnerabilidade”, aprovada pelo Executivo Municipal em sua reunião 

realizada em 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. 5 - 

APROVAÇÃO DO REGULAMENTO MUNICIPAL DA LIMPEZA PÚBLICA E 

HIGIENE URBANA DE GUIMARÃES. Submete-se à apreciação e votação da 

Assembleia Municipal, nos termos das alíneas k) e ee) do n.º 1 do art.º 33.º 

do referido Anexo I da Lei n.º 75/2013, e para os efeitos constantes da al. g) 

do n.º 1 do art.º 25.º, da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, a proposta 

designada por “Aprovação do Regulamento Municipal da Limpeza Pública e 

Higiene Urbana de Guimarães”, aprovada pelo Executivo Municipal em sua 

reunião realizada em 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. ----------- 

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: 

“Retomar Guimarães! Este é o mote que dá nome à proposta de 

Regulamento que aqui agora discutimos. Uma proposta que se afirma como 

sendo um complemento e reforço local às medidas de apoio económico 

nacionais, bem como de todas as medidas que foram sendo trabalhadas ao 
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longo do último ano pelo Executivo do Partido Socialista, grande parte das 

quais tive a oportunidade de referir na minha última intervenção. Não 

ficando indiferente ao impacto que as medidas levadas a cabo para travar 

esta crise sanitária provocaram e continuam a provocar em todos os que 

exercem a sua atividade comercial ou empresarial, este Executivo sempre 

defendeu o objetivo de encontrar uma plataforma comum de incentivos à 

economia local. Esta retoma só pode ser possível com a pandemia a 

abrandar e a esperança de que ela passe. Deste modo, o Município decidiu 

assumir através do documento em análise, uma atitude proactiva, não 

declinando aquelas que são as suas responsabilidades e demonstrando-se 

próximo dos comerciantes e empresários do nosso concelho, que se 

encontram inseridos nos setores mais afetados pela pandemia por COVID-

19. Aliás, a palavra-chave de todo este processo é mesmo proximidade! 

Como é que ela é assegurada neste Regulamento? Vejamos. Os apoios no 

âmbito do Retomar Guimarães consistem essencialmente em apoios de cariz 

financeiro. No artigo 4º do próprio Regulamento encontrámos inscrito o 

seguinte que passo a citar: “O presente Programa consubstancia-se num 

apoio financeiro não reembolsável, atribuído mensalmente e 

correspondente a 50 % dos encargos mensais com as faturas de energia (gás 

e eletricidade) e ambiente (água, saneamento e resíduos sólidos) durante o 

ano de 2021, com efeitos retroativos a janeiro de 2021.” (fim de citação) O 

Município considerou, assim, ser urgente tomar medidas de apoio 

excecional e temporário ao nível das despesas fixas com o funcionamento 

das atividades económicas. Ao mesmo tempo, utiliza critérios objetivos e 

claros para a prestação de tais apoios, por forma a garantir transparência na 

atribuição dos mesmos. Esta proposta é também ela significativa de que 

uma vez mais, os vimaranenses não são esquecidos pelos seus 
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representantes máximos. Entendo mesmo que esta congrega uma visão 

ampla do espetro político vimaranense, e que por isso certamente merecerá 

o apoio até da nossa oposição. Porque ao contrário daquilo que gostam de 

acusar, o Partido Socialista está, como sempre esteve, aberto e disponível às 

sugestões da sua oposição. Só que é importante perceber, que todas as 

decisões devem ser maturadas e trabalhadas por quem tem a 

responsabilidade de as tomar, para que quando apresentadas, sejam as que 

melhor se adequam às necessidades daqueles que pretendem visar. O 

Presidente da Câmara Municipal de Guimarães, Domingos Bragança, 

suportado pelo seu executivo na pessoa do Vereador Ricardo Costa que 

trabalha aprofundadamente as matérias económicas, sempre alertou que 

seria importante verificar quais as medidas que o Governo iria aplicar em 

primeira medida para depois o Município melhor poder complementar com 

medidas próprias. E mais ainda, sempre foi assumido que a serem tomadas 

medidas da ordem daquelas que agora discutimos, as mesmas teriam que 

ser trabalhadas em consonância com os concelhos que integram o 

Quadrilátero Urbano, pretendendo, assim, que existe uma uniformização de 

medidas. Daí este Regulamento se fundar naquele que foi apresentado em 

março pelo Município de Famalicão. A harmonia de decisões entre os 

diferentes órgãos do poder políticos leva naturalmente às melhores políticas 

públicas. Note-se também que o nosso concelho não ficou atrás de ninguém. 

Bem pelo contrário! Acompanha alguns dos seus congéneres mais próximos, 

antecipando-se até à maioria. Assim, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a 

proposta de Regulamento que iremos de seguida votar é merecedora do 

nosso apoio. Porque acreditamos que é representativa daquilo que os 

vimaranenses, e em particular os empresários e comerciantes, querem e 

sobretudo precisam neste momento. Estas pessoas não precisam isso sim, 

de se perder nas discussões efémeras e muitas vezes infundadas acerca do 
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paternalismo das medidas que as afetam. Elas preocupam-se, e bem, com 

aquilo que condiciona a sua vida e a sua atividade profissional e económica. 

Estejamos ao lado destes indivíduos, que tanto têm lutado para que as suas 

empresas não se afundem e para que os postos de trabalho que têm vindo a 

conservar não se percam. Lutemos e apoiemos para que a retoma que este 

Regulamento visa apoiar seja o primeiro sinal de tempos mais felizes que 

desejamos que venham.” ------------------------------------------------------------------- 

Hugo Francisco Monteiro Teixeira respondeu aos esclarecimentos que lhe 

foram solicitados por Rui Miguel Ribeiro Correia e Emídio Guerreiro. ----------- 

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: 

“Neste ponto da ordem de trabalhos somos chamados a pronunciarmo-nos, 

entre outros assuntos, sobre o programa “Retomar Guimarães – Programa 

Extraordinário de Apoio Direto à Economia Local”. Facilmente se perceberá 

qual a nossa orientação de voto e que o CDS o vai votar favoravelmente. 

Contudo, convém aqui fazer uma reflexão e fazer um pouco de história, 

senão vejamos. O Preâmbulo do Regulamento do Programa Retomar 

Guimarães, entre outras afirmações, refere: Ponto 3: “Desde 2020, por 

diversas vezes, foi declarado em Portugal o estado de emergência e de 

calamidade, o que originou a aplicação de medidas restritivas de direitos e 

liberdades, em especial no que respeita aos direitos de circulação e às 

liberdades económicas.” Ponto 5: “A gravidade e magnitude do impacto da 

crise pandémica acentuou-se no final de 2020 e início de 2021, o que 

agravou ainda mais a crise económica que o país atravessa e, em especial, ao 

nível das atividades de comércio, da restauração, do alojamento e dos 

pequenos serviços.” Ponto 7: “Perante este cenário, o Município de 

Guimarães, no âmbito das medidas de prevenção, contenção, mitigação e 
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tratamento da COVID -19, não ignora as suas responsabilidades sociais e 

económicas, não podendo ficar indiferente ao impacto que as medidas 

levadas a cabo provocaram e continuam a provocar em todos aqueles que 

exercem a sua atividade no território de Guimarães, sejam eles da 

comunidade empresarial ou laboral.” Ponto 8: ”Salienta-se que grande parte 

do tecido empresarial nacional e, por conseguinte, também do instalado no 

território de Guimarães, é composto por micro e pequenas empresas sob 

qualquer forma jurídica, incluindo empresários em nome individual.” Ponto 

9: “…combater os efeitos económicos da crise pandémica COVID-19, 

afirmando-se como um complemento e reforço local às medidas de apoio 

económico nacionais, que, de forma reconhecida, são manifestamente 

insuficientes.” Ponto 10: “O Município considera urgente tomar medidas de 

apoio excecional e temporário ao nível das despesas fixas com o 

funcionamento das atividades económicas, nomeadamente, consumos de 

energia e ambiente, que contribuam para a sobrevivência e manutenção da 

atividade dessas empresas no concelho de Guimarães.” Senhor Presidente, 

sendo tudo isto verdade, a questão é que já o é há mais de um ano. E se bem 

se recorda, já nesta mesma Assembleia o CDS reclamou apoios para este 

target da economia vimaranense. E já o vem fazendo, pelo menos, desde 

maio do ano passado. Instado várias vezes pelo CDS que é que respondeu à 

época o executivo vimaranense pela voz do Sr. Presidente? Que o Município 

não podia apoiar porque esses apoios eram ilegais, ou seja, o município não 

tinha competência para os levar a efeito! Apoios à tesouraria das empresas, 

nem pensar! Isso é competência do governo! Etc. Etc. Etc. Naturalmente, 

que mais vale tarde do que nunca, mas o que se lamenta é que o executivo 

vimaranense continue a fazer tábua rasa das propostas da oposição, para 

dizer, que a oposição só critica, não traz propostas…enfim, o discurso do 

costume, que culminou na sexta-feira com a afirmação do Vota Abaixo. A 
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aprovação deste programa é sem dúvida nenhuma um apoio direto à 

economia das microempresas e dos empresários em nome individual, que 

apenas peca por tardio. Se hoje é possível, também já o era há mais de um 

ano. Não houve nenhuma lei orgânica que tivesse sido alterada para 

permitir esta esta situação. Pena é que entrando em vigor apenas agora, 

provavelmente já não irá a tempo de salvar da falência algumas empresas 

moribundas, e deixou-se, entretanto, que outras tivessem desaparecido. E, 

portanto, se não foi criado e disponibilizado mais cedo, foi por birra do 

executivo, pelo facto de a proposta ser da oposição. Se não foi por birra, 

então é muito pior, porque foi por pura incompetência, pois só em 2021, 

conseguiu diagnosticar aquilo que estava à vista de todos desde março de 

2020.” -------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

recordou que, há um cerca de um ano atrás, o PSD propôs um plano de 

apoio à economia local, que criasse e definisse apoios, em particular para o 

setor do comércio tradicional, sob a forma de empréstimo reembolsável e 

sem juros, com um determinado período de carência, tendo sido 

considerado ilegal. Recordou, também, que posteriormente foi apresentada 

uma outra proposta para a criação de um fundo de apoio sob a forma de 

financiamento, não reembolsável, para ajudar os setores do comércio, 

restauração e hotelaria, e, mais uma vez, foi diminuída a bondade da 

proposta por parte do Executivo Municipal, apesar de ser um tipo de apoio 

disseminado em vários municípios do país. Assim, referiu que, com um ano 

de atraso, vem agora o Executivo Municipal apresentar um programa 

extraordinário de apoio direto à economia local, o “RETOMAR GUIMARÃES”, 

um programa, em seu entender, curto e o exemplo vivo de um município 

sem ideias próprias e frescas, pois, comparado com o plano de Famalicão, 



 

 

 
 

ATA Nº 4 Fls. __9V__ 

SESSÃO ORDINÁRIA DE 3 DE MAIO DE 2021                                                                
 

 

 

Mod. 228/SQ 0 

nenhumas diferenças se notam. Disse não ter nada contra o facto de nos 

inspirarmos em bons exemplos, mas convém fazer-se um esforço de o 

adequar à nossa realidade e, porventura, ir mais além do que agora é 

proposto. Disse, ainda, não por de parte que os custos operacionais com as 

faturas de água, eletricidade, gás, saneamento e resíduos sólidos não 

tenham um peso generoso nos encargos mensais, mas, ainda assim, disse 

continuar a considerar as propostas apresentadas pelo PSD mais ambiciosas, 

mais consistentes e mais capazes de apoiar os empresários locais. Lamentou 

informar que as medidas como o Quiosque eletrónico, capacitação, 

invenções e aplicações são manifestamente insuficientes para alavancar a 

economia vimaranense. A este propósito, aproveitou para perguntar qual o 

custo/benefício da aplicação “Proximcity” para os nossos comerciantes, qual 

o volume de vendas feito na aplicação e quantos vouchers foram 

descontados. Finalizou, lamentando que o Município não tenha antecipado, 

reconhecido e agido perante as dificuldades dos nossos empresários e tenha 

apresentado tardiamente um plano de retoma e que este surja no momento 

em que, infelizmente, muitas empresas locais não voltarão a abrir as suas 

portas e outras, porventura, retomarão a sua atividade com muitas 

dificuldades e numa perspetiva resiliente. ---------------------------------------------- 

O Vereador Ricardo Jorge Castro Ribeiro Costa começou por referir que a 

intervenção do membro Hugo Teixeira já tinha descrito aquilo que é o 

programa “RETOMAR GUIMARÃES”. Porém, disse querer recordar aquilo 

que a Câmara Municipal de Guimarães tem feito, ao longo deste último ano, 

no apoio à economia local. Assim sendo, lembrou que Guimarães foi o 

concelho pioneiro da aplicação “Proximcity”, que rapidamente foi copiada 

por Lisboa e que contabilizou mais de 346 lojas criadas, mais de 4050 

utilizadores, mais de 1143 encomendas e que contou com o apoio de 

80.000€, dos quais 40.000€ para atribuição dos vouchers e 40.000€ para 
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custear as entregas ao domicílio. Depois, entre muitos outros, lembrou a 

linha direta criada na Divisão de Desenvolvimento Económico e no Espaço 

Empresa para prestação de esclarecimentos sobre as medidas de apoio às 

empresas, a criação do Gabinete de Crise e da Transição Económica, que 

teve como missão o desenvolvimento de um plano de ação com um 

conjunto de medidas integradas destinadas a mitigar os efeitos negativos da 

crise, organizou o “Guimarães Marca Fashion Film Festival” que contou com 

mais de 178 vídeos de todos os cantos do mundo e criou o prémio “Design” 

na área da joalharia, em parceria com o Instituto de Design. Sobre o 

investimento em Guimarães, referiu o Super Computador, um investimento 

de 20 milhões de euros, a empresa Vizelpas, com um investimento de 42,5 

milhões de euros, a Mundifios, com um investimento de 4 milhões de euros, 

o Instituto Cidade de Guimarães, que investirá cerca de 100 milhões de 

euros nos próximos sete anos e a construção dos supermercados Aldi e 

Mercadona. Em termos conclusivos, disse que os vimaranenses e os 

empresários estão muito satisfeitos com o trabalho realizado pelo Executivo 

Municipal, que continuará a fazê-lo de forma proativa e, principalmente, 

criando oportunidades de negócio para vencer o futuro. --------------------------- 

O Presidente da Câmara Municipal usou da palavra apenas para esclarecer 

que o “RETOMAR GUIMARÃES” é um programa de retoma da economia pós-

crise, estando as condições e os critérios em que o apoio vai ser prestado às 

empresas plasmado no seu regulamento. Concluiu, dizendo ter sempre 

recusado empréstimos à tesouraria sem juros por contrariar o 

enquadramento legal das autarquias. ---------------------------------------------------- 

Após os esclarecimentos prestados pelo Executivo Municipal, Emídio 

Guerreiro protestou pelo facto de o Vereador Ricardo Costa ter respondido 

a questões que foram abordadas na primeira reunião desta sessão, o que 
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não permitiu, deste modo, o debate político e democrático na altura em que 

estes temas estavam a ser discutidos. --------------------------------------------------- 

O Presidente da Câmara Municipal respondeu aos esclarecimentos que 

foram solicitados por Paulo Miguel Lima Peixoto. ------------------------------------ 

Emídio Guerreiro, Líder Parlamentar do Partido Social Democrata, pediu o 

uso da palavra para um Ponto de Ordem à Mesa, dizendo que gostaria de ter 

a permissão da Mesa da Assembleia para reabrir o debate sobre os temas 

que foram abordados na intervenção do Vereador Ricardo Costa, pois eram 

temas que nada tinham a ver com o ponto em discussão, mas sim com o 

ponto analisado na passada reunião. ---------------------------------------------------- 

Paulo Rui Lopes Pereira da Silva, Líder parlamentar do Partido Socialista, 

protestou pelo facto de o Líder Parlamentar do PSD ter utilizado a figura 

regimental do Ponto de Ordem à Mesa para fazer uma intervenção, 

referindo querer ter esclarecido o membro Paulo Peixoto de que o programa 

“Proximicity” não tinha quinze meses, mas sim três ou quatro, mas não teve 

essa oportunidade. --------------------------------------------------------------------------- 

O Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, respondendo ao Ponto de 

Ordem à Mesa, informou que desde o início do mandato a Mesa tem optado 

por não interromper nenhuma intervenção que se limite estritamente ao 

teor da proposta, ou extravase ligeiramente essa fronteira, por entender 

que essa fronteira é fluida e nem sempre é possível abordar apenas aquilo 

que se vai votar, reiterando que quando a Mesa tiver que intervir, corrigindo 

quem está a intervir, abrirá uma “caixa de pandora” que vai ser muito difícil 

de fechar. Concluiu, apelando à colaboração de todos para que não haja 

exageros, que neste mandado, quer da Câmara Municipal, quer dos 

membros da Assembleia Municipal, disse não ter havido. -------------------------- 

Posto isto, a Assembleia DELIBEROU, da seguinte forma: -------------------------- 

APROVAR o ponto 1, por unanimidade; ------------------------------------------------- 
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APROVAR o ponto 2, por maioria, com 83 votos a favor (24 eleitos do PS, 34 

Presidentes de Junta do PS, 11 eleitos do PSD, 8 Presidentes de Junta do 

PSD, 3 eleitos do CDS-PP, 1 eleito do BE, Manuel Lourenço Lima Amaral – 

Membro Independente e António Fernando Meireles Lopes – Membro 

Independente) e 3 abstenções (3 eleitos da CDU); ----------------------------------- 

APROVAR o ponto 3, por unanimidade; ------------------------------------------------- 

APROVAR o ponto 4, por unanimidade; ------------------------------------------------- 

APROVAR o ponto 5, por unanimidade; ------------------------------------------------- 

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

6 – MEDIDAS DE EXECUÇÃO DA DECLARAÇÃO DO ESTADO DE EMERGÊNCIA 

- ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE TAXAS - ZONAS DE ESTACIONAMENTO DE 

DURAÇÃO LIMITADA E OUTRAS ATIVIDADES. Submete-se à apreciação e 

votação da Assembleia Municipal, a proposta designada por “Medidas de 

execução da declaração do Estado de Emergência - Isenção do Pagamento 

de Taxas - Zonas de estacionamento de duração limitada e outras 

atividades”, aprovada pelo Executivo Municipal em sua reunião realizada em 

oito de fevereiro de dois mil e vinte e um, que aqui se dá por reproduzida e 

fica arquivada em pasta anexa ao livro de atas. 7 – 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. Submete-se à apreciação e votação da Assembleia Municipal, a 

proposta designada por “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”, aprovada pelo Executivo Municipal em sua reunião realizada 

em vinte e dois de março de dois mil e vinte e um, que aqui se dá por
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reproduzida e fica arquivada em pasta anexa ao livro de atas. -------------------- 

Posto isto, a Assembleia DELIBEROU, da seguinte forma: -------------------------- 

APROVAR o ponto 6, por unanimidade; ------------------------------------------------- 

APROVAR o ponto 7, por unanimidade; ------------------------------------------------- 

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

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

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

ENCARGOS. Submete-se à apreciação e votação da Assembleia Municipal, a 

proposta designada por “Concurso Público n.º 2-21 - Aquisição de serviços 

de transporte escolar de alunos do 1.º CEB - Repartição de Encargos”, 

aprovada pelo Executivo Municipal em sua reunião realizada em cinco 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. 9 - CONCURSO PÚBLICO Nº 1-21 

- AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EM 

REFEITÓRIOS ESCOLARES – TRIÉNIO 2022-2024 - REPARTIÇÃO DE 

ENCARGOS. Submete-se à apreciação e votação da Assembleia Municipal, a 

proposta designada por “Concurso Público nº 1-21 - Aquisição de Serviços - 

Fornecimento de refeições em refeitórios escolares – Triénio 2022-2024 - 

Repartição de encargos”, aprovada pelo Executivo Municipal em sua reunião 

realizada em cinco 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. 10 - 

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). Submete-se à apreciação e 

votação da Assembleia Municipal, a proposta designada por “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)”, aprovada 

pelo Executivo Municipal em sua reunião realizada em dezanove de abril de 
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dois mil e vinte e um, que aqui se dá por reproduzida e fica arquivada em 

pasta anexa ao livro de atas. 11 - 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. Submete-se à apreciação e votação da Assembleia Municipal, a 

proposta designada por “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”, aprovada pelo Executivo Municipal 

em sua reunião realizada 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. 

12 - 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. Submete-se à apreciação e votação da Assembleia Municipal, a 

proposta designada por “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”, aprovada pelo 

Executivo Municipal em sua reunião realizada em 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. 13 - 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. Submete-se à apreciação e votação da Assembleia Municipal, a 

proposta designada por “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”, aprovada pelo Executivo Municipal 

em sua reunião realizada em dezanove de abril de dois mil e vinte e um, que
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aqui se dá por reproduzida e fica arquivada em pasta anexa ao livro de atas.   

A Assembleia DELIBEROU, da seguinte forma: ---------------------------------------- 

APROVAR o ponto 8, por maioria, com 85 votos a favor (24 eleitos do PS, 34 

Presidentes de Junta do PS, 11 eleitos do PSD, 8 Presidentes de Junta do 

PSD, 3 eleitos do CDS-PP, 3 eleitos da CDU, Manuel Lourenço Lima Amaral – 

Membro Independente e António Fernando Meireles Lopes – Membro 

Independente) e 1 abstenção (1 eleito do BE); ---------------------------------------- 

APROVAR o ponto 9, por maioria, com 85 votos a favor (24 eleitos do PS, 34 

Presidentes de Junta do PS, 11 eleitos do PSD, 8 Presidentes de Junta do 

PSD, 3 eleitos do CDS-PP, 3 eleitos da CDU, Manuel Lourenço Lima Amaral – 

Membro Independente e António Fernando Meireles Lopes – Membro 

Independente) e 1 abstenção (1 eleito do BE); ---------------------------------------- 

APROVAR o ponto 10, por maioria, com 85 votos a favor (24 eleitos do PS, 

34 Presidentes de Junta do PS, 11 eleitos do PSD, 8 Presidentes de Junta do 

PSD, 3 eleitos do CDS-PP, 3 eleitos da CDU, Manuel Lourenço Lima Amaral – 

Membro Independente e António Fernando Meireles Lopes – Membro 

Independente) e 1 abstenção (1 eleito do BE); ---------------------------------------- 

APROVAR o ponto 11, por unanimidade; ----------------------------------------------- 

APROVAR o ponto 12, por unanimidade; ----------------------------------------------- 

APROVAR o ponto 13, por maioria, com 85 votos a favor (24 eleitos do PS, 

34 Presidentes de Junta do PS, 11 eleitos do PSD, 8 Presidentes de Junta do 

PSD, 3 eleitos do CDS-PP, 3 eleitos da CDU, Manuel Lourenço Lima Amaral – 

Membro Independente e António Fernando Meireles Lopes – Membro 

Independente) e 1 abstenção (1 eleito do BE). ---------------------------------------- 

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

Rui Manuel Leite Antunes, em nome do Grupo Parlamentar do BE, proferiu 

a seguinte Declaração de Voto: “O Bloco de Esquerda tem manifestado nesta 

Assembleia a sua posição no que diz respeito à externalização de serviços 
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públicos municipais em empresas privadas. No que diz respeito aos 

transportes escolares e cantinas, assim como de segurança e vigilância, a 

nossa posição mantém-se. Esses serviços devem ser responsabilidade do 

município e não entregues a empresas externas. Acreditamos que dessa 

forma se responde com maior garantia de quantidade e qualidade das 

refeições. Também se acautelam o respeito pelos trabalhadores e a 

segurança no posto de trabalho, impedindo abusos que muitas vezes 

obrigam estes funcionários a avançar com ações judiciais para defender os 

seus direitos. É uma escolha política contribuir para contribuir para o 

escoamento de produtos locais, melhor qualidade e melhor condições de 

trabalha para os seus profissionais, que vêm os seus contratos cessar no final 

de cada ano letivo, para assinarem novos contratos no início do ano letivo 

seguinte. Esta é opção política de um município que se diz socialista. É 

possível fazer mais e melhor.” ------------------------------------------------------------- 

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

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

NORTE. Submete-se à apreciação e votação da Assembleia Municipal, nos 

termos do art.º 53.º, por remissão do n.º 3 do art.º 56.º e do art.º 59.º, 

todos da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto, a adesão do Município de 

Guimarães à Associação de Turismo do Porto e Norte, A.R. – Porto 

Convention & Visitors Bureau, que implica a assunção de uma quota 

semestral, calculada em função da capacidade de alojamento turístico do 

Município, no montante de €12.500,00, considerando-se que, em razão do 

lapso de tempo que decorrerá até à eventual obtenção do visto do Tribunal 

de Contas, a adesão apenas se torne efetiva no segundo semestre do 

corrente ano, aprovada pelo Executivo Municipal em sua reunião realizada 

em vinte e dois de março de dois mil e vinte e um, que aqui se dá por 
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reproduzida e fica arquivada em pasta anexa ao livro de atas. 15 - AMAVE - 

ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO VALE DO AVE - EXTINÇÃO DA 

ASSOCIAÇÃO - ACORDO DE DISSOLUÇÃO. Submete-se à apreciação e 

votação da Assembleia Municipal, para efeitos da alínea u), do nº 1, do artº 

25º, do Anexo I da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, a proposta designada 

por “AMAVE - Associação de Municípios do Vale do Ave - Extinção da 

Associação - Acordo de Dissolução”, aprovada pelo Executivo Municipal em 

sua reunião realizada em 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. 

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

EMPRESA -EXPLORAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS 

FLEXÍVEL NO CONCELHO DE GUIMARÃES. Submete-se à apreciação e 

votação da Assembleia Municipal, ao abrigo do art.º 22.º-A da Lei n.º 

50/2012, de 31 de agosto, na sua versão atual, conjugado com o que dispõe 

o n.º 6 do art.º 32.º do mesmo diploma legal, a proposta designada por 

“Vitrus Ambiente, EM, SA – Alteração dos Estatutos da Empresa -Exploração 

do Serviço de Transporte de Passageiros Flexível no Concelho de 

Guimarães”, aprovada pelo Executivo Municipal em sua reunião realizada 

em 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. 17 - CRIAÇÃO 

DO CENTRO DE INTERFACE FIBRENAMICS – PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO 

COMO ASSOCIADO FUNDADOR. Submete-se à apreciação e votação da 

Assembleia Municipal, nos termos do art.º 53.º, por remissão do n.º 3 do 

art.º 56.º e do art.º 59.º, todos da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto, na sua 

atual redação, uma proposta de constituição de uma associação sem fins 

lucrativos na área da investigação e transferência de conhecimento científico 

em Guimarães, em parceria com a Universidade do Minho, de acordo com 

os estatutos que se juntam em anexo (doc. 1) e o estudo de viabilidade e 
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sustentabilidade económico-financeiro 2021/2023 (doc.2), conforme 

previsto no art.º 32.º, por remissão do n.º 2 do art.º 53.º, da referida Lei n.º 

50/2012, de 31 de agosto, aprovada pelo Executivo Municipal em sua 

reunião realizada em dezanove de abril de dois mil e vinte e um. A proposta 

e o referido anexo dão-se aqui por reproduzidos e ficam arquivados em 

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

Rui Alexandre Pereira Barros da Cunha Pereira, do Grupo Parlamentar 

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

seguir se transcreve: “O Serviço de Transporte Flexível de Passageiros pode 

ser um marco fundamental na alteração do paradigma da mobilidade em 

Guimarães. Eventualmente poderá até ter o maior impacto de todas as 

medidas que têm sido tomadas tendo em vista a mobilidade concelhia. 

Quiçá estaremos até perante a pedra angular da mobilidade em Guimarães. 

Por 3 motivos essencialmente: Um, por se propor complementar de forma 

decisiva lacunas importantes mas naturais que a concessão do Serviço 

Público de Transportes apresentava; Dois, por se antever nesta solução 

ainda em estado bruto condições para se aperfeiçoar ao longo da evolução 

do projeto; E, três, pelo potencial para ser um dos principais vetores de 

promoção da utilização do transporte público, dado ser um projeto que 

pode afirmar-se como facilitador do acesso à nova lógica de mobilidade 

concelhia estruturada. O Serviço de Transporte de Passageiros Flexível que 

aqui discutimos e votamos foi aprovada por unanimidade na Câmara 

Municipal o que reflete bem a importância das políticas de mobilidade 

concelhia no anterior e no presente mandato autárquico. Não obstante a 

concordância e a expectativa que muitos certamente partilhamos nesta 

Assembleia, temos perante nós um projeto assente em pressupostos 

teóricos, extremamente carente de experimentação prática. O próprio 
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“Plano para a exploração do serviço de transporte de passageiros flexível no 

concelho de Guimarães” aponta risco elevado em 3 índices críticos: Ao nível 

do planeamento: “O planeamento do serviço é realizado quanto à estratégia 

e modelo de operação, não sendo, contudo, possível prever, com rigor, a 

respetiva procura e a oferta a instalar”. Ao nível da operação: “Face à 

incapacidade de planeamento adequado do serviço, torna-se difícil prever os 

quilómetros a percorrer e a respetiva oferta a instalar, pelo que existe um 

elevado risco de operação.” Ao nível da procura: “O serviço é novo e não 

existe nenhuma informação atual que permita, de forma fidedigna, proceder 

à previsão da procura futura.“ Se nos fica na mente uma ideia de 

pioneirismo, surge também o temor pelo sucesso. Importa acrescentar a 

análise comparada, se não a projetos iguais pelo menos a modelos 

semelhantes, que permitam encurtar a distância para as eficiências que 

tornem o projeto mais sustentável nas suas diferentes variáveis. Até porque 

o impacto do custo para o utilizador pode ser uma variável que, por um lado, 

seja um obstáculo a uma utilização generalizada e por outro, porque implica 

uma avaliação sistemática para garantir que se encontra o valor ótimo. Estas 

circunstâncias exigirão um acompanhamento do projeto que não é líquido 

que esta Assembleia Municipal possa vir a garantir da forma mais adequada: 

a opção de internalizar na VITRUS este serviço específico que 

complementará a concessão do Serviço Público de Transportes poderá 

diluir-se na atividade corrente da empresa municipal. Fica assim a nota para 

que no futuro o Executivo, a Assembleia Municipal e a Administração da 

VITRUS primem pela transparência e pela pró-atividade na partilha de dados 

que facilitem o acompanhamento de um projeto politicamente tão 

relevante, ou seja, tão impactante na vida dos vimaranenses mormente os 

mais afetados pelos defeitos na coesão territorial e pela localização 

periférica. Tão politicamente relevante, como disse, para este mandato 
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autárquico que à semelhança da concessão do serviço público de 

transportes foi também incompreensivelmente relegado para o final do 

mandato. Apanharam juntos, o autocarro dos projetos importantes que faz a 

carreira da relegação com paragem no Padrão do Relaxe, no Beco dos 

Estudos e na Rua dos Projetos Mil para chegarem com um atraso tal que só 

se compreende pelos engarrafamentos da falta de planeamento e de 

prioridades no Convento de Santa Clara. Se os projetos se complementam; 

Se os projetos partilham de enorme importância para a vida dos 

Vimaranenses. É também certo que ambos os projetos enfermam de um 

atraso tal que só o próximo mandato autárquico permitirá ver a sua 

implementação. O que numa matéria desta importância é muito reprovável. 

E que infelizmente se enquadra numa matriz de falta de planeamento e de 

priorização que urge corrigir. Porque o que está em causa, o que realmente 

importa é a qualidade de vida dos vimaranenses e não os mandatos 

autárquicos.” ----------------------------------------------------------------------------------- 

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

regozijou-se por ver finalmente o processo da AMAVE chegar ao fim com o 

acordo de dissolução apresentado para votação. Porém, recordou que, em 

meados de fevereiro de 2020, o Presidente da Câmara afirmou, em 

entrevista à Rádio Universitária do Minho, que as dívidas da AMAVE estavam 

arrumadas, após aprovar uma transferência de 120 mil euros. Ainda assim, 

após análise dos documentos da proposta agora apresentada, disse ter 

constatado a existência, em 31 de dezembro de 2020, de uma dívida para 

com terceiros no valor de 2,5 milhões de euros, para a qual solicitou 

explicação. -------------------------------------------------------------------------------------- 

O Presidente da Câmara Municipal disse estar de acordo que a proposta de 

alteração dos Estatutos da Vitrus Ambiente para exploração do serviço de 
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transporte de passageiros flexível é impactante, de relevância política 

excecional, facilitadora do uso do transporte público e promotora da coesão 

territorial do concelho, como foi descrito por Rui Alexandre Barros. 

Informou, ainda neste âmbito, só ter sido possível avançar com estes 

concursos depois de a Câmara Municipal passar a ser a Autoridade 

Municipal de Transportes. Quanto à extinção da AMAVE, um processo 

necessariamente longo, disse apenas poder informar que a Câmara 

Municipal de Guimarães recebeu, com esta extinção, 1,5 milhões de euros. – 

O Presidente da Câmara Municipal respondeu aos esclarecimentos que lhe 

foram solicitados por Rui Alexandre Pereira Barros da Cunha Pereira e Rui 

Miguel Ribeiro Correia. ---------------------------------------------------------------------- 

Posto isto, a Assembleia DELIBEROU, da seguinte forma: -------------------------- 

APROVAR o ponto 14, por unanimidade; ----------------------------------------------- 

APROVAR o ponto 15, por maioria, com 85 votos a favor (24 eleitos do PS, 

34 Presidentes de Junta do PS, 11 eleitos do PSD, 8 Presidentes de Junta do 

PSD, 3 eleitos do CDS-PP, 3 eleitos da CDU, Manuel Lourenço Lima Amaral – 

Membro Independente e António Fernando Meireles Lopes – Membro 

Independente) e 1 abstenção (1 eleito do BE); ---------------------------------------- 

APROVAR o ponto 16, por maioria, com 80 votos a favor (23 eleitos do PS, 

33 Presidentes de Junta do PS, 11 eleitos do PSD, 8 Presidentes de Junta do 

PSD, 3 eleitos do CDS-PP, Manuel Lourenço Lima Amaral – Membro 

Independente e António Fernando Meireles Lopes – Membro Independente) 

e 4 abstenção (3 eleitos da CDU e 1 eleito do BE); ----------------------------------- 

Sérgio Alberto Castro da Rocha e Maria José Teixeira Martins não 

participaram na discussão e votação desta proposta por se considerarem 

impedidos, em virtude de pertencerem aos órgãos sociais da VITRUS 

AMBIENTE, EM, SA. --------------------------------------------------------------------------- 

APROVAR o ponto 17, por unanimidade; ----------------------------------------------- 



 
ATA Nº 4 Fls. __16__  

SESSÃO ORDINÁRIA DE 3 DE MAIO DE 2021                                                               
 

 

 

Mod. 228/SQ 0 

 

CONTRATO PROGRAMA --------------------------------------------------------------------- 

18 - 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. 

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

proposta: “A Assembleia Municipal, em sessão de 20 de julho de 2018, sob 

proposta da Câmara Municipal aprovada em reunião de 5 de julho de 2018, 

deliberou celebrar um Protocolo tripartido – Município de Guimarães, 

Administração Regional e Saúde do Norte, IP, e Hospital Senhora da Oliveira, 

Guimarães, EPE - a homologar pelo Ministro da Saúde, integrando a 

comparticipação municipal ao Hospital, EPE, para as obras de adaptação e 

requalificação da Urgência daquele Hospital, até ao montante de 

€1.150.000,00, bem como a assunção da construção da nova unidade de 

saúde de Moreira de Cónegos pelo Ministério da Saúde, a promover pela 

ARS NORTE, IP, em terrenos propriedade municipal, com uma área total de 

11644m2 (uma parcela com 7540 m2 e outra com 4104 m2), que seriam 

cedidos em direito de superfície, nos termos e condições constantes da 

minuta do Protocolo que foi anexa àquela proposta. Entretanto, no decorrer 

do processo, a ARS Norte considerou ser necessário reavaliar os termos da 

colaboração ali encetada e os instrumentos legais a mobilizar para a sua 

concretização, não tendo aquele Protocolo chegado a ser assinado. Nesta 

sequência, reconhecendo ser da maior importância uma nova Unidade de 

Saúde em Moreira de Cónegos, veio agora a ARS Norte propor, em 

alternativa àquele Protocolo, a celebração de um contrato-programa 

visando a construção daquela Unidade de Saúde. Considerando: a) Que a 

Administração Regional de Saúde do Norte, I.P. (ARS Norte) tem por missão 

garantir à população da respetiva área geográfica de intervenção, o acesso à 
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prestação de cuidados de saúde de qualidade, adequando os recursos 

disponíveis às necessidades em saúde, b) A importância do estabelecimento 

de parcerias funcionais, de alianças e de redes fortes para a promoção da 

saúde, que incluam os sectores público, privado e outros grupos da 

sociedade civil, para além dos tradicionalmente envolvidos, num esforço 

conjunto de construção de uma sociedade verdadeiramente promotora da 

saúde, c) A publicação, em 22 de janeiro de 2021, do Aviso n.º NORTE-42-

2021-14 pela Autoridade de Gestão do Programa Operacional Regional do 

Norte (NORTE 2020) para apresentação de candidaturas para investimento 

em infraestruturas na saúde que contribuam para o desenvolvimento 

nacional, regional e local, enquadrado no Domínio Inclusão Social e 

Emprego, nos termos dos números 6 e 7 do artigo 16º.do Decreto-Lei n.º 

159/2014, de 27 de outubro, na sua redação atual, e da regulamentação 

específica aplicável ‒ Regulamento Específico do Domínio da Inclusão Social 

e do Emprego, publicado através da Portaria n.º 97-A/2015, de 30 de março 

e respetivas alterações, direcionado para operações constantes do Anexo 

VIII do Aviso, que inclui uma intervenção localizada no Município de 

Guimarães, e que estabelece como beneficiários elegíveis “as entidades 

públicas que prestam serviços de saúde ou outras entidades públicas 

mediante protocolo com os serviços e organismos do ministério responsável 

pela área da saúde”, d) Que o esforço conjunto das partes outorgantes 

insere-se na prossecução dos seus fins: pela ARS Norte, enquanto 

responsável pela saúde da população da sua área geodemográfica e 

administradora do Serviço Nacional de Saúde na região norte, ao abrigo das 

Bases 1, 4, 8, 9 e 22, do artigo 19º do Decreto-Lei nº 124/2011, de 29/12, e 

do artigo 3º do Decreto-Lei nº22/2012, de 30/01, e, na sua relação com 

outras entidades, ao abrigo do nº 3 do artigo 3º do Decreto-lei nº 22/2012, 

de 30/01; pelo Município de Guimarães enquanto parceira na ação comum a 
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favor da saúde coletiva e dos indivíduos da sua área de circunscrição, ao 

abrigo das Bases 8 e 9 da Lei de Bases da Saúde e do artigo 7º e da alínea r) 

do nº1 do artigo 33º da Lei nº75/2013, de 12/09. Proponho: 1 – Que a 

Câmara Municipal delibere revogar a supracitada deliberação de 5 de julho 

de 2018 e proponha à Assembleia Municipal a revogação da referida 

deliberação de 20 de julho de 2018, que aprovaram a celebração do 

Protocolo tripartido acima mencionado. 2 – Que a Câmara Municipal 

delibere aprovar a celebração de um contrato-programa entre a 

Administração Regional de Saúde do Norte, IP e o Município de Guimarães, 

conforme minuta que se anexa (Doc. 1), cujo objeto consiste na cooperação 

entre as partes para a realização de obras de construção da Unidade de 

Saúde de Moreira de Cónegos (doravante Unidade de Saúde) e a aquisição 

de equipamentos, competindo ao Município, designadamente: - 

Disponibilizar os terrenos, propriedade municipal, com a área total de 11644 

m2, a seguir identificados, para a construção do edifício onde será instalada 

uma unidade de prestação de cuidados de saúde (Anexo I do contrato-

programa): a) Terreno com a área de 7540 m2, situado no Lugar de Aviascos, 

da Freguesia de Moreira de Cónegos, do concelho de Guimarães, descrito na 

CRPG sob o nº 539 e inscrito na respetiva matriz rústica sob o artigo 730, 

com o valor patrimonial de €3.120,00. b) Terreno com a área de 4104 m2, 

situado no Lugar da Lage, da Freguesia de Moreira de Cónegos, do concelho 

de Guimarães, descrito na CRPG sob o nº 891 e inscrito na respetiva matriz 

rústica sob o artigo 358, com o valor patrimonial de 2.643,63. - Elaborar o 

projeto de execução da obra de construção da unidade de prestação de 

cuidados de saúde nos terrenos acima identificados, de acordo com o 

programa funcional em anexo (Doc. 2), suportando as respetivas despesas, 

que se estimam em €40.000,00 + IVA; - Promover, suportando as respetivas 



 

 

 
 

ATA Nº 4 Fls. __17V__ 

SESSÃO ORDINÁRIA DE 3 DE MAIO DE 2021                                                                
 

 

 

Mod. 228/SQ 0 

despesas, a execução da empreitada de construção da unidade de prestação 

de cuidados de saúde, de acordo com o projeto aprovado, que se estima em 

€1.200.000,00 + IVA; - Equipar a Unidade de Saúde com o equipamento 

constante da lista previsional de equipamentos em anexo (Anexo II do 

contrato-programa), com as especificações técnicas a fornecer pela ARS 

Norte, no valor estimado de €57.280,40 + IVA; - Assegurar que as ligações de 

água e esgotos às respetivas redes públicas se encontram a funcionar 

corretamente, realizando, a suas expensas, os necessários procedimentos.”. 

A proposta foi aprovada pelo Executivo Municipal em sua reunião realizada 

em vinte e dois de março de dois mil e vinte e um e os referidos documentos 

dão-se aqui por reproduzidos e ficam arquivados em pasta anexa ao livro de 

atas. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

de Cónegos, fez a sua intervenção, lendo, em voz alta, o texto que a seguir 

se transcreve: “Nós os Moreirenses, agradecemos profundamente ao 

Município de Guimarães e ao Senhor Presidente, Dr. Domingos Bragança. 

Fomos eleitos para valorizar a nossa Comunidade, com “todo o respeito 

pelos outros”, todos os dias demonstramos a dinâmica necessária para que a 

Camara Municipal, junto dos Moreirenses e de toda a região envolvente crie 

as Instituições necessárias para servir mais e melhor as Famílias. Hoje, 

estamos a valorizar a Assembleia Municipal de Guimarães, por corresponder 

à proposta da Camara Municipal a construção do nosso Centro de Saúde. 

Moreira de Cónegos teve em Guimarães o primeiro caso de covid-19. 

Guimarães envolveu-se e Moreira de Cónegos vai ter tão importante 

estrutura. Nestes tempos tristes, onde vimos alguns dos nossos a partirem, 

vemos a Instituição maior de Guimarães a corresponder ao que se 

comprometeu com o nosso povo. Moreira de Cónegos agradece e valoriza a 

gente que assume e cumpre. A construção de um Centro de Saúde na nossa 
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terra, é a afirmação de quem há quatro anos atrás, se disponibilizou para 

servir mais e melhor e neste caso, para garantir as melhores condições na 

saúde da nossa Comunidade. A População de Moreira de Cónegos, 

representada pelos seus eleitos, regista os compromissos assumidos e a 

conclusão dos mesmos. Motivos maiores, que confirmam que a Camara 

Municipal de Guimarães, está muito bem representada e sem qualquer 

reserva a Junta de Freguesia de Moreira de Cónegos leva até cada Família 

que somos e temos parceiros autênticos para valer no que será mais 

necessário. A Junta de Freguesia colabora em todos os momentos com a 

nossa Unidade de Saúde Familiar, a mesma cresce e já são cerca de 5.000 

utentes. Com esta proposta, a nossa Vila, ficará mais rica na sua melhor 

essência; tratar a saúde dos habitantes desta parte sul do concelho de 

Guimarães. Os Vimaranenses terão também neste território as condições 

que há na Cidade. Moreira de Cónegos, tem no seu Povo a maior 

disponibilidade para servir os outros, sentimento correspondido nestas 

obras pelo Município e pela Assembleia Municipal, a todos um bem-haja, o 

Povo Moreira de Cónegos fica muito grato a quem tanto faz por nós. Nesta 

Nobre Instituição, Assembleia Municipal, representando todos os 

Vimaranenses, a Junta de Freguesia deixa um reconhecimento profundo 

pelo sentido profissional de Todos os que trabalham na Unidade de Saúde 

Familiar de Moreira de Cónegos. Moreira de Cónegos, uma terra com 

gratidão a Guimarães.” ---------------------------------------------------------------------- 

O Presidente da Câmara Municipal agradeceu a intervenção do Presidente 

da Junta de Freguesia de Moreira de Cónegos e deu nota de que este edifício 

ficará situado num terreno próximo da centralidade da vila, junta à Igreja, e 

cujo projeto de arquitetura está a ser muito elogiado, nomeadamente pela 

ARS Norte, contemplando uma zona de jardim e aparcamento. ------------------ 
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A Assembleia DELIBEROU APROVAR, por unanimidade. ---------------------------- 

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

19 - REABILITAÇÃO ENERGÉTICA DE EDIFÍCIOS DE HABITAÇÃO SOCIAL - 

REPARTIÇÃO DE ENCARGOS. Submete-se à apreciação e votação da 

Assembleia Municipal a seguinte proposta: “No Plano Plurianual de 

Investimentos para o ano de 2021 consta a execução da obra em título, onde 

foi inscrita a verba de €3.700.000,00 destinada a suportar a despesa, com a 

rubrica 3.2.2.06. Com vista a ser adjudicada a empreitada "Reabilitação 

Energética de Edifícios de Habitação Social, nomeadamente: Lote 1 - 

Habitação Social de Azurém; Lote 2 -Habitação Social de Coradeiras; Lote 3 - 

Habitação Social de Urgezes; Lote 4 - Habitação Social de Mataduços, ao 

consórcio "Costeira Engenharia e Construção, S.A./N.V.E. — Engenharias, 

S.A." conforme proposto pelo Júri do Procedimento, em 06/04/2021 pelo 

preço total de 2.960.000,00 + IVA e atento o plano de pagamentos da 

respetiva proposta, sugiro a seguinte repartição de encargos: Lote 1 — 

Habitação Social de Azurém - Ano de 2021: €420.000,00 + IVA = 

€445.200,00; Lote 2 - Habitação Social de Coradeiras: Ano de 2021: 

€1.062.462,46 + IVA = €1.126.210,21; Ano de 2022: €212.537,54 + IVA = 

€225.289,79; Lote 3 — Habitação Social de Urgezes: Ano de 2021: 

€475.000,00 + IVA = €503.500,00; Lote 4 - Habitação Social de Mataduços - 

Ano de 2021: €617.579,98 + IVA = €654.634,78; Ano de 2022: €172.420,02 + 

IVA = €182.765,22”, aprovada pelo Executivo Municipal em sua reunião 

realizada em dezanove de abril de dois mil e vinte e um. --------------------------- 

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

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

20 - REGULAMENTO DA GALA DO DESPORTO – ALTERAÇÃO. Submete-se à 

apreciação e votação da Assembleia Municipal a seguinte proposta: “O 

desporto tem, em Guimarães, uma forte presença na comunidade, e o maior 
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exemplo são as instituições que realizam um trabalho ímpar ao nível social e 

formativo na comunidade. É igualmente um forte sinal de afirmação de um 

território a realização de eventos internacionais como a Cidade Europeia do 

Desporto em 2013, a Liga das Nações em 2019, eventos com a Taça do 

Mundo de Ginástica e outros eventos internacionais que projetam 

Guimarães como uma marca de qualidade ao nível internacional. Acresce a 

estas iniciativas, a criação de uma rede de infraestruturas de qualidade das 

quais se destacam a rede de piscinas e de pavilhões municipais, o Pavilhão 

Multiusos e a Cidade Desportiva e a Academia de Ginástica. O Desporto é 

também feito pelas pessoas e o reconhecimento do trabalho das mesmas 

em prol do desporto é algo que enobrece a atividade de cada uma das 

instituições e dos seus membros. É nesse enquadramento que foi criada em 

2010 a iniciativa da Gala do Desporto, foi nesse ano que foram atribuídos os 

primeiros prémios de reconhecimento de atletas, dirigentes e associações 

desportivas, tendo sido um caminho sustentado e alicerçado no trabalho 

associativo ao longo de 10 edições da Gala do Desporto. A Gala do Desporto 

de Guimarães é um evento anual, organizado conjuntamente pela Câmara 

Municipal de Guimarães e pela Cooperativa Tempo Livre, que tem como 

objetivo reconhecer publicamente todos os clubes e atletas vimaranenses 

que tenham alcançado resultados desportivos notáveis, assim como 

valorizar os jovens talentos desportivos locais, apoiando-os no seu processo 

de formação desportiva e encorajando-os à permanência no tecido 

desportivo local, através da atribuição de Bolsas de Formação Desportiva. 

Considerando a necessidade de perceber a evolução da realidade e por 

forma a adaptar as iniciativas de reconhecimento aos novos tempos, é 

proposta uma alteração ao regulamento da Gala do Desporto para que se 

criem as condições de reconhecimento merecido a todos aqueles que fazem 
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do Desporto em Guimarães o seu trabalho, transmitindo os valores e a 

educação que tornam em prol de uma sociedade mais justa. Resultado de 

uma profunda reflexão e aprendizagem durante as edições anteriores, é 

então proposto que sejam realizadas alterações ao Regulamento em vigor, 

nomeadamente: • enquadramento das candidaturas em associações/clubes 

registados no portal do associativismo e/ou integrados em federações com 

estatuto de entidade pública desportiva (Artigo 3º); • Alteração da 

composição da comissão de avaliação em número ímpar (artigo 6º); • A 

comissão de avaliação pode propor atletas em nome individual (artigo 8º); • 

Criação de categorias de prémios a atribuir (Artigo 15º) • Não será permitido 

a acumulação de bolsas com outros subsídios (artigo 18º). A Câmara 

Municipal de Guimarães deliberou, em sua reunião de 12 de outubro de 

2020, dar início ao procedimento tendente à alteração deste Regulamento, 

nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 98.º do Código do Procedimento 

Administrativo (CPA). No decurso do prazo estabelecido para o efeito 

nenhum interessado se apresentou no processo nem foram apresentados 

contributos para a elaboração do Regulamento, tendo, assim, sido 

dispensada a sua consulta pública, nos termos do que dispõe o artigo 101.º 

do CPA, uma vez que se entendeu que, não tendo comparecido nenhum 

interessado que devesse ser ouvido em audiência dos interessados, e não 

justificando a natureza da matéria regulada neste Regulamento uma 

consulta pública, porque não afeta de modo direto e imediato direitos ou 

interesses legalmente protegidos dos cidadãos, antes confere direitos a 

potenciais interessados, a situação não tinha enquadramento legal na 

obrigatoriedade prevista naquele artigo 101.º. Assim, no uso do poder 

regulamentar conferido às autarquias locais pelo artigo 241.º da 

Constituição da República Portuguesa, e nos termos do disposto na alínea u) 

do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e 
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tendo em vista o estabelecido na alínea f) do n.º 2 do artigo 23.º do mesmo 

diploma legal, procedeu-se à alteração do Regulamento da Gala do 

Desporto, conforme documento em anexo (doc. 1), depois já introduzidas na 

versão final do Regulamento (doc. 2) que se propõe à aprovação da Câmara 

Municipal, e posterior aprovação da Assembleia Municipal, conforme 

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

constantes da alínea g) do n.º 1 do artigo 25.º da referida Lei n.º 75/2013.”. 

A proposta foi aprovada pelo Executivo Municipal em sua reunião realizada 

em cinco de abril de dois mil e vinte e um e os referidos documentos dão-se 

aqui por reproduzidos e ficam arquivados em pasta anexa ao livro de atas. 

21 - 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. Submete-se à apreciação e votação da Assembleia 

Municipal a seguinte proposta: “A Assembleia Municipal, em sessão 

realizada em 25 de setembro de 2018, sob proposta da Câmara Municipal 

tomada em sua reunião de 5 de julho de 2018, aprovou a celebração de um 

Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências com a 

Freguesia de Selho S. Cristóvão, para execução das obras nos balneários do 

Campo de futebol do Parque de Lazer do Rio Selho, com uma verba no valor 

de €19.650,20. Posteriormente, a Junta de Freguesia solicitou uma 

prorrogação de prazo para conclusão das obras, o que foi deferido por 

deliberação da Assembleia Municipal de 25 de novembro de 2019, sob 

proposta da Câmara Municipal aprovada em 3 de outubro de 2019., dando 

lugar à primeira revisão do respetivo contrato. Entretanto, a solicitação da 

Presidente da Junta da Freguesia, a Assembleia Municipal, em sessão de 8 

de fevereiro de 2021, sob proposta da Câmara Municipal Câmara Municipal 
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aprovada em reunião de 25 de janeiro de 2021, foi aprovada uma segunda 

revisão ao contrato que consiste em nova prorrogação de prazo, agora até 

31 de dezembro de 2021. Entretanto, a Freguesia de Selho S. Cristóvão 

promoveu o procedimento concursal para adjudicação das obras tendo-se 

verificado que o a proposta de valor mais baixo (€24.150,00 + IVA) é superior 

ao valor atribuído pelo Município, pelo que solicita o reforço dessa verba no 

exato montante da diferença, ou seja, no valor de €5.958,34 (IVA incluído), 

totalizando €25.608,54 (IVA incluído). Assim, propõe-se que a Câmara 

Municipal delibere submeter à Assembleia Municipal a aprovação da 

terceira revisão do Contrato Interadministrativo de Delegação de 

Competências, nos termos da cláusula 11ª daquele Contrato, alterando-se o 

n.º 1 da cláusula 2ª da seguinte forma: “Para a prossecução do objeto 

definido na cláusula 1ª e a sua execução nos termos previstos na cláusula 8ª, 

é concedida, pelo MUNICÍPIO à FREGUESIA, uma verba até ao limite do valor 

de €25.608,54”.” A proposta foi aprovada pelo Executivo Municipal em sua 

reunião realizada em cinco de abril de dois mil e vinte e um. --------------------- 

A Assembleia DELIBEROU APROVAR, os pontos 20 e 21, por unanimidade. --- 

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

22 - RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO ESTATUTO DO 

DIREITO DE OPOSIÇÃO - ANO DE 2020. Submete-se à apreciação da 

Assembleia Municipal, em cumprimento do disposto no nº 2 do art.º 10º do 

Decreto-lei nº 24/98, de 26 de maio, o Relatório de Avaliação do 

Cumprimento do Estatuto do Direito de Oposição – Ano de 2020, aprovado 

pelo Executivo Municipal em sua reunião realizada em dois de março de dois 

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

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

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

CDU, fez a sua intervenção, lendo, em voz alta, o texto que a seguir se 
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transcreve: “Uma vez que debatemos hoje o Estatuto da Oposição, e sendo 

esta Assembleia um palco privilegiado para o seu exercício, não podíamos 

deixar de manifestar aqui a nossa incompreensão pelas condições em que 

continuamos a realizar esta reunião da Assembleia Municipal. Perdemos um 

ano de fiscalização, discussão, de participação dos cidadãos num momento 

em que mais precisavam de questionar, de levantar problemas, de serem 

ouvidos em viva voz. Senhor Presidente, os eleitos da AM são escolhidos 

pelos cidadãos para enfrentarem os períodos bons, mas principalmente para 

os períodos maus. Havia condições para, com segurança realizar as 

Assembleias presencialmente e até ter cidadãos a colocar os seus 

problemas. A maioria nesta Assembleia e as forças em minoria entenderam 

ficar no conforto do sofá enquanto milhares de trabalhadores, incluindo 

trabalhadores da autarquia tinham que enfrentar todos os dias o perigo. 

Não foi bom exemplo. Mas vamos ao cumprimento do estatuto do Direito de 

Oposição. Podemos começar por dizer que num ano tão atípico como foi 

2020, em que o nosso país e o mundo tiveram que lidar com uma pandemia 

o executivo camarário de Guimarães optou por não partilhar os planos e as 

estratégicas para o combate à covid-19. Mesmo depois da oposição se ter 

mostrado disponível para discutir e refletir sobre o caminho que se devia 

seguir no apoio à população e aos micro, pequenos e médios empresários. 

Num momento que todos desconhecíamos, mas que todos tínhamos o 

contributo válido para dar. O senhor presidente sugeriu que se oposição 

queria dar contributos que “batesse à porta” que seriam bem recebidos, no 

entanto não teve qualquer problema em assumir que a solução ideal era 

saber quem estava doente e ir lá “bater à porta” para perguntar se tinha 

necessidades, mesmo que, em muitos casos, só aparecessem depois das 

pessoas estarem confinadas durante uma semana. Porém, também não nos 
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podemos esquecer da última frase do senhor presidente da câmara, ainda 

fresquinha na memória de todos, porque foi na passada sexta-feira. Quando 

confrontado com a falta de respostas às questões colocadas pelos eleitos, 

relembrou que todos temos liberdade e que as suas respostas tentam 

aproximar-se da realidade do trabalho. Mas senhor presidente, o Presidente 

da Câmara não escolhe aquilo a que responde. Não se trata de liberdade, 

trata-se de cumprimento do regulamento, e Lei. A Assembleia Municipal tem 

a função de fiscalizar a atividade da Câmara e a Câmara presta aqui contas. 

Os eleitos questionam o executivo sobre o trabalho e ESTE tem a obrigação 

por lei de nos responder com verdade. O que nem sempre acontece, porque 

o senhor Presidente parece acreditar que devemos “comer e calar”. Como o 

Senhor Presidente da Câmara parece conviver mal com o direito da oposição 

de questionar, discutir, escrutinar, fiscalizar, sendo este o papel da oposição 

e quando o faz de forma séria, competente e honesta está a tratar dos 

problemas das pessoas, o senhor Presidente acusa-nos de “botar abaixo”. A 

oposição da CDU vai manter-se como sempre, e incomoda mesmo que não 

faça intervenção, como vimos na intervenção do senhor vereador Ricardo 

Costa, desde o primeiro dia e esperamos que rapidamente se devolva a 

dignidade a este órgão. Porque o vírus tem as costas muito largas, mas não 

justifica tudo.” --------------------------------------------------------------------------------- 

O Presidente da Câmara Municipal disse que as suas respostas eram 

consentâneas com o que é a sua interpretação do trabalho que a Câmara 

Municipal está a realizar, que nem sempre são as respostas que a CDU 

gostaria de ouvir. Disse, ainda, que tenta sempre responder ponto por ponto 

às questões que lhe são colocadas na Assembleia Municipal, referindo um 

forte sentido e um grande bem-querer à liberdade. --------------------------------- 

O Presidente da Câmara Municipal respondeu aos esclarecimentos que lhe 

foram solicitados por Mariana da Conceição Pereira da Silva. --------------------- 
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PATRIMÓNIO ----------------------------------------------------------------------------------- 

23 - DESAFETAÇÃO DO DOMÍNIO PÚBLICO DE PARCELA DE TERRENO SITA 

NA RUA COUTO DE BELMIR, FREGUESIA DE RONFE. Submete-se à 

apreciação e votação da Assembleia Municipal, nos termos do disposto na 

alínea ccc), nº 1 do artigo 33º, conjugado com a alínea q), nº 1 do artigo 25º 

do Anexo I da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, desafetação do domínio 

público da parcela de terreno, assinalada na planta anexa (Doc. 1), e a seguir 

melhor identificada: - Parcela de terreno com a área de 74,00m², situada na 

rua Couto de Belmir, da freguesia de Ronfe, a confrontar do norte, com 

caminho público, do sul com prédio urbano de Rui César Dias Mendes, do 

nascente e do poente com terrenos do domínio público, aprovada pelo 

Executivo Municipal em sua reunião realizada em cinco 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. 24 - AFETAÇÃO DE PARCELA DE TERRENO AO DOMÍNIO 

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

Submete-se à apreciação e votação da Assembleia Municipal, ao abrigo da 

alínea ccc) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, alterada, conjugada com o disposto na alínea q) do n.º 1 do artigo 

25.º do mesmo diploma legal, o seguinte: - Afetação ao domínio público 

municipal da parcela de terreno caracterizada a cor azul na planta que se 

anexa à presente proposta e da qual faz parte integrante, com a área de 232 

m², a desanexar do logradouro do prédio descrito na Conservatória dos 

Registos Predial, Comercial e Automóveis de Guimarães sob o n.º 

1004/19940322, e do inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 3125º, 

da Freguesia de Creixomil, registado em nome de Portas de Guimarães, Lda., 

a confrontar do Norte e Poente com arruamentos públicos, do Sul com o 

próprio, do Nascente com Rua D. João I, destinando-se a integrar o domínio 
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público municipal, passando a responsabilidade pela sua gestão, 

manutenção e conservação a ser da estrita competência do Município de 

Guimarães; - Afetação ao uso exclusivo da unidade hoteleira de seis lugares 

de estacionamento previstos no projeto do arranjo urbanístico da Rua D. 

João I, sendo que um deles destinar-se-á ao estacionamento de veículos em 

que um (ou mais) do (s) ocupante (s) possua (m) mobilidade condicionada, 

ficando isentos do pagamento de taxas ao Município por tempo 

indeterminado, enquanto se mantiver a atividade daquele serviço, de 

acordo com o disposto nos artigos 54º a 56º do referido Regulamento. A 

proposta foi aprovada pelo Executivo Municipal em sua reunião realizada 

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

fica arquivado em pasta anexa ao livro de atas. 25 - AFETAÇÃO DE PARCELA 

DE TERRENO COM A ÁREA DE 170M2 AO DOMÍNIO PÚBLICO - RUA ENG.º 

DUARTE AMARAL - FREGUESIA DE PENCELO. Submete-se à apreciação e 

votação da Assembleia Municipal, ao abrigo da alínea ccc) do n.º 1 do artigo 

33.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, alterada, conjugada 

com o disposto na alínea q) do n.º 1 do artigo 25.º do mesmo diploma legal, 

a afetação ao domínio público municipal da parcela de terreno identificada 

em planta anexa e que faz parte integrante desta proposta, com a área de 

170 m², a desanexar do prédio descrito na Conservatória dos Registos 

Predial, Comercial e Automóveis de Guimarães sob o n.º 656/20151028 e do 

inscrito na matriz predial rústica sob o artigo 152º, da freguesia de Pencelo, 

destinada à continuidade do reperfilamento da Rua Eng.º Duarte Amaral. A 

proposta foi aprovada pelo Executivo Municipal em sua reunião realizada 

em cinco 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. 26 - DESAFETAÇÃO DO 

DOMÍNIO PÚBLICO DE PARCELA DE TERRENO SITUADA NA RUA MONTE DA 

SANTA, FREGUESIA DE SELHO S. JORGE. Submete-se à apreciação e votação 
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da Assembleia Municipal, nos termos do disposto na alínea ccc), nº 1 do 

artigo 33º, conjugado com a alínea q), nº 1 do artigo 25º do Anexo I da Lei nº 

75/2013, de 12 de setembro, a desafetação do domínio público da parcela 

de terreno a seguir melhor identificada: - Parcela de terreno com a área de 

146,70m², situada na rua Monte da Santa, da freguesia de Selho S. Jorge, a 

confrontar do norte e do poente com terrenos do domínio público (zonas 

verdes) do sul com arruamento público (rua Monte da Santa) e do nascente 

com lote 43 do Alvará de Loteamento nº 31/97, aprovada pelo Executivo 

Municipal em sua reunião realizada em cinco 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. 27 - DESAFETAÇÃO DO DOMÍNIO PÚBLICO DE PARCELA DE 

TERRENO COM A ÁREA DE 56,00M2, SITUADA NA RUA DO ASSENTO, 

ABAÇÃO. Submete-se à apreciação e votação da Assembleia Municipal, nos 

termos do disposto na alínea ccc), nº 1 do artigo 33º, conjugado com a 

alínea q), nº 1 do artigo 25º do Anexo I da Lei nº 75/2013, de 12 de 

setembro, a desafetação do domínio público da parcela de terreno, 

assinalada na planta anexa (Doc. 1), e a seguir melhor identificada: - Parcela 

de terreno com a área de 56,00m², situada na rua do Assento, da União das 

Freguesias de Abação e Gémeos (anterior freguesia de Abação), a confrontar 

do norte com terreno do domínio público (faixa mista), do sul com lote 1 do 

Alvará de Loteamento nº 15/2016, do nascente em ponta aguda com 

arruamento público (rua da Liberdade) e do poente em ponta aguda com 

terreno do domínio público (faixa mista), aprovado pelo Executivo Municipal 

em sua reunião realizada em vinte e dois de março de dois mil e vinte e um, 

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

atas. 28 - REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE DAS HORTAS E ZONA 

ENVOLVENTE - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS DA INOBLOCO - INVESTIMENTOS 
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IMOBILIÁRIOS, LDA. Submete-se à apreciação e votação da Assembleia 

Municipal, ao abrigo do disposto na alínea ccc) do nº 1 do artigo 33º e da 

alínea i) do n.º 1, artigo 25º do Anexo I da Lei nº 75/2013, de 12 de 

setembro, a proposta designada por “Requalificação do Parque das Hortas e 

Zona Envolvente – Aquisição de Imóveis da INOBLOCO – Investimentos 

Imobiliários, Lda., aprovada pelo Executivo Municipal em sua reunião 

realizada em 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. 29 - 

ACADEMIA DE TRANSFORMAÇÃO DIGITAL – ANTIGA FÁBRICA DO ALTO, 

SELHO S. JORGE - APERFEIÇOAMENTO DA MINUTA DE COMPRA E VENDA. 

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

designada por “Academia de Transformação Digital – Antiga Fábrica do Alto, 

Selho S. Jorge - Aperfeiçoamento da Minuta de Compra e Venda”, aprovada 

pelo Executivo Municipal em sua reunião realizada em 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 da seguinte forma: ----------------------------------------- 

APROVAR o ponto 23, por unanimidade; ----------------------------------------------- 

APROVAR o ponto 24, por unanimidade; ----------------------------------------------- 

APROVAR o ponto 25, por unanimidade; ----------------------------------------------- 

APROVAR o ponto 26, por maioria, com 85 votos a favor (24 eleitos do PS, 

34 Presidentes de Junta do PS, 11 eleitos do PSD, 8 Presidentes de Junta do 

PSD, 3 eleitos do CDS-PP, 3 eleitos da CDU, Manuel Lourenço Lima Amaral e 

António Fernando Meireles Lopes – Membros Independentes) e 1 voto 

contra (1 eleito do BE). ---------------------------------------------------------------------- 

APROVAR o ponto 27, por unanimidade; ----------------------------------------------- 

APROVAR o ponto 28, por maioria, com 85 votos a favor (24 eleitos do PS, 

34 Presidentes de Junta do PS, 11 eleitos do PSD, 8 Presidentes de Junta do 
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PSD, 3 eleitos do CDS-PP, 3 eleitos da CDU, Manuel Lourenço Lima Amaral e 

António Fernando Meireles Lopes – Membros Independentes) e 1 abstenção 

(1 eleito do BE). -------------------------------------------------------------------------------- 

APROVAR o ponto 29, por unanimidade; ----------------------------------------------- 

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

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

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

ESCOLAR. Submete-se à apreciação e votação da Assembleia Municipal a 

proposta designada por “Freguesia de Ponte - Cedência de Direito de 

Superfície da Escola EB1 de Igreja e de parcela de terreno contígua ao 

edifício escolar“, aprovada pelo Executivo Municipal em sua reunião 

realizada em vinte e dois de março de dois mil e vinte e um, que aqui se dá 

por reproduzida e fica arquivada em pasta anexa ao livro de atas. 31 - 

FREGUESIA DE CREIXOMIL - OFERTA DE DUAS BANDEIRAS. Submete-se à 

apreciação e votação da Assembleia Municipal a proposta designada por 

“Freguesia de Creixomil – Oferta de duas bandeiras“, aprovada pelo 

Executivo Municipal em sua reunião realizada em vinte e dois de março de 

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

pasta anexa ao livro de atas. 32 - INVENTÁRIO PATRIMONIAL DO 

MUNICÍPIO DE GUIMARÃES - REGULARIZAÇÃO DE PROCESSOS RELATIVOS 

A OBRAS REALIZADAS NA REDE VIÁRIA DA COMPETÊNCIA DAS FREGUESIAS 

- ATRIBUIÇÃO DE APOIOS A FREGUESIAS. Submete-se à apreciação e 

votação da Assembleia Municipal a proposta designada por “Inventário 

Patrimonial do Município de Guimarães - Regularização de processos 

relativos a obras realizadas na rede viária da competência das Freguesias - 

Atribuição de apoios a Freguesias“, aprovada pelo Executivo Municipal em 

sua reunião realizada em dezanove de abril de dois mil e vinte e um, que 
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aqui se dá por reproduzida e fica arquivada em pasta anexa ao livro de atas. 

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

FREGUESIA DE RONFE - FREGUESIA DE RONFE. Submete-se à apreciação e 

votação da Assembleia Municipal a proposta designada por “Contrato de 

Comodato - Antiga Escola Básica de Ermida, freguesia de Ronfe - Freguesia 

de Ronfe“, aprovada pelo Executivo Municipal em sua reunião realizada em 

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 da seguinte forma: ----------------------------------------- 

APROVAR o ponto 30, por unanimidade; ----------------------------------------------- 

APROVAR o ponto 31, por unanimidade; ----------------------------------------------- 

APROVAR o ponto 32, por unanimidade; ----------------------------------------------- 

APROVAR o ponto 33, por unanimidade; ----------------------------------------------- 

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

34 – FREGUESIA DE POLVOREIRA – ATRIBUIÇÃO DE APOIO PARA 

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

RATIFICAÇÃO. Submete-se à apreciação e votação da Assembleia Municipal 

a proposta designada por “Freguesia de Polvoreira – Atribuição de Apoio 

para Aquisição de Terreno - Ano de 2020 – Alteração da Deliberação - 

Ratificação“, aprovada pelo Executivo Municipal em sua reunião realizada 

em oito de fevereiro de dois mil e vinte e um, que aqui se dá por 

reproduzida e fica arquivada em pasta anexa ao livro de atas. 35 - UNIÃO 

DAS FREGUESIAS DE AIRÃO SANTA MARIA, AIRÃO S. JOÃO E VERMIL – 

ATRIBUIÇÃO DE APOIO PARA RECONSTRUÇÃO DO MURO DO CEMITÉRIO 

DE VERMIL. Submete-se à apreciação e votação da Assembleia Municipal a 

proposta designada por “União das Freguesias de Airão Santa Maria, Airão S. 

João e Vermil – Atribuição de apoio para reconstrução do muro do Cemitério 

de Vermil “, aprovada pelo Executivo Municipal em sua reunião realizada em 
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vinte e dois de março de dois mil e vinte e um, que aqui se dá por 

reproduzida e fica arquivada em pasta anexa ao livro de atas. 36 - 

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

CORREDOURA - CEDÊNCIA DE MATERIAIS. Submete-se à apreciação e 

votação da Assembleia Municipal a proposta designada por “Freguesia de S. 

Torcato – Requalificação das Bermas da Rua da Corredoura - Cedência de 

Materiais “, aprovada pelo Executivo Municipal em sua reunião realizada em 

vinte e dois de março de dois mil e vinte e um, que aqui se dá por 

reproduzida e fica arquivada em pasta anexa ao livro de atas. 37 - UNIÃO 

DAS FREGUESIAS DE CONDE E GANDARELA – ATRIBUIÇÃO DE APOIO PARA 

OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO MULTIUSOS DE CONDE. Submete-

se à apreciação e votação da Assembleia Municipal a proposta designada por 

“União das Freguesias de Conde e Gandarela – Atribuição de apoio para 

obras de requalificação do espaço Multiusos de Conde “, aprovada pelo 

Executivo Municipal em sua reunião realizada em vinte e dois de março de 

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

pasta anexa ao livro de atas. 38 - UNIÃO DAS FREGUESIAS DE CANDOSO S. 

TIAGO E MASCOTELOS – ATRIBUIÇÃO DE APOIO PARA AS OBRAS DE 

AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO DE MASCOTELOS – 2.ª FASE. Submete-se à 

apreciação e votação da Assembleia Municipal a proposta designada por 

“União das Freguesias de Candoso S. Tiago e Mascotelos – Atribuição de 

apoio para as obras de ampliação do Cemitério de Mascotelos – 2.ª fase “, 

aprovada pelo Executivo Municipal em sua reunião realizada em vinte e dois 

de março de dois mil e vinte e um, que aqui se dá por reproduzida e fica 

arquivada em pasta anexa ao livro de atas. 39 - FREGUESIA DE PINHEIRO - 

ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO – ANO DE 2019 – ALTERAÇÃO DA DELIBERAÇÃO. 

Submete-se à apreciação e votação da Assembleia Municipal a proposta 
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designada por “Freguesia de Pinheiro - Atribuição de Subsídio – Ano de 2019 

– Alteração da Deliberação “, aprovada pelo Executivo Municipal em sua 

reunião realizada em cinco 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. 40 - 

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE BRITEIROS SANTO ESTÊVÃO E DONIM – 

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

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

designada por “União das Freguesias de Briteiros Santo Estêvão e Donim – 

Atribuição de Apoio - Alteração da Deliberação - Ano de 2020 “, aprovada 

pelo Executivo Municipal em sua reunião realizada em vinte e dois de março 

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

pasta anexa ao livro de atas. 41 - FREGUESIA DE BARCO - ATRIBUIÇÃO DE 

APOIO - ALTERAÇÃO DA DELIBERAÇÃO - ANO DE 2020. Submete-se à 

apreciação e votação da Assembleia Municipal a proposta designada por 

“Freguesia de Barco - Atribuição de Apoio - Alteração da Deliberação - Ano 

de 2020 “, aprovada pelo Executivo Municipal em sua reunião realizada em 

vinte e dois de março de dois mil e vinte e um, que aqui se dá por 

reproduzida e fica arquivada em pasta anexa ao livro de atas. 42 - 

FREGUESIA DE SILVARES – ATRIBUIÇÃO DE APOIO – ALTERAÇÃO DA 

DELIBERAÇÃO - ANO DE 2020. Submete-se à apreciação e votação da 

Assembleia Municipal a proposta designada por “Freguesia de Silvares – 

Atribuição de Apoio – Alteração da Deliberação - Ano de 2020 “, aprovada 

pelo Executivo Municipal em sua reunião realizada em vinte e dois de março 

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

pasta anexa ao livro de atas. 43 - FREGUESIA DE POLVOREIRA - ATRIBUIÇÃO 

DE APOIO PARA ELETRIFICAÇÃO DA AVENIDA ISAC ARAÚJO E SILVA. 

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

designada por “Freguesia de Polvoreira - Atribuição de Apoio para 
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Eletrificação da Avenida Isac Araújo e Silva“, aprovada pelo Executivo 

Municipal em sua reunião realizada em vinte e dois de março de dois mil e 

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

ao livro de atas. 44 - FREGUESIA DE RONFE – ATRIBUIÇÃO DE APOIO - 

ALTERAÇÃO DA DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 18 DE JUNHO - 

ANO DE 2020. Submete-se à apreciação e votação da Assembleia Municipal 

a proposta designada por “Freguesia de Ronfe – Atribuição de Apoio - 

Alteração da Deliberação da Câmara Municipal de 18 de junho - Ano de 2020 

“, aprovada pelo Executivo Municipal em sua reunião realizada em vinte e 

dois de março de dois mil e vinte e um, que aqui se dá por reproduzida e fica 

arquivada em pasta anexa ao livro de atas. 45 - FREGUESIA DE RONFE - 

ATRIBUIÇÃO DE APOIO - ALTERAÇÃO DA DELIBERAÇÃO DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE 1 DE JUNHO DE 2020 - ANO DE 2020. Submete-se à 

apreciação e votação da Assembleia Municipal a proposta designada por 

“Freguesia de Ronfe - Atribuição de Apoio - Alteração da Deliberação da 

Câmara Municipal de 1 de junho de 2020 - Ano de 2020 “, aprovada pelo 

Executivo Municipal em sua reunião realizada em vinte e dois de março de 

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

pasta anexa ao livro de atas. 46 - 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. Submete-se à apreciação e votação da 

Assembleia Municipal a proposta designada por “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 – 
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Ano de 2021 “, aprovada pelo Executivo Municipal em sua reunião realizada 

em 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. 47 - 

CONCESSÃO DE APOIOS MUNICIPAIS ÀS FREGUESIAS. Submete-se à 

apreciação e votação da Assembleia Municipal a proposta designada por 

“Concessão de Apoios Municipais às Freguesias “, aprovada pelo Executivo 

Municipal em sua reunião realizada em 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. 48 - UNIÃO DAS FREGUESIAS DE CONDE E GANDARELA - 

SUBSÍDIO – ANO DE 2020 - ALTERAÇÃO DA DELIBERAÇÃO. Submete-se à 

apreciação e votação da Assembleia Municipal a proposta designada por 

“União das Freguesias de Conde e Gandarela - Subsídio - Ano de 2020 - 

Alteração da Deliberação “, aprovada pelo Executivo Municipal em sua 

reunião realizada em 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. 49 - 

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

DELIBERAÇÃO. Submete-se à apreciação e votação da Assembleia Municipal 

a proposta designada por “Freguesia de Lordelo – Subsídio - Ano de 2020 – 

Alteração da Deliberação “, aprovada pelo Executivo Municipal em sua 

reunião realizada em 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. 50 - 

FREGUESIA DE LORDELO – APOIO AO PROJETO DA CENTRALIDADE - ANO 

DE 2020 - ALTERAÇÃO DA DELIBERAÇÃO. Submete-se à apreciação e 

votação da Assembleia Municipal a proposta designada por “Freguesia de 

Lordelo – Apoio ao Projeto da Centralidade - Ano de 2020 - Alteração da 

Deliberação “, aprovada pelo Executivo Municipal em sua reunião realizada 

em 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. 51 - 
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FREGUESIA DE BARCO – SUBSÍDIO DESTINADO À AQUISIÇÃO DE TERRENO 

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

DELIBERAÇÃO Submete-se à apreciação e votação da Assembleia Municipal 

a proposta designada por “Freguesia de Barco – Subsídio destinado à 

aquisição de terreno para o Parque Fluvial de Barco- Ano de 2019 - Alteração 

da Deliberação“, aprovada pelo Executivo Municipal em sua reunião 

realizada em 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. 52 - 

FREGUESIA DE NESPEREIRA – ATRIBUIÇÃO DE APOIO PARA OBRAS NO 

CEMITÉRIO. Submete-se à apreciação e votação da Assembleia Municipal a 

proposta designada por “Freguesia de Nespereira – Atribuição de apoio para 

obras no Cemitério“, aprovada pelo Executivo Municipal em sua reunião 

realizada em 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. 53 - 

FREGUESIA DE NESPEREIRA – ATRIBUIÇÃO DE APOIO PARA OBRAS NAS 

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

apreciação e votação da Assembleia Municipal a proposta designada por 

“Freguesia de Nespereira – Atribuição de apoio para obras nas ruas do Areal, 

da Cruz e Acesso ao Parque de Lazer“, aprovada pelo Executivo Municipal 

em sua reunião realizada em 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. 

54 - FREGUESIA DE PINHEIRO – ATRIBUIÇÃO DE APOIO PARA 

REQUALIFICAÇÃO RUA DO LAMEIRO. Submete-se à apreciação e votação da 

Assembleia Municipal a proposta designada por “Freguesia de Pinheiro – 

Atribuição de apoio para requalificação rua do Lameiro “, aprovada pelo 

Executivo Municipal em sua reunião realizada em dezanove de abril de dois 

mil e vinte e um, que aqui se dá por reproduzida e fica arquivada em pasta 
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anexa ao livro de atas. 55 - UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SERZEDO E CALVOS 

– ATRIBUIÇÃO DE APOIO PARA INSTALAÇÃO DE PARQUE INFANTIL. 

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

designada por “União das Freguesias de Serzedo e Calvos – Atribuição de 

apoio para instalação de parque infantil “, aprovada pelo Executivo 

Municipal em sua reunião realizada em 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. 56 - UNIÃO DAS FREGUESIAS DE BRITEIROS S. SALVADOR E 

BRITEIROS SANTA LEOCÁDIA - ATRIBUIÇÃO DE APOIO – PROJETO DE 

AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO. Submete-se à apreciação e votação da 

Assembleia Municipal a proposta designada por “União das Freguesias de 

Briteiros S. Salvador e Briteiros Santa Leocádia - Atribuição de Apoio – 

Projeto de Ampliação do Cemitério “, aprovada pelo Executivo Municipal em 

sua reunião realizada em 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. 

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

OBRAS NAS RUAS DE PEREIRAS E DE SANTA TECLA. Submete-se à 

apreciação e votação da Assembleia Municipal a proposta designada por 

“Freguesia de Moreira de Cónegos – Atribuição de apoio para obras nas ruas 

de Pereiras e de Santa Tecla “, aprovada pelo Executivo Municipal em sua 

reunião realizada em 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. 58 - 

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE PRAZINS SANTO TIRSO E CORVITE – 

ATRIBUIÇÃO DE APOIO PARA OBRAS NA RUA CENTRAL. Submete-se à 

apreciação e votação da Assembleia Municipal a proposta designada por 

“União das Freguesias de Prazins Santo Tirso e Corvite – Atribuição de apoio 

para obras na rua Central “, aprovada pelo Executivo Municipal em sua 

reunião realizada em dezanove de abril de dois mil e vinte e um, que aqui se 
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dá por reproduzida e fica arquivada em pasta anexa ao livro de atas. 59 - 

FREGUESIA DE GUARDIZELA – ATRIBUIÇÃO DE APOIO PARA OBRAS NA RUA 

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

apreciação e votação da Assembleia Municipal a proposta designada por 

“Freguesia de Guardizela – Atribuição de apoio para obras na rua Monte de 

Cima, Adro da Capela e rua de Santa Luzia “, aprovada pelo Executivo 

Municipal em sua reunião realizada em 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. 60 - FREGUESIA DE MOREIRA DE CÓNEGOS - APOIO À EDIÇÃO 

DE LIVRO. Submete-se à apreciação e votação da Assembleia Municipal a 

proposta designada por “Freguesia de Moreira de Cónegos - Apoio à Edição 

de Livro “, aprovada pelo Executivo Municipal em sua reunião realizada em 

oito de março de dois mil e vinte e um, que aqui se dá por reproduzida e fica 

arquivada em pasta anexa ao livro de atas. 61 - FREGUESIA DE POLVOREIRA 

- APOIO À EDIÇÃO DE LIVRO. Submete-se à apreciação e votação da 

Assembleia Municipal a proposta designada por “Freguesia de Polvoreira - 

Apoio à Edição de Livro “, aprovada pelo Executivo Municipal em sua reunião 

realizada em oito de março de dois mil e vinte e um, que aqui se dá por 

reproduzida e fica arquivada em pasta anexa ao livro de atas. 62 - JUNTA DE 

FREGUESIA DE CANDOSO S. MARTINHO - CONTINUIDADE DO PROJETO 

SOCIAL “CANDOSO ATIVO” (2021/2022). Submete-se à apreciação e 

votação da Assembleia Municipal a proposta designada por “Junta de 

Freguesia de Candoso S. Martinho - Continuidade do projeto social “Candoso 

Ativo” (2021/2022) “, aprovada pelo Executivo Municipal em sua reunião 

realizada em cinco 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. 63 - JUNTA DE 

FREGUESIA DE PONTE - PROJETO SOCIAL “JUNTA AMIGA” (2021/2022). 
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Submete-se à apreciação e votação da Assembleia Municipal a proposta 

designada por “Junta de Freguesia de Ponte - Projeto social “Junta Amiga” 

(2021/2022) “, aprovada pelo Executivo Municipal em sua reunião realizada 

em cinco 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. 64 - JUNTA DE FREGUESIA DE 

AZURÉM - CONTINUIDADE DO PROJETO SOCIAL “OFICINA DAS LETRAS” 

(2021/2022). Submete-se à apreciação e votação da Assembleia Municipal a 

proposta designada por “Junta de Freguesia de Azurém - Continuidade do 

projeto social “Oficina das Letras” (2021/2022) “, aprovada pelo Executivo 

Municipal em sua reunião realizada em cinco 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. 65 - JUNTA DE FREGUESIA DE S. TORCATO - PROJETO SOCIAL 

“JUNTAR SÃO TORCATO” (2021/2022). Submete-se à apreciação e votação 

da Assembleia Municipal a proposta designada por “Junta de Freguesia de S. 

Torcato - Projeto social “Juntar São Torcato” (2021/2022) “, aprovada pelo 

Executivo Municipal em sua reunião realizada em cinco 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. -------------------------------------------------------------------------------- 

António Alberto da Costa Martins, Presidente da Junta de Freguesia de S. 

Torcato, a propósito da proposta de atribuição de um apoio à freguesia a 

que preside para continuidade do projeto social “Juntar S. Torcato”, 

clarificou tratar-se de um projeto que resultou de uma candidatura bem-

sucedida ao Fundo Ambiental e que previa, inicialmente, uma plataforma 

eletrónica de troca de bens adaptativos e geriátricos entre a população, 

permitindo a reutilização destes equipamentos em harmonia com a 

economia circular. Contudo, recordou que a pandemia provocada pela 

Covid-19 veio revolucionar, por completo, a prioridade da Junta de 

Freguesia. Disse, então, que, a partir de 30 de março de 2020, a atenção e a 
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prioridade passaram a centrar-se no apoio à população, sobretudo aos mais 

idosos e desfavorecidos. Assim, anunciou que este projeto redimensionou-

se, criando valências alicerçadas num fantástico grupo de voluntários, sendo 

hoje um projeto social abrangente, uma vez que, para além do referido 

banco de cedência e troca de bens, apoio à população e diversas vertentes, 

apoia a população em várias áreas, como o transporte de idosos para o 

centro de vacinação, pequenos obras e reparações nas habitações dos mais 

idosos, apoio financeiro à natalidade, apoio alimentar aos mais necessitados, 

apoio a toda a comunidade nesta fase de pandemia. Acrescentou que a 

proximidade diária com a população, sobretudo nas áreas mais periféricas, 

permite aferir que as sequelas mentais são, nesta fase, mais preocupantes e 

difíceis de sanar, pelo que solicitou ao Presidente da Câmara Municipal o 

citado apoio, que foi devidamente acolhido, e que irá possibilitar alargar, 

ainda mais, o alcance social do mesmo, permitindo a contratação de um 

profissional na área da psicologia para apoiar, diariamente, a população que 

ainda vive as dramáticas consequências da pandemia, sobretudo junto dos 

mais idosos sem retaguarda familiar. Pelo exposto, considerou que uma 

junta de freguesia há muito que deixou de ser mera entidade administrativa, 

estendendo a sua ação ao apoio social até à dinamização cultural e 

economia local e circular. Terminou, agradecendo a todos os presidentes da 

junta o trabalho, muitas vezes invisível, que levam a cabo diariamente junto 

das suas populações e de quem mais precisa. ----------------------------------------- 

O Presidente da Câmara Municipal disse subscrever, integralmente, as 

palavras do Presidente da Junta de Freguesia de S. Torcato. Concluiu, 

evidenciando a importância dos projetos sociais pelas competências 

excecionais que reúnem. -------------------------------------------------------------------- 

A Assembleia DELIBEROU da seguinte forma: ----------------------------------------- 
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APROVAR o ponto 34, por unanimidade; ----------------------------------------------- 

APROVAR o ponto 35, por unanimidade; ----------------------------------------------- 

APROVAR o ponto 36, por unanimidade; ----------------------------------------------- 

APROVAR o ponto 37, por unanimidade; ----------------------------------------------- 

APROVAR o ponto 38, por unanimidade; ----------------------------------------------- 

APROVAR o ponto 39, por unanimidade; ----------------------------------------------- 

APROVAR o ponto 40, por unanimidade; ----------------------------------------------- 

APROVAR o ponto 41, por unanimidade; ----------------------------------------------- 

APROVAR o ponto 42, por unanimidade; ----------------------------------------------- 

APROVAR o ponto 43, por unanimidade; ----------------------------------------------- 

APROVAR o ponto 44, por unanimidade; ----------------------------------------------- 

APROVAR o ponto 45, por unanimidade; ----------------------------------------------- 

APROVAR o ponto 46, por unanimidade; ----------------------------------------------- 

APROVAR o ponto 47, por maioria, com 64 votos a favor (24 eleitos do PS, 

34 Presidentes de Junta do PS, 3 eleitos da CDU, 1 eleito do BE, Manuel 

Lourenço Lima Amaral e António Fernandes Meireles Lopes – Membros 

Independentes), e 22 votos contra (11 eleitos do PSD, 8 Presidentes de Junta 

do PSD e 3 eleitos do CDS-PP); ------------------------------------------------------------- 

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

Emídio Guerreiro, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, proferiu a 

seguinte Declaração de Voto: “O PSD não pode acompanhar esta proposta 

da Câmara porque tem sistematicamente apelado a que o Município de 

Guimarães alinhe pelo mesmo diapasão de outros da mesma dimensão, que 

fazem maior investimento e que delegam mais competências nas suas 

freguesias, com confiança, dando mais responsabilidade, mas mais confiança 

às juntas de freguesia. Não tem sido este o entendimento da maioria, e 

lamentamos, porque são práticas de ação política que vêm do tempo do 

século passado e é tempo, nesta matéria, que se aposte, definitivamente, de 
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uma vez por todas, naquilo que é a responsabilidade. Se eles são tão bons, 

Senhor Presidente da Câmara, com toda a certeza, com mais dinheiro e com 

mais competências delegadas farão muito mais e melhor, e é este o nosso 

objetivo.” ---------------------------------------------------------------------------------------- 

APROVAR o ponto 48, por unanimidade; ----------------------------------------------- 

APROVAR o ponto 49, por unanimidade; ----------------------------------------------- 

APROVAR o ponto 50, por unanimidade; ----------------------------------------------- 

APROVAR o ponto 51, por unanimidade; ----------------------------------------------- 

APROVAR o ponto 52, por unanimidade; ----------------------------------------------- 

APROVAR o ponto 53, por unanimidade; ----------------------------------------------- 

APROVAR o ponto 54, por unanimidade; ----------------------------------------------- 

APROVAR o ponto 55, por unanimidade; ----------------------------------------------- 

APROVAR o ponto 56, por unanimidade; ----------------------------------------------- 

APROVAR o ponto 57, por unanimidade; ----------------------------------------------- 

APROVAR o ponto 58, por unanimidade; ----------------------------------------------- 

APROVAR o ponto 59, por unanimidade; ----------------------------------------------- 

APROVAR o ponto 60, por unanimidade; ----------------------------------------------- 

APROVAR o ponto 61, por unanimidade; ----------------------------------------------- 

APROVAR o ponto 62, por unanimidade; ----------------------------------------------- 

APROVAR o ponto 63, por unanimidade; ----------------------------------------------- 

APROVAR o ponto 64, por unanimidade; ----------------------------------------------- 

APROVAR o ponto 65, por unanimidade; ----------------------------------------------- 

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

66 - FREGUESIA DE SILVARES – DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS - 

ALTERAÇÃO DA DELIBERAÇÃO - ANO DE 2020. Submete-se à apreciação e 

votação da Assembleia Municipal a proposta designada por “Freguesia de 

Silvares – Delegação de Competências - Alteração da Deliberação - Ano de 
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2020 “, aprovada pelo Executivo Municipal em sua reunião realizada em 

vinte e dois de março de dois mil e vinte e um, que aqui se dá por 

reproduzida e fica arquivada em pasta anexa ao livro de atas. 67 - 

FREGUESIA DE GONÇA – DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS - ALTERAÇÃO DA 

DELIBERAÇÃO - ANO DE 2020. Submete-se à apreciação e votação da 

Assembleia Municipal a proposta designada por “Freguesia de Gonça – 

Delegação de Competências - Alteração da Deliberação - Ano de 2020 “, 

aprovada pelo Executivo Municipal em sua reunião realizada vinte e dois de 

março de dois mil e vinte e um, que aqui se dá por reproduzida e fica 

arquivada em pasta anexa ao livro de atas. 68 - FREGUESIA DE GONÇA – 

DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS - ALTERAÇÃO DA DELIBERAÇÃO - ANO DE 

2019. Submete-se à apreciação e votação da Assembleia Municipal a 

proposta designada por “Freguesia de Gonça – Delegação de Competências - 

Alteração da Deliberação - Ano de 2019“, aprovada pelo Executivo Municipal 

em sua reunião realizada em vinte e dois de março de dois mil e vinte e um, 

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

atas. 69 - FREGUESIA DE GONÇA – DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS - 

ALTERAÇÃO DA DELIBERAÇÃO - ANO DE 2018. Submete-se à apreciação e 

votação da Assembleia Municipal a proposta designada por “Freguesia de 

Gonça – Delegação de Competências - Alteração da Deliberação - Ano de 

2018“, aprovada pelo Executivo Municipal em sua reunião realizada em 

vinte e dois de março de dois mil e vinte e um, que aqui se dá por 

reproduzida e fica arquivada em pasta anexa ao livro de atas. 70 - 

FREGUESIA DE RONFE – DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS - ALTERAÇÃO DA 

DELIBERAÇÃO - ANO DE 2019. Submete-se à apreciação e votação da 

Assembleia Municipal a proposta designada por “Freguesia de Ronfe – 

Delegação de Competências - Alteração da Deliberação - Ano de 2019 “, 

aprovada pelo Executivo Municipal em sua reunião realizada em vinte e dois 
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de março de dois mil e vinte e um, que aqui se dá por reproduzida e fica 

arquivada em pasta anexa ao livro de atas. 71 - UNIÃO DAS FREGUESIAS DE 

SANDE VILA NOVA E SANDE S. CLEMENTE – DELEGAÇÃO DE 

COMPETÊNCIAS - ANO DE 2016 – ALTERAÇÃO DA DELIBERAÇÃO. Submete-

se à apreciação e votação da Assembleia Municipal a proposta designada por 

“União das Freguesias de Sande Vila Nova e Sande S. Clemente – Delegação 

de Competências - Ano de 2016 – Alteração da Deliberação “, aprovada pelo 

Executivo Municipal em sua reunião realizada em 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. 72 - DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NAS 

FREGUESIAS (CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS). Submete-se à 

apreciação e votação da Assembleia Municipal a proposta designada por 

“Delegação de Competências nas Freguesias (Contratos 

Interadministrativos) “, aprovada pelo Executivo Municipal em sua reunião 

realizada em 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. 73 - 

FREGUESIA DE CREIXOMIL – DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS - ANO DE 

2020 – ALTERAÇÃO DA DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 1 DE 

JUNHO DE 2020. Submete-se à apreciação e votação da Assembleia 

Municipal a proposta designada por “Freguesia de Creixomil – Delegação de 

Competências - Ano de 2020 – Alteração da Deliberação da Câmara 

Municipal de 1 de junho de 2020 “, aprovada pelo Executivo Municipal em 

sua reunião realizada em 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. 

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

2020 – ALTERAÇÃO DA DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 10 DE 

FEVEREIRO DE 2020. Submete-se à apreciação e votação da Assembleia 
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Municipal a proposta designada por “Freguesia de Creixomil – Delegação de 

Competências - Ano de 2020 – Alteração da Deliberação da Câmara 

Municipal de 10 de fevereiro de 2020 “, aprovada pelo Executivo Municipal 

em sua reunião realizada em 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. 

75 - FREGUESIA DE NESPEREIRA – DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS – ANO 

DE 2020 – ALTERAÇÃO DA DELIBERAÇÃO. Submete-se à apreciação e 

votação da Assembleia Municipal a proposta designada por “Freguesia de 

Nespereira – Delegação de Competências – Ano de 2020 – Alteração da 

Deliberação “, aprovada pelo Executivo Municipal em sua reunião realizada 

em 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. 76 - 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. Submete-se à apreciação e votação da Assembleia Municipal a 

proposta designada por “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 “, aprovada pelo Executivo Municipal em sua reunião realizada 

em 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. 77 - 

FREGUESIA DE URGEZES – DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS – PROJETO E 

OBRA DE AMPLIAÇÃO DO COBERTO DO RECREIO DO CENTRO ESCOLAR. 

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

designada por “Freguesia de Urgezes – Delegação de Competências – 

Projeto e Obra de ampliação do coberto do recreio do Centro Escolar “, 

aprovada pelo Executivo Municipal em sua reunião realizada em dezanove 
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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. 78 - FREGUESIA DE LONGOS – 

DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS – ANO DE 2020 – ALTERAÇÃO DA 

DELIBERAÇÃO. Submete-se à apreciação e votação da Assembleia Municipal 

a proposta designada por “Freguesia de Longos – Delegação de 

Competências – Ano de 2020 – Alteração da Deliberação“, aprovada pelo 

Executivo Municipal em sua reunião realizada em 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. ----------------------------------------------------------------------- 

Maria Odete de Abreu Lemos, Presidente da Junta de Freguesia de Candoso 

S. Martinho, começou por referir que se tem assistido a um aumento de 

transferência de competências do Estado para as autarquias locais, em 

particular, para as juntas de freguesia. Referiu, depois, que esta política tem 

servido para a concretização de princípios fundamentais do poder local, 

nomeadamente, os princípios da autonomia, da subsidiariedade e da 

responsabilização. Referiu, também, que num tempo em que os cidadãos se 

sentem cada vez mais distantes do poder político, as juntas de freguesia, 

dada a sua proximidade às populações, desempenham um papel 

fundamental na acreditação das mesmas. Recordou que são estas que mais 

contribuem para promover a coesão social, a maioria das vezes com 

recursos insuficientes. Por este motivo, realçou a importância da ajuda que o 

Município tem prestado às populações, apoiando os diversos projetos 

sociais, que se têm mostrado fundamentais para mudar a vida de muitos 

cidadãos, como é exemplo o projeto “Candoso Ativo”, que durante os 

períodos mais críticos provocados pela pandemia esteve sempre ao lado da 

população mais idosa e a prestar-lhe o apoio necessário. Considerou 

incontornável que sem o apoio do Município não seria possível a prestação 
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deste serviço público de enorme valor, pelo que, desde já, felicitava o 

Presidente da Câmara Municipal pela sensibilidade que sempre demonstrou 

para com estes projetos sociais. Continuando, a propósito das delegações de 

competências nas freguesias para realização de obras, disse não poder 

deixar de destacar que, depois de ser identificada a necessidade, o caminho 

desde o planeamento até à sua execução é longo, de grande envolvência e 

difícil de perceber para quem desconhece este tipo de processos, mas 

necessário para impor limites e estabelecer critérios de igualdade. 

Acrescentou que, neste momento, a transferência de verbas para as 

freguesias não é suficiente, pois é necessária a prestação de apoio técnico e 

jurídico especializado, numa verdadeira articulação entre junta de freguesia 

e Câmara Municipal. Concluiu, considerando desejável o aumento da 

autonomia do poder local, com o devido acompanhamento de meios 

financeiros, assumindo-se, assim, a descentralização como a pedra angular 

da reforma do Estado, que só terá o devido sucesso se for garantido o 

envolvimento ativo das comunidades e das autarquias locais. -------------------- 

O Presidente da Câmara Municipal, a propósito da crescente complexidade 

dos processos, quer de projetos, quer de concursos, referidos na 

intervenção que o antecedeu, e que servirá, também, de resposta a Emídio 

Guerreiro, esclareceu que, nos tempos atuais, não se fazem projetos sem 

procedimentos administrativos e não se realizam obras sem projeto, sendo, 

por isso, imprescindível a articulação entre as juntas de freguesia e os 

serviços técnicos da câmara municipal, que são compostos por engenheiros, 

arquitetos, geólogos e arqueólogos que acompanham os processos desde o 

programa funcional, ao projeto e a ligação com as diversas entidades 

externas. Acrescentou que só com investimento da Câmara Municipal se 

corrigem as assimetrias entre freguesias, considerando que mesmo 

duplicando ou triplicando a verba proveniente das transferências diretas, tal
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não seria possível. ----------------------------------------------------------------------------- 

Rui Miguel Ribeiro Correia lamentou que o Presidente da Câmara tenha 

aproveitado a resposta à Presidente da Junta de Candoso S. Tiago para 

responder, também, a uma declaração de voto feita por Emídio Guerreiro, 

quando este não pode usar da palavra para replicar. -------------------------------- 

Paulo Rui Lopes Pereira da Silva usou da palavra para dizer que quando as 

próprias declarações de voto são feitas com intervenções diretamente 

direcionadas ao Presidente da Câmara sem que o próprio possa responder, 

também isso é utilização de figuras regimentais que inclinam o campo, 

propiciando este tipo de situações. ------------------------------------------------------- 

Emídio Guerreiro informou ter pensado não intervir, mas após ouvir as 

palavras de Paulo Silva, queria realçar que as declarações de voto 

responsabilizam quem as faz. Acrescentou que as declarações de voto que 

apresentou em nome do seu Grupo Parlamentar, a propostas da Câmara 

Municipal, serviram para justificar os motivos pelos quais votaram de 

determinada forma e nada mais do que isso. ------------------------------------------ 

Paulo Rui Lopes Pereira da Silva pediu a palavra para elucidar que apenas 

quis referir-se ao facto de a última declaração de voto, apresentada por 

Emídio Guerreiro, ter terminado com uma pergunta ao Presidente da 

Câmara. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

A Assembleia DELIBEROU da seguinte forma: ----------------------------------------- 

APROVAR o ponto 66, por unanimidade; ----------------------------------------------- 

APROVAR o ponto 67, por unanimidade; ----------------------------------------------- 

APROVAR o ponto 68, por unanimidade; ----------------------------------------------- 

APROVAR o ponto 69, por unanimidade; ----------------------------------------------- 

APROVAR o ponto 70, por unanimidade; ----------------------------------------------- 

APROVAR o ponto 71, por unanimidade; ----------------------------------------------- 
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APROVAR o ponto 72, por maioria, com 61 votos a favor (24 eleitos do PS, 

34 Presidentes de Junta do PS, 1 eleito do BE, Manuel Lourenço Lima Amaral 

e António Fernandes Meireles Lopes – Membros Independentes), 22 votos 

contra (11 eleitos do PSD, 8 Presidentes de Junta do PSD e 3 eleitos do CDS-

PP) e 3 abstenções (3 eleitos da CDU). -------------------------------------------------- 

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

Emídio Guerreiro, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, proferiu a 

seguinte Declaração de Voto: “O PSD não pode acompanhar esta proposta 

do Município, porque para nós, de facto, passado é mesmo não confiar nos 

presidentes de junta. Nós entendemos que faz todo o sentido reforçar ainda 

mais as competências. E ao dizer isto, o PSD não propõe que se cometa a 

responsabilidade às juntas de freguesia para aquilo que elas não podem 

fazer, mas sim para aquilo que elas são capazes de fazer, mais e melhor. Não 

se pretende que uma junta de freguesia seja capaz de construir/ lançar um 

concurso de uma escola, por exemplo, mas pode colaborar, e muito, na 

manutenção dessa mesma escola. E, por isso, o PSD tem proposto, ao longo 

dos tempos, uma alteração de política aqui, à semelhança, volto a dizê-lo, do 

que se passa em municípios com a mesma dimensão do nosso e geridos por 

diferentes partidos, pois se em Braga e em Famalicão são geridos pelo PSD, a 

verdade é que em Barcelos, Viana do Castelo e Coimbra são geridos pelo PS 

e, aí, o discurso é completamente diferente do nosso Presidente da Câmara, 

também do Partido Socialista, completamente diferente dos discursos dos 

Grupos Parlamentares que, aqui, ajudam a que o PS governe o Município. Os 

municípios liderados pelo Partido Socialista defendem exatamente aquilo 

que o PSD tem proposto aqui, e porquê? Porque estão um passo mais há 

frente que os Senhores. De facto, já estão no século XXI e apostam nas 

juntas de freguesia, dando as ferramentas para que possam fazer cada vez 

mais e melhor e, sobretudo, que fujam da discricionariedade daquilo que 



 
ATA Nº 4 Fls. __34__  

SESSÃO ORDINÁRIA DE 3 DE MAIO DE 2021                                                               
 

 

 

Mod. 228/SQ 0 

 

são as vontades e os critérios subjetivos para avaliar cada um dos projetos 

maiores, conforme é aquilo que a Câmara num determinado momento quer. 

Essa discricionariedade é que não entra neste mapa, e é pena que continue 

a entrar em Guimarães. Por isso, o PSD não pode acompanhar esta proposta 

da Câmara, fazendo votos para que, em próximos mandatos, venha a ser 

completamente diferente, para melhor. Aprender com aqueles que fazem 

mais e melhor, só nos dignifica a todos.” ----------------------------------------------- 

APROVAR o ponto 73, por unanimidade; ----------------------------------------------- 

APROVAR o ponto 74, por unanimidade; ----------------------------------------------- 

APROVAR o ponto 75, por unanimidade; ----------------------------------------------- 

APROVAR o ponto 76, por unanimidade; ----------------------------------------------- 

APROVAR o ponto 77, por unanimidade; ----------------------------------------------- 

APROVAR o ponto 78, por unanimidade; ----------------------------------------------- 

--------------------------------------VOTOS E MOÇÕES -------------------------------------- 

Voto de Pesar, apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD, do seguinte 

teor: ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

“Virgínia Coutinho faleceu a 20 deste mês de abril, com apenas 36 anos. 

Natural de Moreira de Cónegos, Virgínia Coutinho era considerada uma das 

principais especialistas em redes sociais e uma referência no marketing 

digital, no nosso país. Estudou “Visual Merchandising” na London College 

of Fashion da University of the Arts, tendo-se licenciado em Comunicação 

de Marketing na ESEC e pós-graduado em Gestão de Empresas no ISCTE. 

Trabalhou no Brasil como representante da Facebook-Brasil e depois na 

empresa Socialbakers em São Paulo e em Praga, ascendendo a Diretora de 

Marketing Global da empresa. Em 2014 publicou o livro “The Social Book: 

Tudo o que precisa de saber sobre o Facebook”. Em 2017 regressa a 

Portugal tendo integrado o projeto de formação da Google e, em 2018, 
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fundou e dirigiu a Lisbon Digital School, uma escola de formação na área 

do marketing digital. Em 2019 criou e promoveu o evento Upload Lisboa. 

José Crespo de Carvalho, professor catedrático do ISCTE, descreveu Virgínia 

Coutinho como “um ser humano que se apaixonou pela educação como 

forma de vida” tendo declarado que o ISCTE instituirá o prémio “Virgínia 

Coutinho” para o melhor grupo da pós-graduação em “applied digital 

marketing”. O legado da sua curta vida mistura um empreendedorismo 

vibrante com a solidariedade a que se dedicava. Nas últimas semanas de 

vida criou o “Fundo Virgínia Coutinho” através do qual pretende apoiar o 

projeto “Tech4Good” da Associação “Girls Move” que visa apoiar jovens 

adolescentes em Moçambique com vista a favorecer o surgimento de uma 

nova geração de mulheres líderes. Apesar de ter partido demasiado jovem 

deixa um legado de empreendedorismo, de aprendizagem e educação, de 

preocupação social e solidária exemplar. Uma Vimaranense que primou 

pela coragem, pela força de vontade, pelo trabalho dedicado e pela 

humildade que apenas acrescenta valor às qualidades profissionais e 

humanas amplamente reconhecidas por todos que se pronunciaram neste 

momento de antecipada despedida. Reunida em Sessão Plenária, a 

Assembleia Municipal de Guimarães manifesta à família e amigos de 

Virgínia Coutinho votos do mais sentido pesar.” ------------------------------------ 

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

Voto de Pesar, apresentado pelo Grupo Parlamentar do PS, do seguinte 

teor: ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

“Luís Augusto Chaves da Costa Caldas nasceu a 3 de julho de 1939, na 

freguesia de São Paio, no centro da cidade de Guimarães. Fez os primeiros 

estudos no então Internato Municipal de Guimarães, tendo concluído o 

ensino Secundário aos 16 anos na então Escola Comercial e Industrial de 

Guimarães, hoje Escola Francisco de Holanda. Por impossibilidade 
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económica para prosseguir os seus estudos, viria a trabalhar a partir dessa 

idade na Livraria Lemos, em Guimarães, adotando a profissão de livreiro, a 

única que conheceria, e que se tornaria a sua paixão de toda a vida. Tem 

intervenção ativa nas Eleições Presidenciais de 1958, apoiando Humberto 

Delgado, momento que marcaria o início da sua intervenção nas atividades 

políticas, alinhado nos sectores da oposição democrática à ditadura de 

Salazar/Caetano, continuando a participar politicamente até ao 25 de Abril 

de 1974. Praticante desportivo do Círculo de Arte e Recreio, é nesta 

associação que, no início dos anos 60 do passado século, conhece o Dr. 

Joaquim Santos Simões, Diretor do Teatro de Ensaio Raúl Brandão, 

integrado naquela coletividade. É neste contexto que Santos Simões, 

conhecedor da sua competência profissional como livreiro, convida Luís 

Caldas para assumir a direção comercial da Livraria Raúl Brandão, criada 

em 1964 por um grupo de intelectuais de Guimarães e do distrito, todos 

ligados à oposição democrática. A Raul Brandão foi criada sem qualquer 

objetivo de lucro, antes o de assegurar o trânsito dos imensos livros 

indesejados ou proibidos pelo regime. É naquela Livraria que vem a 

revelar-se o decisivo e singular perfil de Luís Caldas. Vem ao de cima a sua 

extrema competência profissional, o conhecimento profundo da literatura 

e das várias correntes publicadas e, bem assim, a preferência dos 

potenciais clientes, o tipo de publicação e os vários autores e tendências 

preferidas entre o púbico a que se destinavam, não só vimaranense, mas 

também de terras vizinhas que acorriam à livraria que, entretanto, se 

transformara num local de tertúlia. Tais conhecimentos das obras 

publicadas, quanto das preferências de cada um dos clientes, permitem-lhe 

criar um original e único sistema de distribuição que consistia em fazer 

chegar a casa dos clientes, sem encomenda prévia, livros relacionados com 
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as suas anteriores compras, por entrega em mão, cuidadosamente 

embrulhados em espesso papel que nada permitia ver para o interior. Até 

pelo facto de se tratarem de livros proibidos, sem qualquer publicidade ou 

exposição, só através desta discreta distribuição se podia fazer chegar tais 

publicações a casa dos interessados, contornando-se as dificuldades 

impostas pela opressão do regime. E foi assim que a Livraria Raul Brandão, 

pela mão de Luís Caldas, levou a um grande universo de leitores inúmeras 

obras proibidas, que, provavelmente, nunca de outro modo chegariam a 

tais públicos, antecipando parcialmente o que o comércio eletrónico de 

livros viria a fazer muitas décadas depois. Com esta sua atividade, Luís 

Caldas prestou inestimáveis serviços às causas da cultura e da cidadania, 

que enriqueceram Guimarães e os concelhos próximos. Manter-se-á ligado 

aos sectores da oposição democrática até ao 25 de Abril de 1974. Com 

Santos Simões, participará nos esforços para a instalação em Guimarães de 

uma Biblioteca Pública da Fundação Calouste Gulbenkian, que viria a 

nascer em outubro de 1966, uma biblioteca fixa que assumiria 

relevantíssimo papel na difusão cultural em Guimarães. Foi militante do 

MDP desde antes do 25 de Abril até 1975, passando à condição de 

independente, ativo nas causas da sua terra. Foi dirigente de várias 

Associações como o Cineclube de Guimarães, o Gabinete de Imprensa de 

Guimarães, tendo sido fundador da Cooperativa Editorial “O Povo de 

Guimarães”, em cujo jornal colaborou, bem como no “Notícias de 

Guimarães. O falecimento de Luís Caldas, a 29 de abril do corrente ano de 

2021, constitui irreparável perda para a cultura e a cidadania 

vimaranenses. A todos os seus familiares, particularmente sua esposa e 

filhos, e demais família, e amigos, apresenta a Assembleia Municipal de 

Guimarães, reunida em 30 de abril de 2021 as mais sinceras condolências.”  

A Assembleia DELIBEROU APROVAR, por unanimidade. ---------------------------- 
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Moção apresentada pelo Grupo Parlamentar da CDU, do seguinte teor: ------- 

“Ameaça à manutenção de postos de trabalho no setor têxtil em 

Guimarães - O setor têxtil em Guimarães representa uma área da indústria 

com desenvolvimento de longos anos, do qual resulta uma produção com 

elevados padrões de qualidade, fator que contribui para a garantia de 

robustez da atividade associada a uma forte componente de exportação. A 

empresa Coelima, que existe desde 1922, situada em Pevidém, constitui 

uma das empresas do setor têxtil-lar de referência na sua área e garante 

250 postos de trabalho diretos na região. Os trabalhadores da empresa 

têm uma média de idades de 51 anos e 27 anos de antiguidade. Em março 

de 2020 a empresa esteve na iminência de ser alienada, após a 

reestruturação do grupo empresarial cujo acionista principal da empresa é 

uma sociedade gestora de fundos de capital de risco e de reestruturação. 

No entanto, e de acordo com a empresa, a alienação não terá avançado 

“face à incerteza criada pela pandemia”. No dia 14 de abril de 2021 a 

Coelima informa os seus trabalhadores sobre a decisão de avançar com um 

pedido de insolvência alegando que os impactos da pandemia Covid-19 se 

traduziram em quebras de venda superiores a 60% e na insustentabilidade 

da tesouraria. A empresa afirma estar empenhada em prosseguir com a 

atividade e em manter postos de trabalho, justificando que essa decisão 

poderia estar dependente do apoio dos credores e da aprovação de 

candidaturas a várias Linhas de Crédito Covid-19, que ainda não teriam 

sido aprovadas. No comunicado dirigido aos trabalhadores a empresa 

garante não ter salários em atraso. Apesar de nos termos da lei a 

declaração de insolvência não fazer cessar os contratos de trabalho, 

cabendo ao administrador de insolvência continuar a pagar integralmente 

os salários e outros complementos enquanto não se efetivar o 
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encerramento permanente, os trabalhadores estão confrontados com uma 

situação de grande indefinição quanto ao seu futuro e estabilidade 

profissional. Os impactos sociais e económicos da pandemia fazem-se 

sentir sobre os mais diversos setores de atividade, fruto da persistência de 

sucessivas renovações da declaração de Estado de Emergência que 

contribuíram para fragilizar a sustentabilidade de micro, pequenas e 

médias empresas, a continuidade de diversos setores de atividade com 

fortes impactos na indústria e no comércio, agravando os números do 

desemprego e das situações de fragilidade social e económica das famílias. 

A CDU manifesta a sua preocupação com a ameaça que pende sobre a 

continuidade de uma empresa centenária que sendo uma referência na 

indústria têxtil e um importante empregador da região, resistiu às 

inúmeras pressões sobre o setor ao longo das últimas décadas. A CDU 

considera que as medidas de apoio às empresas têm sido, 

comprovadamente, insuficientes para responder às dificuldades que estas 

atravessam, particularmente no que se refere à garantia da manutenção 

de postos de trabalho. A somar a esta situação, a fragilização dos vínculos 

contratuais, perdas de direitos laborais e a ausência de mecanismos de 

proteção face aos despedimentos persistem num momento em que a 

situação económica e social é de grande incerteza. O Grupo Municipal da 

CDU, propõe que a Assembleia Municipal de Guimarães, reunida a 30 de 

Abril de 2021, delibere: 1 - Recomendar à Câmara Municipal para que 

interceda junto da Autoridade para as Condições do Trabalho, para que 

esta assuma um papel interventivo e de acompanhamento dos 

trabalhadores da Coelima com vista a verificar que desta situação não 

resultam pressões junto dos trabalhadores para alterações ao quadro 

remuneratório e/ ou perda de direitos. 2 - Reclamar do Governo uma 

atitude determinada para salvaguardar a Empresa Coelima, com a 
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totalidade dos postos de trabalho e os direitos dos trabalhadores. 3 - 

Solicitar ao Governo esclarecimentos sobre a situação de eventuais 

pedidos de apoio da empresa às medidas Covid. 4 - Remeter a presente 

moção para o Senhor Presidente da República, Senhor Presidente da 

Assembleia da República, Senhor Primeiro-Ministro, Grupos Parlamentares 

da Assembleia da República, Confederação Geral dos Trabalhadores 

Portugueses – Intersindical Nacional – CGTP-IN, União Geral dos 

Trabalhadores – UGT.” ---------------------------------------------------------------------- 

A Assembleia DELIBEROU REPROVAR, por maioria, com 61 votos contra (24 

eleitos do PS, 34 Presidentes de Junta do PS e 3 eleitos do CDS-PP), 2 

abstenções (Manuel Lourenço Lima Amaral e António Fernando Meireles 

Lopes – Membros Independentes) e 23 votos a favor (11 eleitos do PSD, 8 

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

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

do PS, proferiu a seguinte Declaração de Voto: “O Partido Socialista vota 

contra esta moção porque ela ignora a realidade. Ignora que o Município de 

Guimarães está a acompanhar esta situação há já algum tempo, ao que é 

público e notório, de que o Município de Guimarães reuniu com a 

Associação da empresa na passada semana, que o Governo da República 

também se encontra empenhado na resolução do problema, tendo já 

também reunido com a própria Câmara Municipal a este propósito. O 

Partido Socialista está solidário com os trabalhadores, preocupado com a 

resolução deste problema e com a manutenção dos postos de trabalho, mas 

para o demonstrar não pode ignorar todos aqueles e aquelas que se tem 

movido para sua resolução, nomeadamente a Câmara Municipal de 

Guimarães e o Governo da República.” -------------------------------------------------- 

Moção apresentada pelo Grupo Parlamentar da CDU, do seguinte teor: ------- 



 

 

 
 

ATA Nº 4 Fls. __37V__ 

SESSÃO ORDINÁRIA DE 3 DE MAIO DE 2021                                                                
 

 

 

Mod. 228/SQ 0 

“Dia Internacional do Trabalhador - Comemorar uma luta histórica. Foi 

precisamente, conscientes da necessidade de humanização no mundo do 

trabalho que, no dia 1 de maio de 1886, centenas de milhares de operários 

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

oito horas de trabalho diário. 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. Desde então 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 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 bens sociais, são 

alguns exemplos da atualidade destes temas. Muitos seres humanos 

morrem sem que a sua voz seja ouvida. Por isso, mobilizar e envolver na 

justa luta por uma vida melhor, para que coletivamente se encontrem 

soluções, é o desafio. Contra a exploração e o empobrecimento, urge a 

mudança de políticas. O País tem futuro dando prioridade aos 

trabalhadores e do povo português. São necessárias políticas que 
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respondam aos problemas sociais, às necessidades das pessoas, ao 

desenvolvimento do país. A Constituição da República Portuguesa 

consagra direitos sociais para todos, como o direito à educação, à saúde e 

à segurança social. O Estado Social é obra de todos sendo financiado por 

impostos e por contribuições sociais, pelo que existe solidariedade, de 

natureza nacional e profissional que tem de ser mantida e reforçada. Não 

podemos permitir que se substituam serviços públicos universais pelo 

mercado, 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, reforçar, esclarecer e mobilizar os 

trabalhadores e a população para travar este declínio económico e social, 

que de austeridade em austeridade se afunda cada vez mais, eis o que urge 

fazer. O Grupo Municipal da CDU, propõe que a Assembleia Municipal de 

Guimarães, na sua Sessão de 30 de Abril de 2021, delibere: 1- Apelar à 

mobilização da população da cidade de Guimarães, aos trabalhadores e às 

trabalhadoras e à juventude para que transformem as comemorações e 

manifestações do 1º de Maio em exigência por um Portugal de progresso, 

livre, soberano e ao serviço do seu povo, um Portugal com Futuro; 2- 

Remeter a presente moção para o Senhor Presidente da República, 

Senhora Presidente da Assembleia da República, Senhor Primeiro-Ministro, 

Grupos Parlamentares da Assembleia da República, Confederação Geral 

dos Trabalhadores Portugueses – Intersindical Nacional – CGTP-IN, União 

Geral dos Trabalhadores – UGT.” --------------------------------------------------------- 
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A Assembleia DELIBEROU APROVAR, por maioria, com 24 votos a favor (11 

eleitos do PSD, 8 Presidentes de Junta do PSD, 3 eleitos da CDU, 1 eleito do 

BE e António Fernando Meireles Lopes – Membro Independente), 3 votos 

contra (3 eleitos do CDS-PP) e 59 abstenções (24 eleitos do PS, 34 

Presidentes de Junta do PS e Manuel Lourenço Lima Amaral – Membro 

Independente). -------------------------------------------------------------------------------- 

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

do PS, proferiu a seguinte Declaração de Voto: “O Partido Socialista abstém-

se desta moção da CDU, apesar de se rever na íntegra na parte deliberativa 

da mesma. Não podemos, contudo, deixar passar em claro um conjunto de 

considerações que conflituam com a realidade e os avanços conseguidos ao 

longo das últimas décadas, especialmente nos últimos anos. A CDU tem 

votado ao lado do PS na Assembleia da República, nomeadamente em 

matéria de aumento do salário mínimo, descongelamento de carreiras e 

num conjunto de conquistas que os últimos dois Governos, liderados pelo 

Partido Socialista, foram capazes de conseguir. Assim, falar em afundamento 

do país, em declínios económicos e de austeridade em austeridade, não 

podia ser caucionado com o voto favorável a esta moção.” ------------------------ 

Moção apresentada pelo Grupo Parlamentar Municipal da CDU, do seguinte 

teor: ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

“Por ocasião do aniversário da Revolução de Abril - A Revolução de Abril 

constitui uma realização histórica do povo português, um ato de 

emancipação social e nacional. O 25 de Abril de 1974, desencadeado pelo 

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

seguido de um empolgante levantamento popular, transformou 

profundamente toda a realidade nacional. Culminando uma longa e 

heroica luta, pôs fim a 48 anos de ditadura fascista e realizou profundas 

transformações democráticas, restituiu a liberdade aos portugueses, 
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consagrou direitos, impulsionou transformações económicas e sociais. O 

Poder Local é parte integrante do regime democrático e do seu sistema de 

poder. É uma conquista que viu consagrada na Constituição da República 

os seus princípios. Um Poder Local amplamente participado, plural, 

colegial e democrático, dotado de uma efetiva autonomia administrativa e 

financeira. A ampla participação popular e o intenso trabalho realizado 

pelas comissões administrativas, logo após o 25 de Abril, teve consagração 

com as primeiras eleições livres para os órgãos das autarquias locais, em 

dezembro de 1976. O Poder Local Democrático afirmou-se operando 

profundas transformações sociais e com importante intervenção na 

melhoria das condições de vida das populações e na superação de enormes 

carências, nalguns casos até, excedendo em larga medida as suas 

competências. Comemorar Abril, relevando o que o poder local representa 

enquanto conquista desse momento ímpar da nossa história coletiva, exige 

que se lhe reconheça as condições para o exercício das suas atribuições e 

competências. Não basta tecer elogios ao poder local sem que se lhe 

atribuam os meios indispensáveis à sua autonomia e os recursos para o 

pleno exercício das suas responsabilidades. Não basta repetir loas à 

descentralização e, ao mesmo tempo, manter bloqueada a criação das 

regiões administrativas que, 45 anos depois de estar consagrada 

constitucionalmente, está por cumprir. Não basta enaltecer a capacidade 

de realização das autarquias quando se tem em vista transferir 

competências sem meios financeiros correspondentes num processo que é, 

sobretudo, de desresponsabilização do Estado por funções que lhe 

competem e de transferência de encargos para as autarquias. Não basta 

falar das vantagens de proximidade quando se quer alijar 

responsabilidades centrais e, ao mesmo tempo, teimar em manter por 
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repor e devolver ao povo as mais de mil freguesias liquidadas contra a 

vontade das populações. As comemorações da Revolução de Abril, no ano 

em que se assinalam os 45 anos da Constituição da República, devem ser 

um momento para afirmar o Poder Local e o que ele representa de espaço 

de realização de direitos e aspirações populares. Um momento de 

afirmação da democracia, tanto mais atual quanto se desenham e se 

assumem abertamente projetos reacionários e antidemocráticos. 

Comemorar Abril é também, nas atuais circunstância, fazer uma afirmação 

de confiança no futuro, mostrar que a vida pode e deve prosseguir criando 

todas as condições de prevenção e proteção, apontar o sentido de vivência 

coletiva, de partilha e de participação como indispensáveis à realização 

humana e à felicidade. O Grupo Municipal da CDU, propõe que a 

Assembleia Municipal de Guimarães, reunida a 30 de Abril de 2021, 

delibere: 1. Saudar as comemorações do 25 de Abril, saudar todos os 

autarcas, trabalhadores, movimento associativo e toda a população, que 

se associaram às comemorações de Abril no nosso concelho; 2. Continuar 

enquanto órgão de Poder Local Democrático, nascido com a Revolução de 

Abril, a defender a democracia, a Liberdade, a Paz, fazendo da Constituição 

da República Portuguesa um guia de ação para o aprofundamento da 

Democracia nas suas vertentes política, económica, social e cultural.” ------- 

A Assembleia DELIBEROU APROVAR, por maioria, com 82 votos a favor (24 

eleitos do PS, 34 Presidentes de Junta do PS; 11 eleitos do PSD, 8 

Presidentes de Junta do PSD, 3 eleitos do CDS-PP, 1 eleito do BE e António 

Fernando Meireles Lopes – Membro Independente) e 4 votos contra (3 

eleitos do CDS-PP e Manuel Lourenço Lima Amaral – Membro 

Independente). -------------------------------------------------------------------------------- 

Moção apresentada pelo Grupo Parlamentar Municipal do PS, do seguinte 

teor: ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
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“1º de Maio – Dia dos Trabalhadores - O 1º de maio representa a afirmação 

coletiva do compromisso contínuo de melhoria das condições de todas e 

todos os trabalhadores. Comemorado livremente em Portugal de forma 

ininterrupta desde 1974, contribui para recordar os acontecimentos de 

Chicago de 1886, numa greve por melhores condições de trabalho, 

especialmente no que à duração da jornada diz respeito. A Liberdade e a 

Democracia trouxeram ao povo português grandes vitórias e passos 

incrementalmente significativos da dignificação do trabalho, das suas 

condições e conciliação com a vida pessoal, para homens e mulheres. Os 

13º e 14º meses, o período de férias, os direitos de parentalidade, a 

proteção na doença e no desemprego, e a valorização do salário mínimo 

nacional como indutor da melhoria generalizada da remuneração do 

trabalho, são exemplos maiores de um processo de contínua evolução para 

que muito têm contribuído os Governos, as confederações sindicais e as 

confederações patronais. O último ano foi especialmente exigente para 

trabalhadores, empresas e decisores políticos. Uma crise sanitária 

imprevista colocou à prova a solidez das empresas, dos postos de trabalho, 

a resistência de trabalhadores nas mais diversas áreas e o próprio sistema 

de proteção social. Colocou ainda novos desafios quanto às condições de 

trabalho, à sua regulação, ao teletrabalho e à organização do mesmo. As 

medidas tomadas permitiram salvaguardar postos de trabalho, viabilizar a 

continuidade de laboração de muitas empresas, mitigar os efeitos da 

conciliação da vida familiar com a vida profissional e proteger os 

trabalhadores em situação de vulnerabilidade de saúde, de emprego ou de 

apoio a familiares. Os tempos vindouros são de grande complexidade, e 

um desafio para todas as partes envolvidas, carecendo de grande atenção, 

humanismo e determinação no acompanhamento e tomada de decisão em 
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matérias laborais. Assim, a Assembleia Municipal de Guimarães delibera: • 

Saudar o 1º de maio e nele todas e todos os que contribuíram para a 

melhoria contínua das condições de trabalho; • Saudar em especial os 

profissionais que estiveram na linha da frente ao longo do último ano, nos 

serviços essenciais, na saúde, na escola, na manutenção das ruas e 

infraestruturas, no apoio aos mais idosos, entre outros, pela sua coragem e 

resiliência num momento de grande excecionalidade. • Encorajar todos os 

que tenham perdido os seus postos de trabalho, ou encerrados os seus 

negócios, para que em breve possam retomar a sua atividade • 

Congratular o Governo e a Câmara Municipal de Guimarães pelas medidas 

adotadas, instando-as à sua manutenção e adaptação à evolução da 

situação económica resultante da pandemia.” --------------------------------------- 

A Assembleia DELIBEROU APROVAR, por maioria, 61 votos a favor (24 

eleitos do PS, 34 Presidentes de Junta do PS, 1 eleito do BE, Manuel 

Lourenço Lima Amaral e António Fernando Meireles Lopes – Membros 

Independentes), 22 abstenções (11 eleitos do PSD, 8 Presidentes de Junta do 

PSD e 3 eleitos da CDU) e 3 votos contra (3 eleitos do CDS-PP). ------------------ 

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

Municipal da CDU, proferiu a seguinte Declaração de Voto: “ Uma moção 

sobre o 1º de Maio deveria servir para saudar e valorizar os trabalhadores e 

não para enaltecer, para não usar outro termo, e Governo e a Câmara. Será 

que o Governo e a Câmara nada tem a ver com os milhares de novos 

desempregados e com as centenas de milhares que perderam rendimentos? 

Por esta tentativa de branqueamento a CDU abstém-se.” ------------------------- 

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

CDS-PP, proferiu a seguinte Declaração de Voto: “ O CDS-PP vota contra, 

porque não concorda congratular a Câmara Municipal de Guimarães e muito 

menos o Governo, porque entendemos que havia, e há, margem para ir 
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muito mais além, aliás, como já discutimos hoje noutros pontos da Ordem 

de trabalhos. Além disso, o mau desenho do PRR é prova disso mesmo. Por 

isso, votamos contra.” ----------------------------------------------------------------------- 

Emídio Guerreiro, em nome do Grupo Parlamentar Municipal do PSD, 

proferiu a seguinte Declaração de Voto: “O PSD abstém-se nesta moção 

devido exatamente ao quarto ponto da deliberação, onde lamentamos que 

seja misturada uma matéria como o 1º de Maio – Dia do Trabalhador - com 

esta coisa que já vamos todos verificando ao longo dos últimos tempos, que 

é o branqueamento que o Governo e o Partido Socialista estão a fazer das 

suas responsabilidades pelo que correu mal na luta do Covid-19. Quando as 

coisas correram mal, a culpa era dos portugueses. As coisas correm bem, os 

números estão melhores, os louros e a vantagem toda, digamos, os únicos 

responsáveis positivos é o Governo. Não conseguimos, ainda, fazer a 

digestão e o luto de mais de trezentos mortos, por dia, durante muito 

tempo, para, em tão pouco tempo depois, já ter que ouvir os dirigentes 

socialistas a branquearem isto e, enfim, a auto louvarem-se não sei bem por 

quê - parece que as coisas estão resolvidas, e não estão. Por isso, e assim 

sendo, com muita pena nossa não podemos votar favoravelmente esta 

moção.” ------------------------------------------------------------------------------------------ 

Moção de Congratulação apresentada pelo Grupo Parlamentar Municipal do 

PS, do seguinte teor: -------------------------------------------------------------------------- 

“Congratulação – Investigadora Ana Rita Araújo - A investigadora 

vimaranense Ana Rita Araújo, do Grupo de Investigação 3B’s, foi 

distinguida com o Prémio Jovem Biofísico 2021 atribuído pela Sociedade 

Portuguesa de Biofísica, no âmbito da descoberta de um composto da 

cortiça que pode ajudar no combate ao Alzheimer. O prémio é referente ao 

artigo “Vescalagin and castalagin reduce the toxicity of amyloidbeta42 
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oligomers through the remodelling of its secondary structure”, 

desenvolvido no âmbito do doutoramento realizado no 3B’s Research 

Grupo, com orientação de Rui Reis e Ricardo Pires. Ana Rita Araújo é 

natural de Sande S. Martinho e integra o Grupo 3B’s desde 2011, com 

Licenciatura em Engenharia Química e curso de Mestrado em Engenharia 

Química – Tecnologias de Proteção Ambiental, pelo Instituto Superior de 

Engenharia do Porto. A investigadora do I3B’s vai agora apresentar o 

estudo em meados de junho no Congresso da Sociedade Portuguesa de 

Biofísica, que irá decorrer em Coimbra, via zoom. Assim, a Assembleia 

Municipal de Guimarães, reunida a 30 de abril de 2020, delibera: • 

Congratular a investigadora Ana Rita Araújo pela distinção de importância 

múltipla, sendo de enaltecer o enorme mérito da investigação numa área 

vital como é a saúde através do valioso contributo para o combate à 

doença de Alzheimer, assim como o Grupo de Investigação 3B’s, que se 

pauta pela excelência na componente de investigação interdisciplinar, 

sendo reconhecido pelos seus contributos na área da engenharia de 

tecidos e medicina regenerativa, a nível mundial.” --------------------------------- 

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

Moção de Congratulação apresentada pelo Grupo Parlamentar Municipal do 

PS, do seguinte teor: -------------------------------------------------------------------------- 

“Congratulação – Manuel Mendes - O atleta Manuel Mendes apurou-se 

para a maratona da categoria T46 dos Jogos Paralímpicos Tóquio2020, ao 

concluir a Maratona do Centenário, em Palmela, com um tempo de 2:42.54 

horas, no passado domingo, 25 de abril. O maratonista vimaranense vai 

participar pela segunda vez nos Jogos Paralímpicos, depois de se ter 

estreado no Rio de Janeiro, em 2016, com a conquista da medalha de 

bronze na categoria referente aos atletas com deficiência nos braços. O já 

vasto percurso desportivo de Manuel Mendes é motivo de orgulho para os 
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vimaranenses e prova de superação humana só ao alcance dos melhores e 

mais resilientes. Assim, a Assembleia Municipal de Guimarães, reunida a 

30 de abril de 2021, delibera: • Congratular o atleta Manuel Mendes pelo 

apuramento para os Jogos Paralímpicos de Tóquio, sendo um exemplo de 

dedicação e com uma notável capacidade de superação, mas é também 

uma referência para gerações desportivas futuras.” ------------------------------- 

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

Moção de Congratulação apresentada pelo Grupo Parlamentar Municipal do 

PS, do seguinte teor: -------------------------------------------------------------------------- 

“Congratulação – Pevidém Sport Clube - A equipa sénior do Pevidém Sport 

Clube sagrou-se campeã da série B do Campeonato de Portugal, garantindo 

o acesso à Liga 3 – nova competição desportiva nos quadros nacionais – 

ombreando com adversários reconhecidos e com estruturas mais sólidas. 

Um ano depois da promoção aos campeonatos nacionais, este feito do 

clube vimaranense torna-se tão mais significativo quanto foi conseguido 

por um grupo de atletas amadores e num ano atípico devido à situação de 

pandemia. Neste momento o clube vimaranense disputa ainda a 

possibilidade de lograr a promoção à II Liga profissional de futebol. A 

relevante prestação do Pevidém SC enche de orgulho os seus adeptos, a 

Vila de Pevidém e todos os vimaranenses, sendo amplamente merecedora 

de reconhecimento público. Assim, a Assembleia Municipal de Guimarães, 

reunida a 30 de abril de 2021, delibera: • Congratular toda a estrutura do 

clube, desde a direção, equipa-técnica, jogadores, staff na sequência do 

trabalho consistente e com resultados visíveis no panorama desportivo • 

Desejar ao Pevídem SC a melhor sorte na disputa pelo acesso à II Liga 

profissional de futebol.” -------------------------------------------------------------------- 

A Assembleia DELIBEROU APROVAR, por unanimidade. ---------------------------- 
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Moção de Congratulação apresentada pelo Grupo Parlamentar Municipal do 

PS, do seguinte teor: -------------------------------------------------------------------------- 

“Congratulação – Andebol Português, atletas, técnicos e dirigentes 

vimaranenses. A Seleção Nacional de andebol garantiu o inédito 

apuramento para os Jogos Olímpicos de Tóquio, após o triunfo sobre a 

seleção de França por 29-28, em jogo realizado em Montpellier, 

conseguido com um golo decisivo da autoria do atleta vimaranense Rui 

Silva. Trata-se de um resultado tão mais significativo quanto foi 

conseguido contra a Seleção que é a atual vice-campeã olímpica e 

detentora de seis títulos mundiais. É a primeira vez que o andebol 

português chega aos Jogos Olímpicos e, como tal, este é um feito de 

grande relevo, por parte de uma geração que em 2020 foi 6.ª classificada 

no Europeu e, já este ano, 10.ª classificada no Mundial. Esta brilhante 

qualificação resulta das condições criadas pela Federação de Andebol de 

Portugal, do esforço e talento dos jogadores de andebol portugueses, do 

desempenho dos clubes nacionais, de inúmeros responsáveis na área da 

formação e do trabalho do corpo técnico da Seleção. É com especial 

orgulho que registamos o facto de tantos cargos de relevo nestes diversos 

níveis de responsabilidade serem desempenhados por vimaranenses: os 

Presidente e Vice-presidente da Federação de Andebol de Portugal, 

respetivamente Miguel Laranjeiro e Augusto Silva, o atleta Rui Silva, 

central da Seleção e o treinador adjunto Paulo Fidalgo. A sua relevante 

prestação nesta conquista do andebol nacional, que enche de orgulho 

todos os portugueses e, em especial, os vimaranenses, é amplamente 

merecedora de reconhecimento público. Assim, a Assembleia Municipal de 

Guimarães, reunida a 30 de abril de 2021, delibera: • Congratular o atleta 

Rui Silva pelo contributo decisivo e histórico no inédito apuramento da 

Seleção de Portugal para os Jogos Olímpicos de Tóquio; • Congratular o 
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treinador adjunto Paulo Fidalgo pelo seu trabalho na equipa técnica desta 

seleção que enche de orgulho todos os portugueses e, em especial, os 

vimaranenses; • Congratular toda a direção da Federação de Andebol de 

Portugal, em especial nas pessoas do seu Presidente e Vice-Presidente, 

Miguel Laranjeiro e Augusto Silva, por este resultado, fruto de uma aposta 

na criação de condições para todos os atletas, na visibilidade da 

modalidade e na crescente profissionalização das seleções nacionais de 

andebol; • Saudar ainda o Xico Andebol, pelo sua papel fundamental na 

formação de jovens talentos, entre os quais o atleta Rui Silva, parte 

integrante deste grupo.” -------------------------------------------------------------------- 

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

Moção de Recomendação apresentada pelo Grupo Parlamentar Municipal 

do BE, do seguinte teor: --------------------------------------------------------------------- 

“REGULAMENTO MUNICIPAL PARA A INTERVENÇÃO NO ARVOREDO 

URBANO - As árvores e os arbustos de porte arbóreo melhoram a 

qualidade de vida nas zonas onde reside a maioria da população – as zonas 

urbanas das cidades, vilas e aldeias. 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 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. 
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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. Por isso, a Assembleia da República está a discutir, na 

Comissão de Ambiente, Energia e Ordenamento do Território, a 

regulamentação da intervenção no arvoredo urbano através de 

instrumentos de gestão específicos e intervenção baseada no 

conhecimento técnico e científico, criando os instrumentos de gestão 

necessários para proteger, conservar e fomentar o arvoredo urbano. Como 

tal, propõe-se que o Município de Guimarães seja pioneiro nesta matéria e 

proceda à elaboração de inventário municipal do arvoredo existente em 

domínio público e privado urbano, à criação de um regulamento municipal 

para a gestão da vegetação arbórea com base nas orientações de 

especialistas em arboricultura, e à criação de um plano municipal para a 

proteção, conservação e fomento do arvoredo urbano. A criação do 
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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 osníveis 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 

pela Assembleia Municipal e revistos e atualizados periodicamente. Assim, 

a Assembleia Municipal de Guimarães, reunida a 30 de Abril de 2021, ao 

abrigo do artigo 25.º, n.º 2, alíneas j) e k) do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 

12 de Setembro e do artigo 3.º, n.º 3 da Lei I-A/2020, de 19 de Março, 

delibera recomendar à Câmara Municipal a: 1. Elaboração de um 

inventário municipal do arvoredo existente em domínio público e privado; 

2. Criação de um regulamento municipal para a gestão da vegetação 
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arbórea com base nas orientações de especialistas em arboricultura; 3. 

Criação de um plano municipal para a proteção, conservação e fomento do 

arvoredo urbano.” ---------------------------------------------------------------------------- 

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

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

do PS, proferiu a seguinte Declaração de Voto: “Concordamos com a 

proposta apresentada e daí termos votado favoravelmente, denotando 

assim, também, que da crítica construtiva e das propostas construtivas 

possam sair melhores soluções para as populações. Todos os mecanismos e 

ferramentas que possam ser acrescentados à defesa do arvoredo urbano 

qualificam um trabalho em que Guimarães tem pergaminhos. Ressalvar, 

também, que do ponto um da componente deliberativa da moção, sincero 

que um trabalho que o Município tem feito com elaboração de base de 

dados já existente de arvoredo municipal. Acrescentar, também, que a 

estratégia de implementação de árvores e verificação de arvoredo municipal 

através de equipas especializadas são, também, uma realidade e que 

Guimarães é, inclusivamente, a cidade portuguesa com mais árvores de 

interesse público classificado pelo ICNF, num total de vinte e seis. Posto tudo 

isto, votamos favoravelmente esta moção.” ------------------------------------------- 

Moção apresentada pelo Grupo Parlamentar Municipal do BE, do seguinte 

teor: ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

“VOTO DE SAUDAÇÃO AO 1º DE MAIO - No dia 1 de maio de 1886, em 

Chicago, milhares de trabalhadores saíram às ruas exigindo direitos 

laborais. Este dia é relembrado pelo slogan que ficou a ecoar na história 

“Oito horas de trabalho, oito horas de lazer, e oito horas de descanso”, 

mas também pela trágica morte de vários ativistas, mortos pela repressão 

policial que disparou cegamente sobre a multidão que exigia direitos e 

dignidade. Apesar da repressão os trabalhadores continuaram a luta, que 
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viria a resultar, anos mais tarde, em ganhos de direitos e de liberdade para 

a maioria da classe trabalhadora. Em Portugal, o 1º de Maio de 1974, 

realizado oito dias após o 25 de Abril, depois de décadas de repressão do 

Estado Novo, foi uma explosão de democracia nas ruas do país e marcou o 

início de uma conquista de direitos até aí negados: o Estado Social, a 

Segurança Social, o direito a cuidados de saúde públicos, à educação, à 

habitação, o direito ao trabalho e ao salário, a luta pelo pleno emprego, o 

reconhecimento às férias e aos subsídios de férias, a proibição dos 

despedimentos sem justa causa e a instituição, pela primeira vez, do 

salário mínimo nacional no valor de 3.300$00 (16,50€). Foi também após 

esta data que se consagraram ainda o direito à greve, à contratação 

coletiva e à organização sindical, bem como um novo movimento do 

trabalho ao nível das empresas, as Comissões de Trabalhadores (CT). 

Portugal atravessa hoje um período muito complicado, com trabalhadores 

em lay-off, trabalhadores precários a serem despedidos ou ameaçados, 

falta de condições de higiene sanitária para trabalhar (locais de contacto 

com o público onde não são fornecidas luvas, nem máscaras para 

trabalhar) e um aumento generalizado de insegurança e desemprego. A 

defesa do emprego mostra-se determinante para a recuperação económica 

e social de todas e todos. Antevendo uma grave crise económica e de 

direitos dos trabalhadores, faz ainda mais sentido relembrar todos os 

direitos conquistados e defender todas e todos no direito a um emprego 

estável e a um salário condigno. No nosso Município são preocupantes as 

situações das trabalhadoras e dos trabalhadores da Coelima, que vêm a 

empresa em risco de encerrar, ou dos trabalhadores da Somelos e Kyaia, 

cujos direitos laborais são constantemente violados, ou os milhares de 

pessoas do comércio e da cultura, que se encontram parados há 
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praticamente um ano. Assim, a Assembleia Municipal de Guimarães, 

reunida a 29 de Abril de 2021, ao abrigo do artigo 25.º, n.º 2, alíneas j) e k) 

do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro e do artigo 3.º, n.º 3 da 

Lei I-A/2020, de 19 de Março, delibera: 1. Saudar o 1º de Maio e fazer 

votos para que seja o momento agregador das várias gerações e saudar 

nele a coragem de todos os homens e mulheres que exigem dignidade, 

defesa da democracia e de desenvolvimento pelo progresso social, defesa 

do emprego, salário ou pensão e da prestação de um serviço público; 2. 

Saudar as lutas dos trabalhadores e das populações do concelho que em 

defesa da nossa saúde asseguram serviços como a recolha do lixo, a venda 

de bens essenciais, os transportes, o correio, a limpeza e manutenção das 

estruturas e a escola pública na garantia de alimentação de emergência; 3. 

Saudar o trabalho de todos os profissionais na área da saúde no combate à 

pandemia em curso, em particular a todo o SNS e seus profissionais.” ------- 

A Assembleia DELIBEROU APROVAR, por maioria, com 25 votos a favor (11 

eleitos do PSD, 8 Presidentes de Junta do PSD, 3 eleitos das CDU, 1 eleito do 

BE, Manuel Lourenço Lima Amaral e António Fernando Meireles Lopes – 

membros Independentes) e 61 abstenções (24 eleitos do PS, 34 Presidentes 

de Junta do PS e 3 eleitos do CDS-PP). --------------------------------------------------- 

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

do PS, proferiu a seguinte Declaração de Voto: “O Partido Socialista abstém-

se desta moção, apesar de concordar, também, na íntegra, com a parte 

deliberativa, que aliás à exceção do ponto que suscitou as declarações de 

voto na declaração do PS, é em tudo bastante semelhante à moção do 1º de 

Maio apresentada pelo Partido Socialista. Contudo, não podemos, 

naturalmente, da introdução da moção ignorar os considerandos feitos, 

especialmente no que diz respeito ao nosso Município, quando se refere 

essencialmente que o setor cultural esteve parado ao longo do último ano 
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ou que em duas empresas em laboração, perfeitamente normal, pelo menos 

no caso de uma delas, dizer que os direitos laborais são constantemente 

violados. Por esse motivo abstivemo-nos nesta votação.” ------------------------- 

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

Nos termos e para os efeitos consignados nos números 3 e 4, do artigo 57º, 

do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei nº 75/2013, de 

12 de setembro, na sua redação atual, a Assembleia DELIBEROU APROVAR a 

ata em minuta, por unanimidade. -------------------------------------------------------- 

Pelas vinte e três horas e quarenta minutos, o Presidente da Mesa 

agradeceu a presença de todos e deu por ENCERRADA A SESSÃO. -------------- 

Para os efeitos consignados no número 2, do artigo 57º, da referida Lei n.º 

Lei nº 75/2013, foi lavrada a presente ata, que vai ser assinada pelo 

Presidente da Assembleia Municipal, José João Torrinha Martins Bastos, e 

por mim, Maria Fernanda Azevedo Alves Fernandes, trabalhadora designada 

para o efeito. ----------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


