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ATA 

Aos oito dias do mês de fevereiro 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 cinco de fevereiro 

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 seguinte Ordem de Trabalhos. ------ 

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

8 - PEDIDO DE RENEGOCIAÇÃO DO CONTRATO DE CONCESSÃO DE 

BENEFÍCIOS TRIBUTÁRIOS MUNICIPAIS CELEBRADO EM 6 DE JULHO DE 

2016 E POSTERIORES ADENDAS DATADAS DE 11/12/2017, 10/10/2018 E 

27/02/2020, COM A EMPRESA C.S.M. – LAVANDARIA INDUSTRIAL, LDA. ---- 

9 - PEDIDO DE RENEGOCIAÇÃO DO CONTRATO DE CONCESSÃO DE 

BENEFÍCIOS TRIBUTÁRIOS MUNICIPAIS CELEBRADO EM 8 DE JANEIRO DE 

2019 - DOMINGOS MENDES GONÇALVES, UNIPESSOAL, LDA. ------------------- 

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

10 - PRORROGAÇÃO DAS MEDIDAS EXCECIONAIS E TEMPORÁRIAS DE 

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

SITUAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA PROVOCADA PELO CORONAVÍRUS – COVID 19 

- SUSPENSÃO DE PAGAMENTO DE TAXAS E OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS 

E OUTROS APOIOS. --------------------------------------------------------------------------- 

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

11 - AJUSTE DIRETO N.º 69-20 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS – CERTIFICAÇÃO 

LEGAL DE CONTAS - APROVAÇÃO PELA CÂMARA MUNICIPAL, PARA 

ULTERIOR APROVAÇÃO PELA ASSEMBLEIA MUNICIPAL. ---------------------------

12 - CONCURSO PÚBLICO N.º 4/20 - CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE 
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TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS - RETIFICAÇÃO DA 

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

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

13 - REPERFILAMENTO DA RUA PADRE ANTÓNIO CALDAS - REPARTIÇÃO DE 

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

14 - REPERFILAMENTO DA RUA NOSSA SENHORA DA GUIA - ATÃES - LOTE 2 

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

15 - REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA EB1/JI CASAIS-BRITO - REPARTIÇÃO DE 

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

16 - REQUALIFICAÇÃO DA RUA 24 DE JUNHO E PONTE SOBRE O RIO SELHO - 

ALDÃO - LOTE 1 - REPARTIÇÃO DE ENCARGOS. -------------------------------------- 

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

17 - SUBSÍDIOS NO ÂMBITO DO IMPACTA - INVESTIMENTO MUNICIPAL EM 

PROJETOS E ATIVIDADES CULTURAIS, TERRITORIAIS E ARTÍSTICAS - 

ATIVIDADES E INVESTIMENTOS A REALIZAR NO 1º SEMESTRE DE 2021. ------ 

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

18 - FREGUESIA DE SELHO S. CRISTÓVÃO - SEGUNDA REVISÃO DO 

CONTRATO-INTERDMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS - 

OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO DOS BALNEÁRIOS DO CAMPO DE FUTEBOL DO 

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

19 - FREGUESIA DE PINHEIRO - APOIO FINANCEIRO PARA REVITALIZAÇÃO 

DO CAMPO DE JOGOS COM INSTALAÇÃO DE RELVADO SINTÉTICO E NOVOS 

BALNEÁRIOS. ----------------------------------------------------------------------------------- 

20 - ATRIBUIÇÕES DE APOIOS ÀS ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS ÉPOCA 2020-

2021 E CONTRATOS-PROGRAMA TRANSITADOS DA ÉPOCA DESPORTIVA 

2019-2020. -------------------------------------------------------------------------------------- 

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

21 - GEMINAÇÃO COM TURKISTAN (CAZAQUISTÃO). ------------------------------ 
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PATRIMÓNIO ----------------------------------------------------------------------------------- 

22 - COOPERATIVA AGRÍCOLA - FREGUESIA DE CREIXOMIL - ADITAMENTO 

AO ARRENDAMENTO. ----------------------------------------------------------------------- 

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

23 - FREGUESIA POLVOREIRA – ATRIBUIÇÃO DE APOIO – AQUISIÇÃO DE 

TERRENO. --------------------------------------------------------------------------------------- 

24 - UNIÃO DAS FREGUESIAS DE CONDE E GANDARELA – SUBSÍDIO E 

DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS – RUAS DA BOUCINHA E VILA MEÃ DE 

CIMA. ---------------------------------------------------------------------------------------------

25 - UNIÃO DAS FREGUESIAS DE AROSA E CASTELÕES – APOIO PARA 

OBRAS NO CEMITÉRIO DE AROSA. ------------------------------------------------------- 

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

SANTA LEOCÁDIA – APOIO PARA OBRAS NA RUA DE BAIRROS. ----------------- 

27 - FREGUESIA DE S. TORCATO - SUBSÍDIO - ANO DE 2020 – ALTERAÇÃO 

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

28 - CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE 

COMPETÊNCIAS NAS FREGUESIAS - ATRIBUIÇÃO DE VERBAS PARA 

REFORÇO DO APOIO OPERACIONAL NOS ESTABELECIMENTOS DE 

EDUCAÇÃO E ENSINO. ----------------------------------------------------------------------- 

29 - FREGUESIA DE INFANTAS - CONTINUIDADE DO PROJETO "CONSIGO: 

EQUIPAMENTOS ADAPTATIVOS E ACOMPANHAMENTO DE PROXIMIDADE" 

- 13 DE MARÇO DE 2021 A 12 DE MARÇO DE 2022. --------------------------------- 

30 - FREGUESIA DE CALDELAS - CONTINUIDADE DO PROJETO SOCIAL "ESTE 

LUGAR NÃO É PARA VELHOS: ESPAÇO CONVÍVIO SÉNIOR" - 13 DE MARÇO 

DE 2021 A 12 DE MARÇO DE 2022. -------------------------------------------------------

31 - FREGUESIA DE RONFE - CONTINUIDADE DO PROJETO "INTERVENÇÃO 
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LOCAL - PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA" - 13 DE MARÇO DE 2021 A 

12 DE MARÇO DE 2022. --------------------------------------------------------------------- 

32 - FREGUESIA DE BRITO - CONTINUIDADE DO PROJETO SOCIAL 

"MOVEBRITO" - 13 DE MARÇO DE 2021 A 12 DE MARÇO DE 2022. ------------- 

33 - FREGUESIA DE SERZEDELO - ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO - ANO DE 2020 - 

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

34 -FREGUESIA DE SERZEDELO – REVOGAÇÃO DA DELIBERAÇÃO DA 

CÂMARA MUNICIPAL - DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS PARA EXECUÇÃO 

DE OBRAS EM RUAS MUNICIPAIS E ATRIBUIÇÃO DE APOIO PARA 

EXECUÇÃO DE OBRAS EM RUAS VICINAIS. --------------------------------------------- 

35 - FREGUESIA DE SELHO S. CRISTÓVÃO - ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO - ANO 

DE 2018 - ALTERAÇÃO DA DELIBERAÇÃO. ---------------------------------------------- 

36 - FREGUESIA DE NESPEREIRA - DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS - ANO DE 

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

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

VERMIL – DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS - ANO DE 2020 - ALTERAÇÃO DA 

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

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

VERMIL - ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO - ANO DE 2020 - ALTERAÇÃO DA 

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

39 - FREGUESIA DE SELHO S. JORGE - DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS - ANO 

DE 2019 - ALTERAÇÃO DA DELIBERAÇÃO. ---------------------------------------------- 

40 - FREGUESIA DE SELHO S. JORGE - DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS - ANO 

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

41 - FREGUESIA DE ALDÃO - ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO - ANO DE 2019 - 

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

42 - FREGUESIA DE SANDE S. MARTINHO - ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO - ANO 

DE 2020 - ALTERAÇÃO DA DELIBERAÇÃO. ---------------------------------------------- 
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43 - FREGUESIA DE AZURÉM - ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO - ANO DE 2020 - 

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

44 - FREGUESIA DE PONTE - DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS - ANO DE 2020 

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

45 - FREGUESIA DE PONTE - ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO - ANO DE 2020 - 

ALTERAÇÃO DA DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 18 DE JUNHO 

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

46 - FREGUESIA DE SILVARES - ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO - ANO DE 2019 - 

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

47 - FREGUESIA DE URGEZES - ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO – ANO DE 2020 – 

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

48 - FREGUESIA DE URGEZES – DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS – ANO DE 

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

49 - FREGUESIA DE PONTE - SUBSÍDIO - ANO DE 2020 - ALTERAÇÃO DA 

DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 10 DE FEVEREIRO DE 2020. ------ 

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

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

51 - FREGUESIA DE LONGOS - ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO - ANO DE 2020 - 

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

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

ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO PARA OBRAS EM DIVERSAS RUAS - ANO DE 2020 

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

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

– ALTERAÇÃO DE SUBSÍDIO - ANO DE 2019 – SEGUNDA ALTERAÇÃO DA 

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

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

54 - APROVAÇÃO DA ATA EM MINUTA. ------------------------------------------------ 
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Pelas vinte e uma horas e quinze minutos, havendo quórum, o Presidente 

da Mesa cumprimentou todos os presentes e DECLAROU REABERTA a 

sessão. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Ermelinda Matos Silva Fertuzinhos, Luís Miguel Morgado Laranjeiro, José 

Manuel Nogueira Teixeira Bastos, Nelson José Guimarães Felgueiras, Paulo 

Rui Lopes Pereira da Silva, César Manuel Castro Machado, Pedro Miguel 

Vilhena Abreu Roque Figueiredo, Hugo Maciel Tavares de Freitas, Susana 

Gabriela Meireles Campos Nunes, Manuel Américo Antunes de Freitas, 

António Fernando Macedo Ribeiro, Maria de Jesus Teixeira Carvalho, José da 

Silva Fernandes, Carlos Alexandre Lopes Rodrigues Ribeiro, Maria José 

Teixeira Martins, Augusto Rafael Capela Duarte, Elsa Cristina Silva Ribeiro, 

José de Castro Dias, Manuel Martins Salgado, Sandra da Luz da Cunha 

Martins, Márcio Rafael da Silva Ferreira, António Rogério Ferreira Paiva e 

Alexandra Santos Gonçalves Ferreira; (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, José 

Cardoso de Menezes Couceiro da Costa, Susana Manuela Marques Araújo e 

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

Elsa Maria da Silva Castro, Rui Miguel Ribeiro Correia e Paulo Miguel Lima 

Peixoto; (CDU) - Mariana da Conceição Pereira da Silva e Pedro Manuel 

Pastor Torcato Ribeiro; (BE) – Sónia Cristina Patrocínio Gonçalo Ribeiro. 

(INDEPENDENTE) – Manuel Lourenço Lima Amaral. (INDEPENDENTE) – 

António Fernando Meireles Lopes. Inerência do cargo de Presidente de 

Junta: Maria da Conceição da Cunha e Castro – PS, José de Castro Antunes – 
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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, 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, Natália Maria da Silva Fernandes Ribeiro – PSD, 

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

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

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

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

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

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

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

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

PS, João Carlos Silva Alves – PS, Rui Porfírio Lopes Silva – PSD, 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, Cândido Capela Dias, Célia Maria Abreu Magalhães, Miguel 

Ângelo Leite Vieira e Catarina de Freitas Marques. -----------------------------------

Faltaram os seguintes membros: João Victor Salgado Almeida, Manuel da 

Costa Mendes Lopes, Augusto César Fernandes Guimarães, Sérgio Alberto
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 Castro Rocha, Manuel das Neves Rodrigues e Daniel Filipe da Silva Lopes. ---- 

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, Ricardo José Machado 

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

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

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

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, 

por maioria, a ata em minuta da primeira reunião da sessão, com 1 

abstenção (Ana Paula Cardoso Lemos Damião do Grupo Parlamentar do 

PSD). ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

8 - PEDIDO DE RENEGOCIAÇÃO DO CONTRATO DE CONCESSÃO DE 

BENEFÍCIOS TRIBUTÁRIOS MUNICIPAIS CELEBRADO EM 6 DE JULHO DE 

2016 E POSTERIORES ADENDAS DATADAS DE 11/12/2017, 10/10/2018 E 

27/02/2020, COM A EMPRESA C.S.M. – LAVANDARIA INDUSTRIAL, LDA. 

Submete-se à apreciação e votação da Assembleia Municipal, em 

conformidade com o disposto no nº 5, do art.º 10º do RPEIM, a proposta 

designada por “Pedido de Renegociação do Contrato de Concessão de 

Benefícios Tributários Municipais celebrado em 6 de julho de 2016 e 

posteriores adendas datadas de 11/12/2017, 10/10/2018 e 27/02/2020, 

com a empresa C.S.M. – Lavandaria Industrial, Lda.”, aprovada pelo 

Executivo Municipal em sua reunião realizada em três de dezembro de dois 

mil e vinte, que aqui se dá por reproduzida e fica arquivada em pasta anexa 
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ao livro de atas. 9 - PEDIDO DE RENEGOCIAÇÃO DO CONTRATO DE 

CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS TRIBUTÁRIOS MUNICIPAIS CELEBRADO EM 8 

DE JANEIRO DE 2019 - DOMINGOS MENDES GONÇALVES, UNIPESSOAL, 

LDA. Submete-se à apreciação e votação da Assembleia Municipal, em 

conformidade com o disposto no nº 5, do art.º 10º do RPEIM, a proposta 

designada por “Pedido de Renegociação do Contrato de Concessão de 

Benefícios Tributários Municipais celebrado em oito de janeiro de dois mil e 

dezanove - Domingos Mendes Gonçalves, Unipessoal, Lda.”, aprovada pelo 

Executivo Municipal em sua reunião realizada em vinte e cinco de janeiro de 

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

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

A Assembleia DELIBEROU APROVAR os pontos 1 e 2, por maioria, com 90 

votos a favor (26 eleitos do PS, 34 Presidentes de Junta do PS, 13 eleitos do 

PSD, 9 Presidentes de Junta do PSD, 4 eleitos do PS, 2 eleitos da CDU, 

António Fernando Meireles Lopes – membro Independente e Manuel 

Lourenço Lima Amaral - Membro Independente) e 1 abstenção (1 eleito do 

BE). ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

10 - PRORROGAÇÃO DAS MEDIDAS EXCECIONAIS E TEMPORÁRIAS DE 

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

SITUAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA PROVOCADA PELO CORONAVÍRUS – COVID 19 

- SUSPENSÃO DE PAGAMENTO DE TAXAS E OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS 

E OUTROS APOIOS. Submete-se à apreciação e ratificação da Assembleia 

Municipal, nos termos do disposto nas alíneas b) e g), do n.º 1, do art.º 25º 

da aludida Lei n.º 75/2013, no art.º 16.º da referida Lei n.º 73/2013 e n.º 8 

do art.º 56º do referido Regulamento Municipal de Taxas e Outras Receitas 

Municipais, e tendo em atenção os n.ºs 3 e 5 do art.º 164.º do Código do 
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Procedimento Administrativo, a proposta designada por “Prorrogação das 

medidas excecionais e temporárias de apoio às famílias, às empresas e ao 

emprego como resposta à situação epidemiológica provocada pelo 

coronavírus – COVID 19 - Suspensão de pagamento de taxas e outras 

receitas municipais e outros apoios”. A proposta foi aprovada pelo Executivo 

Municipal em sua reunião realizada em vinte e um de dezembro de dois mil 

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

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

Margarida Pinheiro Pereira, do Grupo Parlamentar Municipal do PSD, fez a 

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

“Portugal sofre, nos nossos dias, os efeitos nefastos de uma das pandemias 

mais devastadoras que o mundo conheceu. Vivemos um período de 

esquizofrenia tal que nos coloca no adormecimento da democracia, na 

insensibilidade da vida e na morte dos pensamentos e da ação. Parece que 

juntamos á imensidão do número de mortos a vida dos não mortos. Como 

pessoas de fé esperamos que tudo normalize e que o tempo de 

adormecimento nos conduza á normalidade da vida. Para isso, todos, 

mesmo todos, temos o dever moral e patriótico de contribuir e colaborar. É 

que, Senhor Presidente, o tempo futuro, o que possa acontecer depois deste 

acantonamento que está para durar, exige solidariedade, muita 

solidariedade, se quisermos vencer as divisões, o esgotamento e a 

catástrofe. Esta pandemia veio pôr a nu, de uma forma clara e inequívoca, o 

mau funcionamento ou mesmo o disfuncionamento de muitos serviços, no 

domínio social e político. Porque temos que nos preparar para dias difíceis 

que se anunciam e são visíveis, não podia o PSD, deixar de fazer uma 

chamada de atenção ao executivo camarário, para as famílias do concelho 

que possam estar a viver com dificuldades. Ao incluírem o Município de 

Guimarães na lista dos concelhos em situação de incidência extremamente 
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elevada, aplicando-se-lhes, nessa medida, as restrições mais severas, 

situação que se mantém com o prolongar do último estado de emergência, 

venho propor, que se corrija a falta de apoio a algumas famílias uma vez que 

também se reconhece estarem em situação de emergência extrema. Dizer 

que a família é a pedra angular da sociedade nos discursos, é bonito de 

ouvir, mas, quem sofre não se alimenta de palavras por mais bonitas que 

sejam. As famílias precisam de ajuda, querem ajuda. Virá o executivo dizer 

que há muito as famílias carenciadas têm sido ajudadas. Sendo verdade, o 

que eu proponho é que se atente a necessidades de vária ordem que 

sentem e vivem muitas famílias da classe média, que sempre tiveram 

rendimentos, mas que agora se deparam com dificuldades. É nosso 

entendimento que famílias pobres tornam o concelho mais pobre, isso, não 

se pode aceitar. Sugiro mesmo que se observe com atenção o que se faz nos 

concelhos limítrofes e se replique os exemplos, se forem positivos. Não seria 

justificável nem perdoável que nós não fossemos capazes de dar á causa a 

nossa total solidariedade e fraternidade. Todos nós, homens e mulheres, 

temos que nos interrogar porque não há pão e resposta aos compromissos 

dos nossos concidadãos, quando se desbaratam verbas orçamentais em 

coisas muito menos importantes. Apelo às vossas emoções para que as 

falhas que tivermos não nos provoquem angústias no futuro.” ------------------- 

O Presidente da Câmara Municipal, começou por elogiar o trabalho das 

Instituições de Solidariedade Social, Redes Sociais Interfreguesias e dos 

projetos sociais implementados, que, pela proximidade de cada área 

geográfica, tentam mitigar as fragilidades que vão surgindo, sobretudo nesta 

fase de pandemia, quer ao nível da saúde, alimentação, vestuário, logístico, 

psicológico e económico. Acrescentou que a Câmara Municipal, em 

articulação com todas as Instituições e a Cruz Vermelha, continuará o seu 
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trabalho de ajuda à população para ultrapassar esta fase de extrema 

dificuldade, apelando à mobilização de toda a sociedade para, de uma forma 

coletiva, ser possível dar resposta a todos quantos necessitam. ------------------ 

O Presidente da Câmara Municipal prestou os esclarecimentos que lhe 

foram solicitados por Margarida Pinheiro Pereira. ----------------------------------- 

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

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

11 - AJUSTE DIRETO N.º 69-20 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS – CERTIFICAÇÃO 

LEGAL DE CONTAS - APROVAÇÃO PELA CÂMARA MUNICIPAL, PARA 

ULTERIOR APROVAÇÃO PELA ASSEMBLEIA MUNICIPAL. Submete-se à 

apreciação e votação da Assembleia Municipal a proposta do relatório final 

respeitante ao ajuste direto n.º 69-20 propondo a adjudicação da aquisição 

ao concorrente “Cruz, Amaral & Associados – SROC, Lda.”, pelo preço 

contratual de €13.800,00, acrescido de IVA à taxa legal em vigor (23%), bem 

como a correspondente minuta do contrato, aprovada pelo Executivo 

Municipal em sua reunião realizada em vinte e um de dezembro de dois mil 

e vinte. A Proposta, a Informação de Análise e a Minuta do Contrato dão-se 

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

12 - CONCURSO PÚBLICO N.º 4/20 - CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE 

TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS - RETIFICAÇÃO DA 

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

Assembleia Municipal, nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da LCPA, 

a proposta designada por “Concurso Público n.º 4/20 - Concessão de Serviço 

Público de Transporte Rodoviário de Passageiros - Retificação da Repartição 

de Encargos, pelo período de exploração de 10 anos, a partir do dia 1 de 

agosto de 2021, em conformidade com o quadro seguinte: ----------------------- 

Ano Preço contratual 

2021 629.406,96€ 

2022 1.510.576,69€ 
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2023 1.510.576,69€ 

2024 1.510.576,69€ 

2025 1.510.576,69€ 

2026 1.510.576,69€ 

2027 1.510.576,69€ 

2028 1.510.576,69€ 

2029 1.510.576,69€ 

2030 1.510.576,69€ 

2031 881.169,77€ 

TOTAL 15.105.766,94€ 

A proposta, que aqui se dá por reproduzida e fica arquivada em pasta anexa 

ao livro de atas, foi aprovada pelo Executivo Municipal em sua reunião 

realizada em vinte e cinco de janeiro de dois mil e vinte e um. ------------------- 

Sónia Cristina patrocínio Gonçalo Ribeiro, do Grupo Parlamentar Municipal 

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

transcreve: “Como já dissemos em outros momentos, o Bloco de Esquerda 

defende a gestão pública do serviço de transportes, porque entendemos que 

é o modelo que melhor serve e defende o interesse público das populações. 

Não obstante da nossa posição, este Executivo e esta Assembleia tem outro 

entendimento, mas exige-se esclarecimento de algumas questões 

importantes. Em primeiro lugar, quais os motivos para o Tribunal de Contas 

não aceitar o modelo financeiro da concessão submetidos? Outra questão 

está relacionada com a criação da empresa GUIMABUS – Empresa de 

Transportes de Guimarães, Unipessoal, Lda., sociedade comercial constituída 

pelo adjudicatário do concurso Vale do Ave Transportes, Lda. Esta empresa 

foi criada com o capital social de 250 mil euros. O capital inicial é o valor que 

o acionista entende ser necessário, nomeadamente, para a compra do 

equipamento e para o pagamento das despesas iniciais até à obtenção de 

receitas. No entanto, no nosso entender, este valor é reduzido e temos 

muitas dúvidas que seja suficiente para a constituição de uma empresa, cujo 

compromisso é a aquisição de 22 autocarros elétricos. Considera o Senhor 
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Presidente que estão garantidas as condições para o cumprimento deste e 

dos outros compromissos? Para terminar, uma questão que muito preocupa 

o Bloco é os direitos laborais dos funcionários que prestam atualmente este 

serviço. Que intervenção está a fazer a Câmara Municipal para assegurar a 

transição dos funcionários dos TUG/ARRIVA para a GUIMABUS? Pode aqui 

garantir que não haverá despedimentos e que todos os direitos destes 

trabalhadores estão assegurados? -------------------------------------------------------- 

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: “Das várias questões colocadas a 30 de junho do ano 

passado pelo PSD sobre o Serviço Público de Transporte, uma só há dias foi 

respondida. A resposta ao atraso da contratação da concessão – prevista 

arrancar no mês que vem – foi acordar com a atual operadora um serviço 

até final deste ano. E o valor? O valor? 2 Milhões e 736 mil euros. Ou, se 

preferirem uma comparação com o contrato assinado a semana passada 

para os 10 anos de Serviços Público de Transporte, são quase 20% (18,24%) 

desses 15 milhões de euros. Sim, ouviram bem: num ano gastaremos quase 

o mesmo que em 2 anos. Aliás, em junho do ano passado previmos esta 

circunstância quando perguntamos que solução estava a ser desenhada com 

a operadora existente para um cenário desfavorável. Como o que veio a 

verificar-se. Importa aqui elaborar sobre duas vertentes relativas à política: 

1. É ao Executivo municipal, a quem detém o poder executivo, que cabe gerir 

de forma eficiente os recursos de todos nós. Entre outros predicados a 

eficiência exige antecipação de problemas – respostas urgentes, imprevistas, 

não devidamente planeadas têm sempre custos acrescidos. Pelo que o 

poder político executivo deve estar absolutamente comprometido com a 

eficiência. E a Oposição? Evidentemente que deve alertar e exigir eficiência 

na gestão da coisa pública. E foi o que a preparada alternativa ao velho e 



 
ATA Nº 2 Fls. __8__  

SESSÃO ORDINÁRIA DE 8 DE FEVEREIRO DE 2021                                                               
 

 

 

Mod. 228/SQ 0 

 

cansado poder absoluto de mais de 30 anos fez. E em bom tempo o fez. 

Infelizmente é um poder cego, surdo e mudo. Tivesse atentado no valor do 

nosso conteúdo político - estritamente movido pelo interesse público - e 

poderia ter-se evitado pagar a mais num ano aquilo que temos que pagar 

por quase 2 anos no novo contrato. É claro que a solução deve muito à 

eficiência. Falhou o Executivo Municipal pois não acautelou um cenário 

desfavorável que tinha obrigação de ter antecipado de tão evidente que era 

no plano da transição entre um modelo e outro. Não foram competentes 

por omissão, mas também por orgulho pois bem alertados foram pelo PSD 

nesta Assembleia. 2. Mais preparado demonstra estar o PSD quando se deve 

à sua intervenção política, em minoria note-se, estarmos hoje a assinalar 

uma alteração desta envergadura na política de mobilidade e transportes 

públicos. Importa sublinhar a importância da participação política e dos que 

não exercendo o poder confiado pelos cidadãos em determinado momento 

se preparam para assumir essa responsabilidade provando o valor das suas 

ideias. Em Guimarães esta mudança de paradigma deve-se à introdução de 

uma nova visão política do concelho no que respeita ao transporte público e 

à mobilidade. Um mote que teve repto e, por isso, aqui chegamos. Não é 

uma questão de paternidade que se coloca. Mas a mais elementar evidência 

de valor por mais despropositada que ao longo dos anos tenha sido a crítica 

da oposição à oposição que este PS velho, gasto e sem ideias insiste em 

fazer aos que insistem querer fazer de Guimarães uma cidade e um concelho 

de topo e não a mediocridade a que desafortunadamente nos conduzem os 

egrégios avós do regime local. Temos consciência do que significa este 

processo para Guimarães. E temos noção da complexidade do processo. Mas 

por estarmos comprometidos com o seu sucesso não devemos nem 

podemos passar ao lado das deficiências que o prejudicam. Em primeiro 
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lugar pelo impacto que esperamos venha a ter na vida das pessoas; Em 

segundo pelo investimento público que fazemos na melhoria do acesso à 

mobilidade intra-concelhia. Por isso reforçamos a exigência ao Executivo 

Municipal por um esforço de acompanhamento e de antecipação das 

ameaças ao sucesso do novo modelo. Temos um receio fundado sobre o 

sucesso do contrato. Que aqui reiteramos. Cremos ser mais prudente - e até 

responsável - que assim seja. É um receio que não diminui com propaganda, 

nem com a mera verificação de condições formais, administrativas e/ou 

financeiras. É um receio legítimo e exigível que apenas atenuará com o 

efetivo sucesso da concessão do Serviço Público de Transportes de 

Guimarães e principalmente com a efetiva melhoria das condições de vida 

dos Vimaranenses.” --------------------------------------------------------------------------- 

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

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

“Em 2015 foi aprovado o regime jurídico do serviço público de transporte de 

passageiros de acordo com a nova legislação Europeia, alterando o conjunto 

de regras aplicáveis aos modelos de gestão e à prestação de serviço público. 

Tendo uma concessão prorrogada nesse ano para o período 2016-2021, o 

Município iniciou as diligências necessárias para, ao abrigo do novo quadro 

jurídico, bem mais exigente, mas com novas oportunidades conferidas pela 

criação das Autoridades de Transportes, realizar uma nova consulta para a 

concessão de transportes públicos em Guimarães, logo em 2018. Através da 

publicação no Jornal Oficial da União Europeia de 3 de janeiro de 2018, o 

Município de Guimarães manifestou a intenção de abertura de concurso 

para a Concessão de Serviço Público de Transporte Rodoviário de 

Passageiros no concelho de Guimarães, e no decorrer do ano seguinte – 

2019, deu início ao procedimento do Concurso Público para a Concessão de 

Transporte Rodoviário de Passageiros, decisão essa ratificada nesta casa. Um 
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ano e meio antes do termo do contrato, quando enquadramos estes 

procedimentos nas alterações legislativas que sustentam o quadro em que 

este processo decorreu. Andou bem o Município, de forma célere e 

atempada. Após aprovação nesta Assembleia, o procedimento foi submetido 

à entidade reguladora do setor – Autoridade de Mobilidade e dos 

Transportes, para parecer obrigatório e vinculativo. Apesar do parecer 

positivo, emitido em fevereiro de 2020, o Município de Guimarães, num 

trabalho de articulação estreita com a AMT, promoveu o aperfeiçoamento 

das peças do concurso, que deram origem à abertura do Concurso Público 

Internacional, ainda no início do mês de março de 2020. Do caderno de 

encargos do concurso, constava como início parcial da concessão 1 de 

janeiro de 2021 e 1 de março a título definitivo. Sendo este um processo 

novo, que coloca grandes desafios aos concessionários previu-se logo em 

sede de caderno de encargos a possibilidade de entrada em vigor apenas em 

Agosto de 2021, caso as condições não estivessem reunidas a 1 de fevereiro 

do presente ano. Na abertura de Concurso Público, estávamos a 9 de março 

e seguiu-se o que todos conhecemos. Estados de Emergência e Calamidade 

resultantes do combate à pandemia de COVID-19 que implicaram, entre 

outras limitações, o adiamento de prazos e o normal funcionamento das 

empresas. Assim, o prazo de entrega final para a apresentação de propostas 

estabeleceu-se em 30 de julho de 2020. Em reunião de 7 de setembro o 

executivo municipal delibera, sob proposta do júri a adjudicação ao 

concorrente “Vale do Ave Transportes, Lda.”, por um valor de cerca de 15 

Milhões de euros. Após adjudicação, e previamente à celebração do 

contrato, o procedimento consigna um conjunto de passos associados à 

habilitação do adjudicatário, que culminaria, previsivelmente a 30 de 

outubro. Tratando-se de um novo modelo operacional, este processo 
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enfrentou a necessidade de introduzir retificações, visando a sua clarificação 

e aperfeiçoamento, entretanto sanadas. O contrato foi assinado, como é 

público, no decorrer da passada semana. Segue-se a aprovação pelo Tribunal 

de Contas, ato que determinará a entrada em vigor da concessão. Em 

resumo, até informação contrária daquela entidade, estão reunidas todas as 

condições para que a nova concessão entre em vigor em conformidade com 

as datas previstas em Caderno de Encargos, após à aprovação do presente 

ponto da ordem de trabalhos. Já hoje tive oportunidade na sexta-feira de 

referir alguns dados, mas no essencial o executivo preparou um caderno de 

encargos para este concurso, que desse resposta à necessária melhoria do 

serviço público prestado, com o aumento da oferta e da qualidade da frota, 

num compromisso com a descarbonização e a uma mudança de paradigma 

na gestão do serviço. Essencialmente deixamos de falar numa exploração de 

rede urbana, e de um conjunto de operadores no restante território, para 

falar numa concessão global, de âmbito municipal, que introduza melhorias 

significativas, especialmente, no serviço prestado, articulado com as 

concessões de outras Autoridades de Transportes, nomeadamente da CIM 

do Ave. Uma operação preparada com planeamento, com tempo, num 

contexto de novidade do quadro jurídico, numa situação de incerteza e 

instabilidade provocada por uma pandemia à escala mundial, mas que 

demonstra competência e preparação. Contra arautos da desgraça que 

preconizavam como impossível que aparecessem concorrentes e 

apareceram 4! No quadro legal e de exigência dos contratos públicos, sem 

interferências, sem preferências por A ou B, e defendendo exclusivamente o 

interesse público e o interesse dos vimaranenses. Da parte do Município 

tudo está pronto, para que a nova concessão entre em vigor, e venha 

revolucionar o paradigma de mobilidade coletiva do nosso território. ----------

António Fernando Meireles Lopes, Membro Independente, fez a sua 
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intervenção, lendo, em voz alta, o texto que a seguir se transcreve: “Sobre 

este ponto da ordem de trabalhos, e considerando o que é do conhecimento 

público, solicitava que me pudesse esclarecer o seguinte: Em registo à Rádio 

Universidade do Minho, no passado mês de setembro, o Senhor Presidente 

da Câmara Municipal de Guimarães refere que foram contratados os 

melhores especialistas para elaborar, “…o caderno de encargos, modelo 

financeiro e operacional deste concurso sendo que “…o critério de escolha é 

o preço mais baixo” e, mais adiante, a Senhora Vereadora da Câmara 

Municipal de Guimarães refere que o “…objetivo é ter um transporte que 

atenda a todo o território e a sustentabilidade ambiental». Ainda nesta 

comunicação, “…prevê uma melhoria significativa da qualidade da frota, do 

material circulante…reforço do serviço… maior cobertura e com mais 

linhas.” Vejamos o que se especifica no Anúncio do concurso publico nº4/20: 

1. Que o critério de adjudicação não é o de melhor relação qualidade-preço! 

De facto, o critério preço tem uma ponderação de 100%! 2. E pasme-se, não 

serão usados critérios ambientais! Da análise destes factos sobressai a 

minha perplexidade e certamente a daqueles comuns cidadãos que não se 

sentem esclarecidos. Por isso, enfatizo que nos aclare o seguinte: a) Como 

pode defender o critério “preço” como o único que interessa para este 

concurso ao invés da relação qualidade – preço? b) Como se pode prometer 

uma “melhoria significativa da qualidade da frota, do material circulante 

…reforço do serviço… maior cobertura e com mais linhas” baseadas somente 

no preço? c) Estando a Câmara Municipal de Guimarães continuamente a 

vangloriar-se das iniciativas e dos prémios recebidos no âmbito das 

iniciativas ambientais, de redução da pegada ecológica, da tão almejada 

Capital Verde Europeia etc. não é paradoxal que o critério ambiental não 

seja exigido no concurso que pode e deve servir em transportes a maioria 
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dos vimaranenses? Dispensando outros considerandos, agradeço as 

explicações que pode racionalmente oferecer.” -------------------------------------- 

O Presidente da Câmara Municipal, sobre a concessão dos transportes 

públicos referiu que a opção que a Câmara Municipal, aconselhada por 

especialistas da área dos transportes, entendeu que a concessão é a opção 

que melhor servirá o Município de Guimarães. Lembrou que estava pensada 

a criação da empresa municipal de transporte coletivo de passageiros, que 

iniciará com três ou quatro autocarros, para transporte flexível, que servirá 

de experiência, o que poderá a levar Guimarães a ter um modelo misto de 

transporte público de passageiros, regular e flexível. Lembrou, também, que 

este concurso público está a decorrer dentro dos parâmetros estabelecidos 

e só agora, após a sua adjudicação, o contrato será enviado a Tribunal de 

Contas para fiscalização prévia, esperando que tudo esteja conforme para se 

dar início à concessão. Sobre as questões laborais, referiu que a empresa 

detentora da concessão é uma empresa privada, em que a lei regula o 

direito dos seus trabalhadores, onde a Câmara Municipal tem o papel de 

ajudar em tudo o que são empresas e trabalhadores do Município, sem 

qualquer responsabilidade legal. Continuando, clarificou que o valor a pagar 

à ARRIVA pela prorrogação do seu serviço até dezembro totaliza 

2.736.000,00 euros, situação provocada pela pandemia, anunciando, 

contudo, que o valor da receita tarifária pertence à Câmara Municipal, valor 

que será deduzido ao total a pagar. Por fim, considerou tratar-se de um 

processo complexo, acrescentando que a concessão foi entregue à empresa 

que apresentou o preço mais baixo, mas que cumpria o respetivo caderno 

de encargos. ------------------------------------------------------------------------------------ 

O Presidente da Câmara Municipal prestou os esclarecimentos que lhe 

foram solicitados por Sónia Cristina patrocínio Gonçalo Ribeiro, Rui 

Alexandre Pereira Barros da Cunha Pereira, Paulo Rui Lopes Pereira da Silva
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e António Fernando Meireles Lopes. ----------------------------------------------------- 

De seguida, Rui Alexandre Pereira Barros da Cunha Pereira, do Grupo 

Parlamentar Municipal do PSD, usou da palavra contestando o facto de não 

ter obtido resposta às questões que havia solicitado ao Presidente da 

Câmara Municipal. ----------------------------------------------------------------------------  

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

APROVAR o ponto 4, por maioria, com 89 votos a favor (26 eleitos do PS, 34 

Presidentes de Junta do PS, 13 eleitos do PSD, 9 Presidentes de Junta do 

PSD, 4 eleitos do CDS-PP, 1 eleito do BE, António Fernando Meireles Lopes – 

Membro Independente e Manuel Lourenço Lima Amaral – Membro 

Independente) e 2 abstenções (2 eleitos da CDU). ----------------------------------- 

APROVAR o ponto 5, por maioria, com 87 votos a favor (26 eleitos do PS, 34 

Presidentes de Junta do PS, 13 eleitos do PSD, 9 Presidentes de Junta do 

PSD, 4 eleitos do CDS-PP e Manuel Lourenço Lima Amaral – Membro 

Independente) e 4 abstenções (2 eleitos da CDU, 1 eleito do BE e António 

Fernando Meireles Lopes – Membro Independente). -------------------------------- 

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

13 - REPERFILAMENTO DA RUA PADRE ANTÓNIO CALDAS - REPARTIÇÃO DE 

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

nos termos da alínea ccc) do n.º 2 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, a proposta de repartição de encargos da obra 

de reperfilamento da rua Padre António Caldas, da seguinte forma: Ano de 

2021 = €2.770.141,25, acrescido do Imposto sobre o Valor Acrescentado; 

Ano de 2022 = €107.902,75, acrescido do Imposto sobre o Valor 

Acrescentado; 3. Aprovar a celebração de uma adenda ao contrato inicial de 

empreitada, em conformidade com a parte final da alínea h) do n.º 1 do 

artigo 96.º do Código dos Contratos Públicos, ficando a eficácia da mesma 



 

 

 
 

ATA Nº 2 Fls. __11V__ 

SESSÃO ORDINÁRIA DE 8 DE FEVEREIRO DE 2021                                                                
 

 

 

Mod. 228/SQ 0 

condicionada à aprovação pela Assembleia Municipal da repartição de 

encargos proposta no ponto anterior, com a redação constante do 

documento anexo (Doc. 2) ”, aprovada pelo Executivo Municipal em sua 

reunião realizada em vinte e um de dezembro de dois mil e vinte. Os 

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

pasta anexa ao livro de atas. 14 - REPERFILAMENTO DA RUA NOSSA 

SENHORA DA GUIA - ATÃES - LOTE 2 - REPARTIÇÃO DE ENCARGOS. 

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

alínea ccc) do n.º 2 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013 de 12 de 

setembro, a atualização da repartição de encargos da seguinte forma: Ano 

de 2021 = €1.112.821,44 acrescido do Imposto sobre o Valor Acrescentado; 

Ano de 2022 = €56.578,10, acrescido do Imposto sobre o Valor 

Acrescentado. 3. Aprovar a celebração de uma adenda ao contrato inicial de 

empreitada, em conformidade com a parte final da alínea h) do n. º 1 do 

artigo 96.º do Código dos Contratos Públicos, ficando a eficácia da mesma 

condicionada à aprovação pela Assembleia Municipal da repartição de 

encargos proposta no ponto anterior, com a redação constante do 

documento anexo (Doc. 2)”, aprovada pelo Executivo Municipal em sua 

reunião realizada em vinte e um de dezembro de dois mil e vinte. Os 

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

pasta anexa ao livro de atas. 15 - REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA EB1/JI 

CASAIS-BRITO - REPARTIÇÃO DE ENCARGOS. Submete-se à apreciação e 

votação da Assembleia Municipal, nos termos da alínea ccc) do n.º 2 do 

artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a atualização 

da repartição de encargos da seguinte forma: Ano de 2020 = €15.000,00, 

acrescido do Imposto sobre o Valor Acrescentado; Ano de 2021 = 

€783.940,22, acrescido do Imposto sobre o Valor Acrescentado. 3. Aprovar a 

celebração de uma adenda ao contrato inicial de empreitada, em 
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conformidade com a parte final da alínea h) do n. º 1 do artigo 96.º do 

Código dos Contratos Públicos, ficando a eficácia da mesma condicionada à 

aprovação pela Assembleia Municipal da repartição de encargos proposta no 

ponto anterior, com a redação constante do documento anexo (Doc. 2), 

aprovada pelo Executivo Municipal em sua reunião realizada em vinte e um 

de dezembro de dois mil e vinte. Os referidos documentos dão-se aqui por 

reproduzidos e ficam arquivados em pasta anexa ao livro de atas. 16 - 

REQUALIFICAÇÃO DA RUA 24 DE JUNHO E PONTE SOBRE O RIO SELHO - 

ALDÃO - LOTE 1 - REPARTIÇÃO DE ENCARGOS. Submete-se à apreciação e 

votação da Assembleia Municipal, nos termos da alínea ccc) do n.º 2 do 

artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a atualização 

da repartição de encargos da seguinte forma: Ano de 2021 = €1.505.603,36, 

acrescido do Imposto sobre o Valor Acrescentado; Ano de 2022 = 

€52.396,14, acrescido do Imposto sobre o Valor Acrescentado. 3. Aprovar a 

celebração de uma adenda ao contrato inicial de empreitada, em 

conformidade com a parte final da alínea h) do n.º 1 do artigo 96.º do 

Código dos Contratos Públicos, ficando a eficácia da mesma condicionada à 

aprovação pela Assembleia Municipal da repartição de encargos proposta no 

ponto anterior, com a redação constante do documento anexo (Doc. 2), 

aprovada pelo Executivo Municipal em sua reunião realizada em vinte e um 

de dezembro de dois mil e vinte. Os referidos documentos dão-se aqui por 

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

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

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

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

APROVAR o ponto 8, por unanimidade; ------------------------------------------------- 

APROVAR o ponto 9, por unanimidade; ------------------------------------------------- 
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CULTURA ---------------------------------------------------------------------------------------- 

17 - SUBSÍDIOS NO ÂMBITO DO IMPACTA - INVESTIMENTO MUNICIPAL EM 

PROJETOS E ATIVIDADES CULTURAIS, TERRITORIAIS E ARTÍSTICAS - 

ATIVIDADES E INVESTIMENTOS A REALIZAR NO 1º SEMESTRE DE 2021. 

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

dos seguintes apoios, nos termos do Regulamento do IMPACTA, constante 

do Edital nº 92/2020 publicado na 2ª Série do Diário da República de 15 de 

janeiro de 2020, destinados a atividades e investimentos a realizar no 1º 

semestre de 2021: ----------------------------------------------------------------------------  

Entidade Tipo de Entidade Nome do Projeto Montante 

Junta de Freguesia de Caldelas Associação Animação de verão €3.000,00 

Junta de Freguesia de Guardizela Associação Grupo de Música Popular €800,00 

A proposta, que aqui se dá por reproduzida e fica arquivada em pasta anexa 

ao livro de atas, foi aprovada pelo Executivo Municipal em sua reunião 

realizada em vinte e um de dezembro de dois mil e vinte. ------------------------- 

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

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

18 - FREGUESIA DE SELHO S. CRISTÓVÃO - SEGUNDA 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 segunda Revisão do Contrato-Interdministrativo de 

Delegação de Competências, celebrado em 11 de outubro de 2018, nos 

termos da cláusula 11ª daquele Contrato, alterando-se a cláusula 7ª da 

seguinte forma: “O presente contrato tem início na data da sua assinatura e 

termina em 31 de dezembro de 2021”, bem como a transferência da 

correspondente verba para o corrente ano, aprovada pelo Executivo 

Municipal em sua reunião realizada em vinte e cinco de janeiro de dois mil e 
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vinte e um, que aqui se dá por reproduzida e fica arquivada em pasta anexa 

ao livro de atas. 19 - FREGUESIA DE PINHEIRO - APOIO FINANCEIRO PARA 

REVITALIZAÇÃO DO CAMPO DE JOGOS COM INSTALAÇÃO DE RELVADO 

SINTÉTICO E NOVOS BALNEÁRIOS. Submete-se à apreciação e votação da 

Assembleia Municipal, ao abrigo da alínea j), do nº 1, do artº 25º, da Lei nº 

75/2013, de 12 de setembro, a atribuição de um apoio de €200.000,00 

(duzentos mil euros) à Freguesia de Pinheiro, para instalação de um relvado 

sintético no seu campo de jogos, a pagar em quatro prestações anuais de 

€50.000,00 (cinquenta mil euros), aprovada pelo Executivo Municipal em sua 

reunião realizada em vinte e cinco de janeiro de dois mil e vinte e um, que 

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

20 - ATRIBUIÇÕES DE APOIOS ÀS ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS ÉPOCA 2020-

2021 E CONTRATOS-PROGRAMA TRANSITADOS DA ÉPOCA DESPORTIVA 

2019-2020. Submete-se à apreciação e votação da Assembleia Municipal a 

atribuição dos seguintes apoios no âmbito do Regulamento Municipal de 

Atribuição de Apoios às Associações Desportivas de Guimarães, a atribuição 

dos seguintes apoios: - GRUPO DESPORTIVO PANTERAS DE MATAMÁ – 

INFANTAS - relvado sintético, no total de €200.000,00, a pagar em quatro 

anos (€50.000,00/ANO); - GRUPO DESPORTIVO DE LONGOS - relvado 

sintético, no total de €200.000,00, a pagar em quatro anos 

(€50.000,00/ano); - OS SANDINENSES GDRC - relvado sintético, no total de 

€200.000,00, a pagar em 4 anos (€50.000,00/ano); - UNIÃO DESPORTIVA DE 

POLVOREIRA - construção da sede social e balneários do campo de jogos 

num total de €200.000,00, a pagar em quatro anos (€50.000,00/ano); - 

PEVIDÉM SPORT CLUBE - construção de novos balneários, bancada e salas 

de apoio, no total de €200.000,00, a pagar em quatro anos 

(€50.000,00/ano); - ACRD NESPEREIRA - relvado sintético, no total de 
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€200.000,00, a pagar em quatro anos (€50.000,00/ano). A proposta foi 

aprovada pelo Executivo Municipal em sua reunião realizada em vinte e 

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

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

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

referindo-se às atribuições de apoios às associações desportivas para a 

Época 2020-2021 e Contratos-Programa transitados da Época Desportiva 

2019-2020, disse tratar-se de um conjunto de apoios a atribuir ao abrigo do 

Regulamento de Atribuição de Apoios às Associações Desportivas, 

comtemplando as seguintes dimensões: 1 - Obras públicas plurianuais no 

valor de 1.200.000 euros; 2 - Obras de comparticipação única num valor de 

cerca de 380.000 euros; 3 - Apoio para formação no valor de cerca de 

470.000 euros, 4 - apoio para a realização de eventos no valor de 70.000 

euros; 5 - Apoio à atividade desportiva no valor de cerca de 7.000 euros. 

Disse, também, tratar-se de apoios que abrangem a atividade das 

associações desportivas do Concelho, desde logo pela renovação e 

manutenção das suas infraestruturas, nomeadamente, construção de 

balneários e colocação de relvados sintéticos, e àquilo que é uma das 

dimensões que mais se valoriza no desporto em Guimarães, a formação. 

Considerou estes apoios significativos pela sua dimensão territorial e 

eclética, pois abrange associações e coletividades espalhadas por todo o 

território concelhio e que suportam várias atividades desportivas. De 

seguida, disse querer destacar a dificuldade que os clubes e associações 

desportivas estão a viver devido aos constrangimentos provocados pela 

pandemia, que levou à paragem da competição e da prática desportiva. 

Neste âmbito, elogiou a Câmara Municipal por continuar a conceder apoio 

às coletividades e associações, numa época de particular dificuldade, 

nomeadamente no âmbito da formação. Considerou, por último, que a 
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proposta é equilibrada porque comporta a dimensão material e 

infraestrutural dos clubes e associações, continua a apoiar o dia-a-dia da sua 

subsistência, nesta fase difícil, e garante a dispersão territorial, abrangendo 

todo o concelho de Guimarães, ao mesmo tempo que abrange, também, a 

dimensão eclética. ---------------------------------------------------------------------------- 

Nelson José Guimarães Felgueiras prestou os esclarecimentos que lhe 

foram solicitados por Rui Miguel de Meira Barreira, Rui Miguel Ribeiro 

Correia e Rui Alexandre Pereira Barros da Cunha Pereira. -------------------------- 

Rui Miguel de Meira Barreira fez um Ponto de Ordem à Mesa, dizendo achar 

que não deve ser permitido um membro extravasar aquilo que é 

efetivamente o teor da proposta em discussão, o que acabou de ser feito 

por Nelson José Guimarães Felgueiras. Em resposta, o Presidente da Mesa 

recordou o critério que tem sido utilizado pela Mesa. ------------------------------- 

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: “Venho a esta Assembleia Municipal retomar um tópico 

da anterior sessão. Não contente com um apoio extraordinário astronómico 

de 60.000€ para todas dezenas de coletividades desportivas quando ao 

mesmo tempo aumentava o apoio extraordinário à Tempo Livre em 

600.000€, o regime socialista vem agora propor destinar em 2021 aos clubes 

desportivos praticamente a mesma verba que em 2020. Num orçamento 

com a magnitude de 115 MILHÕES € e num momento único na história, é 

para o PSD incompreensível que o socialismo local entenda aumentar os 

apoios ordinários ao deporto em pouco mais que nada. Chega a ser penoso – 

ou cómico, consoante a perspetiva – que o Vereador responsável pelo 

Desporto em Guimarães cavalgue emproado o argumento “podia ter 

cortado a verba e não cortei”. Pleno de soberba, eis o arauto dos mínimos 
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olímpicos no financiamento do desporto que é muito mais que uma 

atividade desportiva. O PSD sublinha a chamada de atenção para um 

momento que pode e que infelizmente quase de certeza levará ao fim de 

muitas coletividades desportivas dado o impacto que a pandemia está a ter 

na atividade desportiva, certamente um dos sectores mais afetados 

principalmente nos níveis não profissionais. É bom que os clubes e 

associações desportivas atentem e reflitam sobre esta postura de quem gere 

o que é de todos. E que saibam que há uma alternativa a este absolutismo. 

Uma alternativa atenta à realidade do concelho e não aos corredores do 

poder municipal, uma alternativa preparada para respostas às necessidades 

e não na resposta ao interesse próprio, uma alternativa com soluções a olhar 

o futuro e não com remendos para o curto prazo. O desporto em Guimarães 

merece mais que o que tem.” -------------------------------------------------------------- 

O Presidente da Câmara Municipal reiterou o que foi dito por Nelson José 

Guimarães Felgueiras, acrescentando que a verba de dois milhões de euros 

para apoiar o desporto, num ano atípico, em que o esforço da Câmara 

Municipal tem sido imenso nas questões relacionadas com a pandemia, 

demonstra o reconhecimento da importância do desporto, dizendo esperar 

que as associações não se dissipem, e retomem sua atividade desportiva. 

Evidenciando as dificuldades sentidas pelos municípios, lembrou a quebra de 

receita ao nível dos impostos municipais que se avizinham. Ainda assim, 

anunciou que não desequilibrará financeiramente as contas do Município. 

Por fim, referiu que, comparado com outros municípios do país, Guimarães 

está no topo da tabela no que toca ao apoio ao desporto. ------------------------- 

O Vereador Ricardo Jorge Castro Ribeiro Costa prestou os esclarecimentos 

que lhe foram solicitados por Rui Alexandre Pereira Barros da Cunha Pereira.  
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O Presidente da Câmara Municipal prestou os esclarecimentos que lhe 

foram solicitados por Nelson José Guimarães Felgueiras e Rui Alexandre 

Pereira Barros da Cunha Pereira. ---------------------------------------------------------- 

Os esclarecimentos prestados pelo Vereador Ricardo Costa levaram Rui 

Alexandre Pereira Barros da Cunha Pereira a pedir o uso da palavra para um 

Ponto de Ordem à Mesa, referindo nunca ter adjetivado o Vereador Ricardo 

Costa de desonesto em nenhuma das suas intervenções, pelo que solicitará 

à Mesa cópia da ata desta sessão. -------------------------------------------------------- 

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

APROVAR o ponto 11, por maioria, com 90 votos a favor (26 eleitos do PS, 

34 Presidentes de Junta do PS, 13 eleitos do PSD, 9 Presidentes de Junta do 

PSD, 3 eleitos do CDS-PP, 2 eleitos da CDU, 1 eleito do BE, António Fernando 

Meireles Lopes – Membro Independente e Manuel Lourenço Lima Amaral – 

Membro Independente) e 1 abstenção (Rui Miguel de Meira Barreira – eleito 

do CDS-PP). ------------------------------------------------------------------------------------- 

APROVAR o ponto 12, por maioria, com 90 votos a favor (26 eleitos do PS, 

34 Presidentes de Junta do PS, 13 eleitos do PSD, 9 Presidentes de Junta do 

PSD, 3 eleitos do CDS-PP, 2 eleitos da CDU, 1 eleito do BE, António Fernando 

Meireles Lopes – Membro Independente e Manuel Lourenço Lima Amaral – 

Membro Independente) e 1 abstenção (Rui Miguel de Meira Barreira – eleito 

do CDS-PP). ------------------------------------------------------------------------------------- 

APROVAR o ponto 13, por maioria, com 90 votos a favor (26 eleitos do PS, 

34 Presidentes de Junta do PS, 13 eleitos do PSD, 9 Presidentes de Junta do 

PSD, 3 eleitos do CDS-PP, 2 eleitos da CDU, 1 eleito do BE, António Fernando 

Meireles Lopes – Membro Independente e Manuel Lourenço Lima Amaral – 

Membro Independente) e 1 abstenção (Rui Miguel de Meira Barreira – eleito 

do CDS-PP). ------------------------------------------------------------------------------------- 
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-------------------------------------DECLARAÇÃO DE VOTO--------------------------------- 

Sónia Cristina Patrocínio Gonçalo Ribeiro, em nome do Grupo Parlamentar 

do BE, proferiu a seguinte Declaração de Voto: “Votamos a favor porque 

entendemos que é necessário apoiar os clubes do concelho e garantir a 

manutenção do funcionamento destas estruturas para que, loque que a 

situação pandémica seja resolvida, as atividades desportivas possam 

retomar e a formação das crianças e jovens, tão importante para o seu 

desenvolvimento, possa regressar à normalidade. No entanto, não podemos 

deixar de lamentar a atribuição de um apoio para a construção de um 

miniestádio no complexo do Vitória. Entendemos que estes apoios não 

deviam incluir estes novos investimentos, muito menos quando se tem 

vindo a falar da necessidade da construção de uma nova academia noutro 

local.” --------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

21 - GEMINAÇÃO COM TURKISTAN (CAZAQUISTÃO). Submete-se à 

apreciação e votação da Assembleia Municipal, nos termos da alínea t) do nº 

1 do Art.º 25º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação, 

na sua atual redação, a proposta de estabelecimento de um protocolo de 

geminação entre Guimarães e Turkistan (Cazaquistão), regido pelo 

Memorando de Entendimento, que se anexa”, aprovada pelo Executivo 

Municipal em sua reunião realizada em onze de janeiro de dois mil e vinte e 

um. A proposta e o Memorando de Entendimento dão-se por reproduzidos e 

ficam arquivados em pasta anexa ao livro de atas. ----------------------------------- 

José Cardoso de Menezes Couceiro da Costa, do Grupo Parlamentar 

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

seguir se transcreve: “Exmo. Senhor Presidente da Assembleia Municipal, 

Exmo. Senhor Presidente da Câmara Municipal, Exmos. Senhores 

Presidentes de Junta de Freguesia, nas vossas pessoas cumprimento os 
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presentes bem como os que assistem a esta Assembleia e, acreditem, a 

todos cumprimento de modo muito sentido pois esta será, possivelmente, a 

minha última intervenção como deputado à Assembleia Municipal, visto a 

atual condição de afiliado em qualquer força politica, logo deputado 

independente, e muito a propósito disto é este Ponto da Ordem de 

Trabalhos, pois Geminar é tornar germano, e, acreditem de todos me sinto 

irmão. Senhor Presidente da Câmara Municipal de Guimarães, uma das 

minhas primeiras intervenções na Assembleia Municipal foi há já 16 anos 

atrás, justamente sobre o tema da Geminações, e nessa dita intervenção, a 

27 de abril de 2007, propus a geminação de Guimarães com S. Salvador da 

Baía, S. Luís do Maranhão, Ilha de Moçambique, Goa e Lifau em virtude de: 1 

- Serem a génese dos países a que hoje pertencem; 2 - Serem polos 

irradiantes da cultura portuguesa; 3 - Serem seculares marcos de uma 

Lusofonia que se pretende cada vez mais ativa e interveniente nesta 

sociedade global, elas próprias agentes primeiros da miscigenação e do 

comércio intercontinental. Por outro lado importa lembrar que as ditas 

cidades são também elas Capitais Históricas da Lusofonia visto: a) S. 

Salvador da Baía – ter sido primeira sede de governo do estado do Brasil; b) 

S. Luís do Maranhão – ter sido primeira sede de governo do estado do 

Maranhão; c) Ilha de Moçambique – ter sido primeira sede de governo do 

estado de Moçambique; d) Goa – importante centro cultural e ter sido sede 

de governo do estado da Índia; e) Lifau – ter sido primeira sede de governo 

do estado de Timor. Acresce ainda, Senhor Presidente, que as quatro 

primeiras cidades nomeadas são, tal como Guimarães, classificadas pela 

UNESCO como Património Mundial. Dado o bom acolhimento da Assembleia 

a essa minha intervenção, três meses volvidos, a 13 de Julho de 2007, foi 

apresentada uma Proposta de Recomendação à Câmara para se se 
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iniciassem os trabalhos para a Geminação com as ditas Cidades, proposta 

essa que mereceu a aprovação por unanimidade da Assembleia, friso por 

unanimidade. Ato contínuo, novamente três meses volvidos, agora a 4 de 

Outubro de 2007, a Assembleia Municipal aprova a Constituição da 

Comissão de Educação, Cultura, Juventude, Desporto e Tempos Livres para 

acompanhar o processo de estudo das geminações. Senhor Presidente da 

Câmara, estes consensos, obtidos em torno de uma matéria relevante como 

esta, por certo criou justas e fundadas expectativas nos nossos concidadãos 

e este facto não poderá deixar esta Assembleia indiferente tanto mais que 

não se suscitou dúvida alguma quanto à bondade das referidas votações. 

Senhor Presidente, como estou de saída deste nobre palco Vimaranense 

queria agora deixar-lhe uma outra reflexão, que é o interesse e vantagem de 

uma geminação de Guimarães com Macau. A este propósito lembro que, em 

Novembro de 2010, o Primeiro-ministro José Sócrates aquando da sua 

participação no “Fórum Macau” referiu que a sua participação, e cito, 

“enquadra-se no recente conjunto de contactos desenvolvidos com vista ao 

reforço do relacionamento bilateral, político e económico entre os dois 

países tendo em vista intensificar a cooperação económica e comercial entre 

a China e a Comunidade de Países de Língua Portuguesa”. Dr. Domingos 

Bragança: Esta minha reflexão alicerça-se nas razões que passo a elencar: - É 

histórica a afinidade com Macau; - Macau é a mais importante porta de 

acesso para a entrada da Língua Portuguesa na China; - Há que reforçar a 

Lusofonia, e Guimarães é incontornavelmente o seu Berço; - A Região 

Administrativa Especial de Macau é uma importante plataforma para a 

simbiose e o intercâmbio de culturas ocidentais e orientais; - Macau, tal 

como Guimarães, são um espaço geográfico com uma forte aposta no 

turismo; - Macau, tal como Guimarães, têm o seu Centro Histórico 

classificado pela UNESCO; - E porque em circunstâncias tão adversas como 
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as presentes, há que abrir novos e promissores corredores de 

desenvolvimento com algumas das mais pujantes economias mundiais. 

Senhor Presidente da Câmara Municipal: Sei bem que a Câmara a que Vossa 

Excelência preside não tem qualquer responsabilidade política pela 

inobservância das votações por unanimidade que referi, e também sei que 

não houve nenhuma intenção de boicotar ou não cumprir a vontade 

expressa pela Assembleia Municipal, apenas um conjunto de circunstâncias 

levou ao desfecho que aqui narrei, isto é, nada aconteceu, razão pela qual, e 

permita-me invocar a consideração e estima pessoal que entre nós existe, 

para lhe perguntar se considera importante retomar o processo de 

Geminação, com as cinco Capitais Históricas da Lusofonia, bem como agarrar 

a minha sugestão de iniciar também o processo de Geminação com Macau, 

pois não tenho dúvida alguma que estas seis geminações serão um 

inolvidável ato de cultura, uma importante etapa para a Comunidade 

Lusófona bem como um relevante marco para Guimarães.” ---------------------- 

José Cardoso de Menezes Couceiro da Costa agradeceu as palavras que lhe 

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

O Presidente da Câmara Municipal disse ter escutado com muita atenção as 

palavras proferidas por José Cardoso de Menezes Couceiro da Costa, 

essencialmente sobre a fundamentação que expendeu sobre as cinco 

capitais históricas de Língua Oficial Portuguesa e adição da geminação com 

Macau. Lembrou que a proposta de geminação com as cinco capitais de 

Língua Portuguesa já havia sido deliberada em 2007 pela Assembleia 

Municipal, prometendo retomar o contacto diplomático para concretizar 

essas geminações, acrescentando, também, que iniciará o processo de 

geminação com Macau. --------------------------------------------------------------------- 

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

22 - COOPERATIVA AGRÍCOLA - FREGUESIA DE CREIXOMIL - ADITAMENTO 

AO ARRENDAMENTO. Submete-se à apreciação e votação da Assembleia 

Municipal, atendendo que nos termos da alínea c), n.º 1, do artigo 6º da Lei 

n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, a assunção de compromissos plurianuais, 

independentemente da sua forma jurídica, está sujeita a autorização prévia 

da Assembleia Municipal, a proposta designada por “Cooperativa Agrícola – 

Freguesia de Creixomil – Aditamento ao arrendamento”, aprovada pelo 

Executivo Municipal em sua reunião realizada em vinte e cinco de janeiro de 

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

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

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

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

23 - FREGUESIA POLVOREIRA – ATRIBUIÇÃO DE APOIO – AQUISIÇÃO DE 

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

termos das alíneas ccc) do nº 1, do artº 33º e da alínea j) do nº 1 do artº 25, 

da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, a proposta designada por “Freguesia 

de Polvoreira – Atribuição de apoio – Aquisição de terreno”, mediante 

atribuição de um subsídio no valor de €40.000,00 (quarenta mil euros), 

aprovada pelo Executivo Municipal em sua reunião realizada em três de 

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

arquivada em pasta anexa ao livro de atas. 24 - UNIÃO DAS FREGUESIAS DE 

CONDE E GANDARELA – SUBSÍDIO E DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS – 

RUAS DA BOUCINHA E VILA MEÃ DE CIMA. Submete-se à apreciação e 

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

Freguesias de Conde e Gandarela – Subsídio e delegação competências – 

Rua da Boucinha e rua Vila Meã de Cima”, mediante a atribuição à referida 

União de Freguesias: a) de uma verba no valor de €36.078,75 (trinta e seis 
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mil e setenta e oito euros e setenta e cinco cêntimos), com IVA incluído, ao 

abrigo do disposto na alínea m) do nº 1 do artigo 33º e da alínea k) do nº 1 

do artigo 25.º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, por delegação de 

competências; b) De um subsídio no valor de €22.470,97 (vinte e dois mil 

quatrocentos e setenta euros e noventa e sete cêntimos), com IVA incluído, 

ao abrigo do disposto na alínea ccc) do nº1 do artigo 33º e da alínea j) do nº 

1 do artigo 25º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, aprovada pelo 

Executivo Municipal em sua reunião realizada em três de dezembro de dois 

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

ao livro de atas. 25 - UNIÃO DAS FREGUESIAS DE AROSA E CASTELÕES – 

APOIO PARA OBRAS NO CEMITÉRIO DE AROSA. Submete-se à apreciação e 

votação da Assembleia Municipal a proposta designada por “União das 

Freguesias de Arosa e Castelões – Apoio para obras no Cemitério de Arosa”, 

mediante a atribuição de um subsídio no valor de € 25.440,00 (vinte e cinco 

mil quatrocentos e quarenta euros), ao abrigo do disposto na alínea ccc) do 

nº1 do artigo 33º e da alínea j) do nº 1 do artigo 25º da Lei nº 75/2013, de 

12 de Setembro, aprovada pelo Executivo Municipal em sua reunião 

realizada em três de dezembro de dois mil e vinte, que aqui se dá por 

reproduzida e fica arquivada em pasta anexa ao livro de atas. 26 - UNIÃO 

DAS FREGUESIAS DE BRITEIROS S. SALVADOR E BRITEIROS SANTA 

LEOCÁDIA – APOIO PARA OBRAS NA RUA DE BAIRROS. Submete-se à 

apreciação e votação da Assembleia Municipal a proposta designada por 

“União das Freguesias de Briteiros S. Salvador e Briteiros Santa Leocádia – 

Apoio para obras na rua de Bairros”, mediante a atribuição de um subsídio 

no valor de €26.367,50 (vinte e seis mil trezentos e sessenta e sete euros e 

cinquenta cêntimos), ao abrigo do disposto na alínea ccc) do nº1 do artigo 

33º e da alínea j) do nº 1 do artigo 25º da Lei nº 75/2013, de 12 de 
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Setembro, aprovada pelo Executivo Municipal em sua reunião realizada em 

três de dezembro de dois mil e vinte, que aqui se dá por reproduzida e fica 

arquivada em pasta anexa ao livro de atas. 27 - FREGUESIA DE S. TORCATO - 

SUBSÍDIO - ANO DE 2020 – ALTERAÇÃO DA DELIBERAÇÃO. Submete-se à 

apreciação e votação da Assembleia Municipal a proposta designada por 

“Freguesia de S. Torcato – Subsídio – Ano de 2020 – Alteração da 

deliberação”, nos termos da cláusula 10ª do Contrato de Atribuição de 

Subsídio, celebrado em 7 de agosto de 2020, a aprovação de uma revisão 

àquele contrato, passando a cláusula 1ª a ter a seguinte redação: “O 

presente contrato tem por objeto a atribuição de um subsídio à Freguesia 

para execução de obras na rua do Chorio, na Travessa da Fonte Sidra, 

Travessa dos Poços e Travessa do Souto”, aprovada pelo Executivo Municipal 

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

se dá por reproduzida e fica arquivada em pasta anexa ao livro de atas. 28 - 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS 

NAS FREGUESIAS - ATRIBUIÇÃO DE VERBAS PARA REFORÇO DO APOIO 

OPERACIONAL NOS ESTABELECIMENTOS DE EDUCAÇÃO E ENSINO. 

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

alínea l), do número 1, do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 

a celebração de contrato de delegação de competências com as freguesias, 

conforme minuta (Doc. 1) em anexo. Para efeitos da prossecução das 

competências anteriormente enunciadas, será concedida uma verba às 

freguesias, em conformidade com o mapa em anexo (Doc. 2), a transferir 

mensalmente”, aprovada pelo Executivo Municipal em sua reunião realizada 

em vinte e cinco de janeiro de dois mil e vinte e um. Os referidos 

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

anexa ao livro de atas. 29 - FREGUESIA DE INFANTAS - CONTINUIDADE DO 

PROJETO "CONSIGO: EQUIPAMENTOS ADAPTATIVOS E 
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ACOMPANHAMENTO DE PROXIMIDADE" - 13 DE MARÇO DE 2021 A 12 DE 

MARÇO DE 2022. Submete-se à apreciação e votação da Assembleia 

Municipal a proposta de continuidade deste projeto, através da 

transferência, a título de subsídio, do valor de €45.000,00 (quarenta e cinco 

mil euros), correspondente a um período de 12 meses (de 13 de março de 

2021 a 12 de março de 2022), à Junta de Freguesia de Infantas, ao abrigo do 

disposto na alínea ccc) do nº 1 do artigo 33º e da alínea j) do nº 1 do art.º 

25º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, de acordo com as condições e 

nos termos explanados na minuta do Protocolo que se anexa”, aprovada 

pelo Executivo Municipal em sua reunião realizada em vinte e cinco de 

janeiro de dois mil e vinte um. A proposta e referida minuta dão-se aqui por 

reproduzidas e ficam arquivadas em pasta anexa ao livro de atas. 30 - 

FREGUESIA DE CALDELAS - CONTINUIDADE DO PROJETO SOCIAL "ESTE 

LUGAR NÃO É PARA VELHOS: ESPAÇO CONVÍVIO SÉNIOR" - 13 DE MARÇO 

DE 2021 A 12 DE MARÇO DE 2022. Submete-se à apreciação e votação da 

Assembleia Municipal a proposta de continuidade deste projeto, através da 

transferência, para a Junta de Freguesia de Caldelas, a título de subsídio, do 

valor de €15.000,00 (quinze mil euros), correspondente ao período de 13 de 

março de 2021 a 12 de março de 2022, com repartição plurianual, ao abrigo 

da alínea j) do nº 1 do art.º 25º da Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro, de 

acordo com as condições e nos termos explanados na Minuta do Protocolo 

que se anexa”, aprovada pelo Executivo Municipal em sua reunião realizada 

em vinte e cinco de janeiro de dois mil e vinte um. A proposta e referida 

minuta dão-se aqui por reproduzidas e ficam arquivadas em pasta anexa ao 

livro de atas. 31 - FREGUESIA DE RONFE - CONTINUIDADE DO PROJETO 

"INTERVENÇÃO LOCAL - PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA" - 13 DE 

MARÇO DE 2021 A 12 DE MARÇO DE 2022. Submete-se à apreciação e 
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votação da Assembleia Municipal a proposta de continuidade do projeto 

“Intervenção Local: Promoção da Qualidade de Vida”, o que implica a 

transferência, a título de subsídio, do valor de €40.000,00 (quarenta mil 

euros), correspondente a um período de 12 meses (de 13 de março de 2021 

a 12 de março de 2022), para a Junta de Freguesia de Ronfe, ao abrigo do 

disposto na alínea c) do nº1 do artigo 33º e da alínea j) do nº 1 do art.º 25º 

da Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro, de acordo com as condições e nos 

termos explanados na Minuta do Protocolo que se anexa”, aprovada pelo 

Executivo Municipal em sua reunião realizada em vinte e cinco de janeiro de 

dois mil e vinte um. A proposta e referida minuta dão-se aqui por 

reproduzidas e ficam arquivadas em pasta anexa ao livro de atas.32 - 

FREGUESIA DE BRITO - CONTINUIDADE DO PROJETO SOCIAL "MOVEBRITO" 

- 13 DE MARÇO DE 2021 A 12 DE MARÇO DE 2022. Submete-se à apreciação 

e votação da Assembleia Municipal a proposta da sua continuidade, o que 

implica a transferência, a título de subsídio, do valor de €20.000,00 (vinte mil 

euros), correspondente a um período de 12 meses (de 13 de março de 2021 

a 12 de março de 2022), para a Junta de Freguesia de Brito, ao abrigo do 

disposto na alínea c) do nº1 do artigo 33º e da alínea j) do nº 1 do art.º 25º 

da Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro, de acordo com as condições e nos 

termos explanados na Minuta do Protocolo que se anexa”, aprovada pelo 

Executivo Municipal em sua reunião realizada em vinte e cinco de janeiro de 

dois mil e vinte um. A proposta e referida minuta dão-se aqui por 

reproduzidas e ficam arquivadas em pasta anexa ao livro de atas. 33 - 

FREGUESIA DE SERZEDELO - ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO - ANO DE 2020 - 

ALTERAÇÃO DA DELIBERAÇÃO. Submete-se à apreciação e votação da 

Assembleia Municipal a proposta designada por “Freguesia de Serzedelo – 

Atribuição de subsídio – Ano de 2020 – Alteração da deliberação”, mediante 

a aprovação de uma revisão àquele contrato, passando a cláusula 6.ª a ter a 
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seguinte redação: “O presente contrato tem início na data da sua assinatura 

e termina em 31 de dezembro de 2021”, aprovada pelo Executivo Municipal 

em sua reunião realizada em vinte e cinco de janeiro de dois mil e vinte e 

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

de atas. 34 -FREGUESIA DE SERZEDELO – REVOGAÇÃO DA DELIBERAÇÃO DA 

CÂMARA MUNICIPAL - DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS PARA EXECUÇÃO 

DE OBRAS EM RUAS MUNICIPAIS E ATRIBUIÇÃO DE APOIO PARA 

EXECUÇÃO DE OBRAS EM RUAS VICINAIS. Submete-se à apreciação e 

votação da Assembleia Municipal a proposta designada por “Freguesia de 

Serzedelo – Revogação da deliberação da Câmara Municipal – Delegação de 

Competências para a execução de obras em ruas municipais e atribuição de 

apoio para execução de obras em ruas vicinais”, mediante a revogação das 

deliberações acima identificadas, propondo-se que, nos termos do disposto 

na alínea j) do nº 1 do art.º 25.º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, seja 

aprovada a atribuição de uma verba à Freguesia de Serzedelo, no valor de 

€28.431,32, destinado às obras nas ruas Vila Meã e Casal Passos de Baixo e 

parque estacionamento no terreno envolvente ao edifício sede da Junta de 

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

vinte e cinco de janeiro de dois mil e vinte e um, que aqui se dá por 

reproduzida e fica arquivada em pasta anexa ao livro de atas. 35 - 

FREGUESIA DE SELHO S. CRISTÓVÃO - ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO - ANO DE 

2018 - ALTERAÇÃO DA DELIBERAÇÃO. Submete-se à apreciação e votação 

da Assembleia Municipal a proposta designada por “Freguesia de Selho S. 

Cristóvão – Atribuição de subsídio – Ano de 2018 – Alteração da 

deliberação”, mediante uma revisão àquele contrato, passando a cláusula 

6.ª a ter a seguinte redação: “O presente contrato tem início na data da sua 

assinatura e termina em 31 de dezembro de 2021”, aprovada pelo Executivo 
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Municipal em sua reunião realizada em vinte e cinco de janeiro 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 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”, mediante a aprovação de uma revisão ao 

Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências, alterando-se o 

prazo, passando a cláusula 8.ª a ter a seguinte redação: “O presente 

contrato tem início na data da sua assinatura e termina em 31 de dezembro 

de 2021”, aprovada pelo Executivo Municipal em sua reunião realizada em 

vinte e cinco de janeiro 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 DE 

FREGUESIAS DE AIRÃO SANTA MARIA, AIRÃO S. JOÃO E VERMIL – 

DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS - ANO DE 2020 - ALTERAÇÃO DA 

DELIBERAÇÃO. 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 – Delegação de Competências – Ano de 2020 – Alteração da 

deliberação”, mediante a revisão do Contrato Interadministrativo de 

Delegação de Competências, alterando-se o prazo, passando a cláusula 8.ª a 

ter a seguinte redação: “O presente contrato tem início na data da sua 

assinatura e termina em 31 de dezembro de 2021”, aprovada pelo Executivo 

Municipal em sua reunião realizada em vinte e cinco de janeiro 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 DE FREGUESIAS DE AIRÃO SANTA MARIA, 

AIRÃO S. JOÃO E VERMIL - ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO - ANO DE 2020 - 

ALTERAÇÃO DA DELIBERAÇÃO. Submete-se à apreciação e votação da 

Assembleia Municipal a proposta designada por “União das Freguesias de 
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Airão Santa Maria, Airão S. João e Vermil – Atribuição de Subsídio – Ano de 

2020 – Alteração da deliberação”, mediante uma revisão àquele contrato, 

passando a cláusula 6.ª a ter a seguinte redação: “O presente contrato tem 

início na data da sua assinatura e termina em 31 de dezembro de 2021”, 

aprovada pelo Executivo Municipal em sua reunião realizada em vinte e 

cinco de janeiro 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 SELHO S. 

JORGE - DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS - ANO DE 2019 - ALTERAÇÃO DA 

DELIBERAÇÃO. Submete-se à apreciação e votação da Assembleia Municipal 

a proposta designada por “Freguesia de Selho S. Jorge – Delegação de 

Competências – Ano de 2019 – Alteração da deliberação”, mediante a 

aprovação a aprovação de uma revisão ao Contrato Interadministrativo de 

Delegação de Competências, alterando-se o prazo, passando a cláusula 8.ª a 

ter a seguinte redação: “O presente contrato tem início na data da sua 

assinatura e termina em 31 de dezembro de 2021”, aprovada pelo Executivo 

Municipal em sua reunião realizada em vinte e cinco de janeiro de dois mil e 

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

ao livro de atas. 40 - FREGUESIA DE SELHO S. JORGE - DELEGAÇÃO DE 

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

se à apreciação e votação da Assembleia Municipal a proposta designada por 

“Freguesia de Selho S. Jorge – Delegação de Competências – Ano de 2020 – 

Alteração da deliberação”, mediante a aprovação de uma revisão ao 

Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências, alterando-se o 

prazo, passando a cláusula 8.ª a ter a seguinte redação: “O presente 

contrato tem início na data da sua assinatura e termina em 31 de dezembro 

de 2021”, aprovada pelo Executivo Municipal em sua reunião realizada em 

vinte e cinco de janeiro 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. 41 - 

FREGUESIA DE ALDÃO - ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO - ANO DE 2019 - 

ALTERAÇÃO DA DELIBERAÇÃO. Submete-se à apreciação e votação da 

Assembleia Municipal a proposta designada por “Freguesia de Aldão – 

Atribuição de subsídio – Ano de 2019 – Alteração da deliberação”, mediante 

a aprovação de uma revisão ao Contrato, alterando-se o prazo, passando a 

cláusula 8.ª a ter a seguinte redação: “O presente contrato tem início na 

data da sua assinatura e termina em 31 de dezembro de 2021”, aprovada 

pelo Executivo Municipal em sua reunião realizada em vinte e cinco de 

janeiro 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 SANDE S. 

MARTINHO - ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO - ANO DE 2020 - ALTERAÇÃO DA 

DELIBERAÇÃO. Submete-se à apreciação e votação da Assembleia Municipal 

a proposta designada por “Freguesia de Sande S. Martinho – Atribuição de 

subsídio – Ano de 2020 – Alteração da deliberação”, mediante a aprovação 

de uma revisão ao Contrato, alterando-se o prazo, ficando essa cláusula da 

seguinte forma: “O presente contrato tem início na data da sua assinatura e 

termina em 31 de dezembro de 2021”, aprovada pelo Executivo Municipal 

em sua reunião realizada em vinte e cinco de janeiro 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 AZURÉM - ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO - ANO DE 

2020 - ALTERAÇÃO DA DELIBERAÇÃO. Submete-se à apreciação e votação 

da Assembleia Municipal a proposta designada por “Freguesia de Azurém – 

Atribuição de subsídio – Ano de 2020 – Alteração da deliberação”, mediante 

a aprovação de uma revisão àquele contrato, passando a cláusula 6.ª a ter a 

seguinte redação: “O presente contrato tem início na data da sua assinatura 

e termina em 31 de dezembro de 2021”aprovada pelo Executivo Municipal 

em sua reunião realizada em vinte e cinco de janeiro de dois mil e vinte e 
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um, que aqui se dá por reproduzida e fica arquivada em pasta anexa ao livro 

de atas. 44 - FREGUESIA DE PONTE - DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS - ANO 

DE 2020 - ALTERAÇÃO DA DELIBERAÇÃO. Submete-se à apreciação e 

votação da Assembleia Municipal a proposta designada por “Freguesia de 

Ponte – Delegação de Competências – Ano de 2020 – Alteração da 

deliberação”, mediante a aprovação de uma revisão ao Contrato 

Interadministrativo de Delegação de Competências, alterando-se o prazo, 

passando a cláusula 8.ª a ter a seguinte redação: “O presente contrato tem 

início na data da sua assinatura e termina em 31 de dezembro de 2021”, 

aprovada pelo Executivo Municipal em sua reunião realizada em vinte e 

cinco de janeiro 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 PONTE - 

ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO - ANO DE 2020 - ALTERAÇÃO DA DELIBERAÇÃO 

DA CÂMARA MUNICIPAL DE 18 DE JUNHO DE 2020. Submete-se à 

apreciação e votação da Assembleia Municipal a proposta designada por 

“Freguesia de Ponte – Atribuição de subsídio – Ano de 2020 – Alteração da 

deliberação da Câmara Municipal de 18 de junho de 2020”, mediante a 

aprovação de uma revisão àquele contrato, passando a cláusula 6.ª a ter a 

seguinte redação: “O presente contrato tem início na data da sua assinatura 

e termina em 31 de dezembro de 2021”, aprovada pelo Executivo Municipal 

em sua reunião realizada em vinte e cinco de janeiro de dois mil e vinte e 

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

de atas. 46 - FREGUESIA DE SILVARES - ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO - ANO DE 

2019 - ALTERAÇÃO DA DELIBERAÇÃO. Submete-se à apreciação e votação 

da Assembleia Municipal a proposta designada por “Freguesia de Silvares – 

Atribuição de subsídio – Ano de 2019 – Alteração da deliberação”, mediante 

a aprovação de uma revisão ao Contrato, alterando-se o prazo, passando a 
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cláusula 6.ª a ter a seguinte redação: “O presente contrato tem início na 

data da sua assinatura e termina em 31 de dezembro de 2021”, aprovada 

pelo Executivo Municipal em sua reunião realizada em vinte e cinco de 

janeiro de dois mil e vinte e um, que aqui se dá por reproduzida e fica 

arquivada em pasta anexa ao livro de atas.47 - FREGUESIA DE URGEZES - 

ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO – ANO DE 2020 – ALTERAÇÃO DA DELIBERAÇÃO. 

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

designada por “Freguesia de Urgezes – Atribuição de subsídio – Ano de 2020 

– Alteração da deliberação”, mediante a aprovação de uma revisão ao 

Contrato, alterando-se o prazo, passando a cláusula 6.ª a ter a seguinte 

redação: “O presente contrato tem início na data da sua assinatura e 

termina em 31 de dezembro de 2021”, aprovada pelo Executivo Municipal 

em sua reunião realizada em vinte e cinco de janeiro de dois mil e vinte e 

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

de atas. 48 - FREGUESIA DE URGEZES – DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS – 

ANO DE 2020 – ALTERAÇÃO DA DELIBERAÇÃO. Submete-se à apreciação e 

votação da Assembleia Municipal a proposta designada por “Freguesia de 

Urgezes – Delegação de Competências – Ano de 2020 – Alteração da 

deliberação”, mediante a aprovação de uma revisão ao Contrato 

Interadministrativo de Delegação de Competências, alterando-se o prazo, 

passando a cláusula 8.ª a ter a seguinte redação: “O presente contrato tem 

início na data da sua assinatura e termina em 31 de dezembro de 2021”, 

aprovada pelo Executivo Municipal em sua reunião realizada em vinte e 

cinco de janeiro 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 PONTE - 

SUBSÍDIO - ANO DE 2020 - ALTERAÇÃO DA DELIBERAÇÃO DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE 10 DE FEVEREIRO DE 2020. Submete-se à apreciação e 

votação da Assembleia Municipal a proposta designada por “Freguesia de 
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Ponte – Atribuição de subsídio – Ano de 2020 – Alteração da deliberação da 

Câmara Municipal de 10 de fevereiro de 2020”, mediante a aprovação de 

uma revisão àquele contrato, passando a cláusula 6.ª a ter a seguinte 

redação: “O presente contrato tem início na data da sua assinatura e 

termina em 31 de dezembro de 2021”aprovada pelo Executivo Municipal em 

sua reunião realizada em vinte e cinco de janeiro 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 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”, mediante a aprovação de uma revisão ao Contrato 

Interadministrativo de Delegação de Competências, alterando-se o prazo, 

passando a cláusula 8.ª a ter a seguinte redação: “O presente contrato tem 

início na data da sua assinatura e termina em 31 de dezembro de 2021”, 

aprovada pelo Executivo Municipal em sua reunião realizada em vinte e 

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

fica arquivada em pasta anexa ao livro de atas. 51 - FREGUESIA DE LONGOS - 

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

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

designada por “Freguesia de Longos – Atribuição de subsídio – Ano de 2020 

– Alteração da deliberação”, mediante a aprovação de uma revisão ao 

Contrato, alterando-se o prazo, passando a cláusula 6.ª a ter a seguinte 

redação: “O presente contrato tem início na data da sua assinatura e 

termina em 31 de dezembro de 2021”, aprovada pelo Executivo Municipal 

em sua reunião realizada em vinte e cinco de janeiro de dois mil e vinte e 

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



 

 

 
 

ATA Nº 2 Fls. __23V__ 

SESSÃO ORDINÁRIA DE 8 DE FEVEREIRO DE 2021                                                                
 

 

 

Mod. 228/SQ 0 

de atas. 52 - UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SANDE VILA NOVA E SANDE S. 

CLEMENTE - ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO PARA OBRAS EM DIVERSAS RUAS - 

ANO DE 2020 - 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 – Atribuição de subsídio 

para obras em diversas ruas – Ano de 2020 – Alteração da deliberação”, 

mediante a aprovação de uma revisão àquele contrato, passando a cláusula 

6.ª a ter a seguinte redação: “O presente contrato tem início na data da sua 

assinatura e termina em 31 de dezembro de 2021”, aprovada pelo Executivo 

Municipal em sua reunião realizada em vinte e cinco de janeiro de dois mil e 

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

ao livro de atas. 53 - UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SANDE VILA NOVA E 

SANDE S. CLEMENTE – ALTERAÇÃO DE SUBSÍDIO - ANO DE 2019 – 

SEGUNDA 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 – Atribuição de subsídio 

– Ano de 2019 – Segunda alteração da deliberação”, mediante segunda 

revisão do Contrato de Atribuição de Subsídio, celebrado em 1 de agosto de 

2019, nos termos da cláusula 10ª daquele Contrato, alterando-se e as 

cláusulas 1ª e 6.ª, da seguinte forma: Cláusula 1.ª - “O presente contrato 

tem por objeto a atribuição de um apoio à Freguesia destinado à construção 

da passagem pedonal das Levadas e obras na rua e Travessa de S. José; 

Cláusula 6ª - “O presente contrato tem início na data da sua assinatura e 

termina em 31 de dezembro de 2021”, aprovada pelo Executivo Municipal 

em sua reunião realizada em vinte e cinco de janeiro de dois mil e vinte e 

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

de atas. -------------------------------------------------------------------------------------------

Maria Adelaide Andrade Silva, Presidente da Junta de Freguesia de Ronfe, 
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falou sobre a importância dos projetos de intervenção local, concebidos para 

promover e garantir uma melhor qualidade de vida da população Sénior do 

concelho, como são exemplos: o projeto “Intervenção Local: Promoção da 

Qualidade de Vida”, na freguesia de Ronfe; o projeto “MoveBrito”, na 

freguesia de Brito; o projeto “Consigo: Equipamentos Adaptativos e 

Acompanhamento de Proximidade”, na freguesia de Infantas; o projeto 

“Este Lugar Não é Para Velhos: Espaço Convívio Sénior”, na freguesia de 

Caldelas. Depois, considerou relevante a definição de diversos programas de 

dinamização para cidadãos Séniores, como o Voluntariado e a Universidade 

Sénior, que permite a cada pessoa definir projetos de vida para a sua 

reforma, colocar a sua disponibilidade ao serviço da comunidade e, deste 

modo, encontrar novas formas de realização pessoal e combater a solidão. 

Finalizou, elogiando o Presidente da Câmara Municipal de Guimarães por 

apoiar todos estes projetos que são de extrema importância para melhorar a 

qualidade de vida dos cidadãos séniores. -----------------------------------------------   

O Presidente da Câmara Municipal agradeceu o empenho da Presidente da 

Junta de Ronfe no projeto que lidera na sua freguesia e reiterou a 

importância de todos os projetos de intervenção social. --------------------------- 

A Assembleia DELIBEROU APROVAR os pontos 16 a 46, por unanimidade. --- 

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

Nos termos e para os efeitos consignados nos números 3 e 4, do artigo 57º, 

do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei nº 75/2013, de 

12 de setembro, na sua redação atual, a Assembleia DELIBEROU APROVAR a 

ata em minuta, por unanimidade. -------------------------------------------------------- 

Pelas vinte e três horas e quinze minutos, o Presidente da Mesa agradeceu a 

presença de todos e deu por ENCERRADA A SESSÃO. ------------------------------- 
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Para os efeitos consignados no número 2, do artigo 57º, da referida Lei n.º 

Lei nº 75/2013, foi lavrada a presente ata, que vai ser assinada pelo 

Presidente da Assembleia Municipal, José João Torrinha Martins Bastos, e 

por mim, Maria Fernanda Azevedo Alves Fernandes, trabalhadora designada 

para o efeito. ----------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


