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Aos cinco 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, em sessão 

ordinária, por videoconferência, 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. --------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

1– APROVAÇÃO DA ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE 30 DE NOVEMBRO DE 

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

2– APROVAÇÃO DA ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE 4 DE DEZEMBRO DE 

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

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

3 - PRIMEIRA ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL MODIFICATIVA. ------------------------ 

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

4 - ANÁLISE DO RELATÓRIO DA ATIVIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

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

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

5 - BIG - BIENAL DE ILUSTRAÇÃO DE GUIMARÃES - APROVAÇÃO DE 

REGULAMENTO. ------------------------------------------------------------------------------- 

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

6 - PROGRAMA INTERMUNICIPAL DOS SACROMONTES. -------------------------- 

7 - ÁREA DE REABILITAÇÃO URBANA (ARU) DE AZURÉM. ------------------------- 

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

8 - PEDIDO DE RENEGOCIAÇÃO DO CONTRATO DE CONCESSÃO DE 
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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 

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

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). ------------------------------ 

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
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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 

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

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

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

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

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

Torrinha Martins Bastos, Armindo José Ferreira da Costa e Silva, 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 
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Salgado, Sandra da Luz da Cunha Martins, Márcio Rafael da Silva Ferreira, 

António Rogério Ferreira Paiva, Alexandra Santos Gonçalves Ferreira e Hugo 

Francisco Monteiro Teixeira; (PSD) – Ana Paula Cardoso Lemos Damião, 

César Nuno da Costa Teixeira, Emídio Guerreiro, Daniel André de Sousa 

Rodrigues, Margarida Pinheiro Pereira, Tiago Vieira Laranjeiro, Ana 

Margarida da Costa Teixeira, Rui Armindo da Costa Freitas, Isabel Filipa de 

Lemos Moreira Leite, Rui Alexandre Pereira Barros Cunha Pereira, 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, Pedro Manuel Pastor 

Torcato Ribeiro e João Victor Salgado Almeida; (BE) – Sónia Cristina 

Patrocínio Gonçalo Ribeiro. (INDEPENDENTE) – Manuel Lourenço Lima 

Amaral. (INDEPENDENTE) – António Fernando Meireles Lopes. Inerência do 

cargo de Presidente de Junta: Maria da Conceição da Cunha e Castro – PS, 

José de Castro Antunes – PS, Sérgio Manuel Antunes Freitas da Silva – PS, 

Maria de Fátima Saldanha Cardoso – PS, Luís Miguel Freitas Marques 

Carvalho Soares – PS, Maria Odete de Abreu Lemos – PS, Carlos Artur Faria 

Ribeiro Coimbra – PS; António Martins Gonçalves – PSD, Manuel da Costa 

Mendes Lopes – PS, Augusto César Fernandes Guimarães – PS, Agostinho 

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

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

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

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

Vaz Peixoto – PS, Carlos Alberto Alves Miranda Oliveira – PS, Natália Maria 

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

Armando Morais da Silva – PS, António Alberto da Costa Martins – PSD, 
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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, Marçal Avelino Salazar Marques 

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

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

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

João Carlos Silva Alves – PS, Rui Porfírio Lopes Silva – PSD, Francisco Ferreira 

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

de Oliveira – PSD, Armindo Filipe da Silva Lopes – PS, Manuel Fernando Alves 

Cardoso - PSD e Carlos Alberto Peixoto de Sousa – PS. ------------------------------ 

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

apresentados, procedeu à substituição dos seguintes membros: José Pedro 

Aguiar-Branco, Cândido Capela Dias, Célia Maria Abreu Magalhães, Sónia 

Ermelinda Matos Silva Fertuzinhos, Ana Rita Abreu Fernandes, Miguel 

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

Faltaram os seguintes membros: Sérgio Alberto Castro da Rocha, José 

Augusto da Costa Araújo e Manuel das Neves Rodrigues. -------------------------- 

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

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

1 – Da convocatória para participação na reunião do Conselho Geral da 

Associação Nacional das Assembleias Municipais realizada no dia 19 de 

dezembro de 2020; 2 – Do ofício da Associação de Municípios do Vale do 

Ave remetendo, para conhecimento, o Plano de Atividades e Orçamento  
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para 2021; 3 – Do ofício do Grupo Parlamentar “Os Verdes” remetendo, para 

conhecimento, uma pergunta formulada ao Ministério da Saúde a respeito 

dos atrasos no acompanhamento dos infetados por Covid-19 e de pessoas 

em isolamento profilático; 4 – Do ofício da Assembleia Municipal de Torres 

Vedras remetendo documento de clarificação do conceito de sessão e 

reunião das Assembleias Municipais. ---------------------------------------------------- 

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

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

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: “Gostaria de começar esta intervenção por agradecer às 

centenas de pessoas que, em condições de saúde pública muito difíceis, se 

disponibilizaram para participar nas mesas de voto das Eleições 

Presidenciais. O contributo delas e a boa organização por parte da Câmara 

Municipal e das Juntas de Freguesia permitiu que este processo decorresse 

com normalidade e com segurança para toda a gente. Apesar das condições 

particulares em que decorreram estas eleições, a participação foi mais ou 

menos constante em relação a anteriores atos eleitorais. Votaram menos 

meio milhão de pessoas do que em 2016, mas a abstenção ficou longe das 

piores perspetivas de algumas sondagens. A maturidade política da 

população demonstrou a qualidade democrática do nosso país e isso deve 

ser enaltecido. O descontentamento com a política é o principal fator para o 

afastamento das pessoas nos vários atos eleitorais e, por isso, enquanto 

representantes eleitos pelo povo, cabe-nos refletir sobra as políticas que, 

efetivamente respondam aos anseios das populações. Além disso, muitos 

emigrantes e pessoas confinadas em território nacional foram impedidas de 

votar. Portanto, é necessário criar melhores circunstâncias para o voto por 
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correspondência. Esta e outras medidas devem ser desenvolvidas de 

imediato para que, já nas próximas Eleições Autárquicas, haja todos as 

condições para a participação. Sobre os resultados destas Eleições 

Presidenciais gostaria de deixar aqui algumas notas breves: A vitória de 

Marcelo Rebelo de Sousa, por larga maioria, é justificada, em grande parte, 

pela ameaça de uma segunda volta, lançada pelo próprio na última semana 

de campanha. Esta candidatura beneficiou, também, com a resignação ao 

centro, que se vê com os apoios mais ou menos evidentes, do PS e do PSD. 

Ao mesmo tempo, com a política ao centro do discurso de Marcelo, Rui Rio e 

António Costa, resultou numa reconfiguração da direita, com vários eleitores 

tradicionais do PSD e do CDS a optarem pelos candidatos liberal e fascista. 

No caso da esquerda, as candidaturas de Ana Gomes, Marisa Matias e João 

Ferreira soma menos 700 mil votos do que somaram estes campos políticos 

nas eleições anteriores. Isto pode ser explicado pela deserção do Partido 

Socialista do debate destas eleições e por alguns eleitores de esquerda 

votarem Marcelo Rebelo de Sousa para assegurar a sua vitória à primeira 

volta. Apesar de campanhas combativas, Ana Gomes não beneficiou como 

apoio da ala esquerda do PS, do PAN e do Livre. João Ferreira teve menos 

votos que o PCP nas anteriores Legislativas e Presidenciais e Marisa Matias 

obteve um terço do resultado de há cinco anos, em grande parte justificado 

por uma campanha atípica, com as evidentes dificuldades de contacto social 

que a poderiam fazer sobressair. Estes resultados, conjugados com a 

sondagem para as Legislativas feita à boca das urnas, demonstram um facto 

importante e que desmonta algumas teses que se tentam impor no espaço 

mediático – a viabilização do Orçamento do Estado de 2021 não beneficiou o 

PCP, nem o voto contra do Bloco foi prejudicial. A candidata apoiada pelo 

Bloco de Esquerda, não obstante do parco resultado, trouxe à campanha 

temas essenciais à vida das pessoas, como a defesa do Serviço Nacional de 
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Saúde e o emprego com direitos e proteção dos mais desprotegidos. É esta a 

marca da sua candidatura e que ficará para as lutas sociais que se seguem. 

Foi recentemente divulgado que o défice de 2020 ficou abaixo do que estava 

previsto e que o Governo decidiu executar menos 3.500 milhões de euros do 

que tinha ficado previsto no Orçamento do Estado e no Orçamento 

Suplementar. Estas decisões do Governo são erradas e provocam graves 

problemas ao país. Esta poupança significa menos investimento no Serviço 

Nacional de Saúde e menos apoios à economia e às famílias. Precisamos de 

mais meios para o Serviço Nacional de Saúde, principalmente profissionais 

de saúde e, em particular, enfermeiros. É um problema já identificado e que 

o Governo continua a protelar a sua resolução. Como dissemos na discussão 

do Orçamento do Estado, é preciso uma política de incentivos que fixe os 

profissionais no SNS e os desencoraje a ir para o setor privado ou para o 

estrangeiro. Precisamos de apoiar aquelas pessoas a quem o subsídio de 

desemprego terminou e não têm qualquer prestação social. Estando 

confinadas e com uma economia paralisada, não conseguirão ter emprego e 

perderam o seu rendimento. Precisamos de apoiar aquelas famílias a quem 

é pedido que fiquem em casa quando isso sujeita um adulto ao corte de um 

terço do seu salário. Por isso, defendemos que, às mães e aos pais que não 

possam ir trabalhar para cuidar dos filhos e filhas até aos 12 anos, o apoio 

tem que ser a 100% e a quem está em teletrabalho dar a opção de poder 

ficar a cuidar dos filhos e filhas tendo, também, apoio a 100%. Precisamos, 

ainda, de apoio às escolas, pois devem ser garantidas condições de 

igualdade a todas as crianças e jovens. Portanto, uma vez que o Ministério 

não foi capaz de assegurar os meios eletrónicos aos estudantes, 

nomeadamente computador e internet, perguntamos se a Câmara Municipal 

desencadeou alguma ação para resolver este problema dos estudantes de
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todos os ciclos de ensino.” ------------------------------------------------------------------ 

Emídio Guerreiro, do Grupo Parlamentar Municipal do PSD, reiterou os 

cumprimentos dirigidos por Sónia Ribeiro a todas as pessoas intervenientes 

no processo da Eleição do Presidente da República, que possibilitaram que 

tudo corresse da melhor forma, destacando, sobretudo, o excelente 

resultado obtido por Marcelo Rebelo de Sousa. Disse considerar que um dos 

maiores desafios das democracias modernas é aproximar os eleitos dos 

eleitores, sendo essa ligação fundamental para o combate ao desinteresse e 

à abstenção. Por isso, considerou que os mandatos políticos devem impor-se 

às mudanças da sociedade, que ainda não acontece em Guimarães, onde se 

perpetuam os modelos autárquicos do século XX, geridos em função do 

calendário eleitoral, e em ano de eleições tudo se concretiza. Logo, sendo 

2021 ano de Eleições Autárquicas, disse verem-se obras por todo o 

concelho, pese embora a pandemia ter vindo a atrasar a sua planificação, 

pelo que muitas das promessas correm o risco de não ficarem concluídas, ou 

seja, se o atraso habitual das obras ao longo do mandato veria a sua 

conclusão no ano eleitoral, desta vez muitas delas nem assim se 

concretizarão, o que significa que o Município de Guimarães não evoluiu, 

verdadeiramente, na metodologia da execução dos objetivos municipais, 

acrescentando ter havido intenção, exemplificando com o início das 

reuniões descentralizadas do Executivo Municipal e a criação dos 

orçamentos participativos. Porém, disse ter-se criado espectativas em torno 

do anúncio de obras há tanto tempo, que o seu atraso levava ao 

desacreditar da política. Deste modo, recordou algumas das promessas do 

Presidente da Câmara, em reuniões descentralizadas do Executivo 

Municipal, que ficaram por fazer, concretamente: As obras de requalificação 

da Igreja Românica e do Centro Cívico de Serzedelo, anunciadas na reunião 

descentralizada de Serzedelo, em 29 de dezembro de 2015; A nova ponte 
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sobre o rio Ave, na reunião descentralizada de Sande Vila Nova e Sande S. 

Clemente, em 8 de junho de 2017; A construção do pavilhão multifuncional, 

na reunião descentralizada de Sande S. Martinho, em 18 de outubro de 

2018; A ampliação e requalificação do edifício onde se encontra sediada a 

Associação A Vaca Negra, na reunião descentralizada de Urgezes, em 28 de 

fevereiro de 2019; A requalificação da EN 101 e a construção de uma via que 

dá acesso à EB 2,3 Fernando Távora, na reunião descentralizada de 

Fermentões, em 13 de junho de 2019; Ainda mais antiga, a elaboração do 

projeto para a nova EB2,3 de S. Torcato, na reunião descentralizada de S. 

Torcato, em 11 de dezembro de 2014, e que seis anos decorridos assistiu-se 

à apresentação recente do mesmo projeto de 2014. No que respeita aos 

Orçamentos Participativos, que recordou terem como objetivo incentivar os 

cidadãos a participar de forma mais ativa, informada e responsável nos 

processos de governação local, considerou que tal propósito só poderia ser 

alcançado se os processos chegassem a bom termo, o que não aconteceu 

com alguns projetos e propostas vencedoras, levando as espectativas dos 

cidadãos a saírem frustradas e a resultar no aumento da desconfiança face a 

quem os governa e a falta de confiança na Câmara Municipal enquanto 

instituição. Acrescentou, dirigindo-se ao Presidente da Câmara, que se 

estava em 2021 e que os cidadãos mereciam mais do que fazer de conta de 

que querem o seu envolvimento nos processos de decisão, e depois “chutar 

para as calendas” o cumprimento das promessas feitas, bem como, das 

propostas apresentadas pelos cidadãos e aprovadas pelo Executivo. 

Concluiu, dizendo que a democracia exige mais envolvimento dos decisores 

e das populações, mas de forma séria e não de “faz de conta”. -------------------

Carlos Alexandre Lopes Rodrigues Ribeiro, do Grupo Parlamentar Municipal 

do PS, fez a sua intervenção, lendo, em voz alta, o texto que a seguir se 
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transcreve: “Cumprem-se hoje 1.223 dias desde as eleições que 

reconduziram o Partido Socialista na liderança do executivo camarário. A 

promessa explícita no seu programa eleitoral era a de “continuar a fazer 

mais e melhor”, reconhecendo que muitos dos compromissos extravasavam 

o mandato autárquico, mas protagonizavam uma ideia coletiva e participada 

de cidade. No último ano, em contexto particularmente difícil, o executivo 

vimaranense tem sabido, com os vimaranenses, responder a preceito aos 

principais desafios. As respostas multidisciplinares que têm sido dadas, seja 

do ponto de vista social, seja nos diversos apoios à cultura, ao desporto e ao 

comércio têm permitido mitigar os impactos do atual flagelo. Muito se tem 

já falado desta questão e das medidas que têm vindo a ser tomadas e por 

isso não me alongarei sobre o tema. Mas o desafio premente que 

atravessamos, quase nos faz esquecer o muito do que tem sido realizado nos 

últimos anos, nas mais variadas áreas. Caros deputados e vimaranenses, não 

vos convido a recuarem no tempo, mas convido-vos a olharem para o trajeto 

que tem sido feito pelo executivo vimaranense. Se há quatro anos o 

Município assumia o desenvolvimento sustentável e a colocação do cidadão 

no centro de um modelo de governança participativo, assim o fez. Como 

assumido, a candidatura a Capital Verde Europeia não foi um fim em si 

mesmo, reconhecendo-se aquilo que muitas vezes foi dito e escrito, que o 

mais importante continuava a ser o caminho. Caminho esse que se manteve 

ao longo de todos estes anos, reconhecido nacional e internacionalmente. 

Por três vezes consecutivas município mais sustentável do país, e hoje com o 

desejo já manifestado pelo executivo, de continuar a alargar esta distinção 

ao maior número de freguesias, procurando a transformação de cada 

cidadão. É para isso também que também têm contribuído as diferenças 

estratégias que visam a promoção da economia da circular e do aumento da 

recolha seletiva. Se há quatro anos um dos compromissos era a devolução 
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do rio à comunidade, a contínua aposta do executivo municipal e das juntas 

de freguesia nos projetos de envolvimento dos cidadãos, também através 

das brigadas verdes, do conhecimento e capacitação, da requalificação das 

galerias ripárias e os respetivos projetos das Ecovias ribeirinhas deixam claro 

que o executivo continua com a ambição clara de cumprir com o 

compromisso traçado. Assim como o compromisso de continuar a proteger e 

defender o seu património natural seja através da criação de novas rotas 

pedestres ou do processo de classificação da Montanha da Penha, como 

paisagem protegida de âmbito local. É este desenvolvimento sustentável 

que também deve ser pedra de toque na mobilidade ativa, não havendo 

dúvidas de que as últimas notícias acenam com a revolução do transporte 

público, mas também com o reforço da coesão territorial. Relembremos, 

também por isso, o compromisso cumprido de construção do Parque de 

Camões ou daquela que ficará como uma das mais importantes obras, o 

desnivelamento da rotunda de Silvares, um desejo antigo e que está hoje 

próximo da conclusão. Na educação, sublinhe-se a requalificação do parque 

escolar que conheceu já bons exemplos como a Escola EB2,3 das Taipas ou a 

Escola de Fafião e que, em breve, conhecerá também a Escola EB1 de 

Vermis, resultando na melhoria de condições para os nossos jovens. 

Educação essa que manteve também como prioridade a formação ambiental 

das novas gerações, através do reforço de um programa de educação 

ambiental que continua a chegar a todos os estabelecimentos de ensino do 

concelho. Aliás, a importância do reforço dos projetos educativos manifesta-

se também com o projeto Escola a Tempo Inteiro, que reconhece a 

necessidade de promover a cultura e o desporto em contexto escolar. Este é 

também, uma das marcas do atual mandato. Relembremos, igualmente, a 

decisão de isentar os alunos do transporte escolar para quem reside a mais 
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de três quilómetros da escola ou o passe sub-18 que permite uma 

comparticipação de 50% do passe em transporte público regular para 

crianças ou jovens até aos 18 anos. Na Cultura, da inauguração do percurso 

do Adarve da Muralha, da criação do portal do associativismo, dos 

protocolos de descentralização cultural, do projeto Bairro C, ao IMPACTA, do 

projeto Hereditas, ao reforço na aposta no Guidance, no Guimarães Jazz ou 

no Excentricidades, não faltam exemplos de como a aposta cultural 

continuou a ser um dos pilares da ação do executivo municipal nos últimos 

anos. Um concelho que se fez também de divulgação e promoção das suas 

empresas, nacional e internacionalmente. O Guimarães Marca e o Setup 

Guimarães são exemplos maiores de um território que tem procurado a 

inovação como força motriz para o desenvolvimento económico. Mas num 

concelho com provas dadas no desporto e num momento particularmente 

difícil para o setor, já muitos poderão ter esquecido de que Guimarães 

continuou a ser palco dos principais eventos desportivos com o apoio do 

executivo vimaranense. Das fases finais dos campeonatos nacionais 

universitários, à fase de apuramento para o campeonato da europa de 

andebol, à Liga das Nações em futebol. Mas relembremos, também, o apoio 

financeiro anual, que ao longo destes anos, tem sido dado aos clubes e 

associações desportivas para o apoio à formação e às infraestruturas 

desportivas. No desenvolvimento social, salientemos o compromisso 

cumprido de atribuição de bolsas de estudo para o ensino superior, em um 

reforço que foi para além daquilo que estava previsto em sede de 

regulamento e que reforça as preocupações sociais do executivo municipal, 

também vincadas em projetos como o ABEM de atribuição de 

medicamentos de forma gratuita aos cidadãos seniores. Ou o investimento 

no ProChild, em que ficou uma vez mais patente a importância que o 

executivo municipal dá à articulação entre os setores público, privado e 
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academia para as principais respostas aos desafios da sociedade. Por falta de 

tempo terei de me abster a elencar os inúmeros projetos que traduzem o 

compromisso de reforço de investimento nas freguesias e que continuam, 

cada um deles, a contribuir para o aumento da coesão territorial. Contudo, 

creio que ficou elencado, na medida do possível durante esta intervenção 

aquilo que tem sido algum do trabalho realizado. Citando a frase que o 

senador americano Daniel Moynihan (MOINAHAN) popularizou “Todos têm 

direito à própria opinião, mas não aos seus próprios factos”. E se as opiniões 

sobre as opções tomadas, e amplamente apoiadas nas urnas, são 

perfeitamente admissíveis e próprias do sistema democrático, os factos 

demonstram que o Partido Socialista tem sabido honrar com os 

compromissos que estabeleceu com os seus eleitores. Se o caminho está 

concluído? Não. E a cada objetivo cumprido cresce, e bem, a 

responsabilidade de cumprir o seguinte. Para bem de Guimarães. Para bem 

dos vimaranenses”. --------------------------------------------------------------------------- 

Carlos Alexandre Lopes Rodrigues Ribeiro prestou os esclarecimentos que 

lhe foram solicitados por Ana Paula Cardoso Lemos Damião. --------------------- 

Pedro Manuel Pastor Torcato Ribeiro, do Grupo Parlamentar Municipal da 

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

transcreve: “Infelizmente, os números altos de infeções pela COVID-19 

trouxeram-nos a novo confinamento que terá impactos muito severos para 

o país já fragilizado nas diversas áreas como a economia, o trabalho e 

socialmente. Passamos por mais um momento difícil que nos lembra que 

muito ficou por implementar para que, caso fosse necessário voltar ao 

confinamento, as consequências não fossem tão gravosas como as que 

estamos a assistir. A vacina trouxe uma luz ao fundo do túnel, mas o atraso 

na concretização do plano de vacinação e na entrega das doses de vacinas já 
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pagas, traz de novo a descrença na possibilidade de se olhar para um futuro 

próximo de recuperação e de esperança do fim da pandemia. Por isso, 

consideramos que é indispensável que o Governo Português assuma uma 

postura mais forte e procure soluções. Exigindo que as doses compradas 

sejam entregues e não vendidas a países que têm mais dinheiro, que compre 

vacinas noutros produtores e que pense em garantir a produção da vacina 

por empresas portuguesas. É, sobretudo, essencial que se garanta que as 

vacinas cheguem, tão cedo quanto possível, a todos os portugueses que a 

queiram tomar. É evidente que estarmos dependentes apenas das opções 

da União Europeia não nos dá essa garantia. Perante os problemas e os 

desafios que temos pela frente é preciso que nos concentremos no que é 

essencial e que não se permita que a distração dos dias nos impeça de ver 

que milhões de pessoas não estão já a ser vacinadas porque alguns estão a 

colocar o lucro à frente de tudo e todos. Há, aliás, dois elementos que 

devem merecer a reflexão de todos os que querem o progresso da 

humanidade. A cegueira de empresas que, para potenciarem os seus 

resultados, não hesitam em pôr em risco milhões de vidas e o facto de, 

nestas circunstâncias, os mais ricos do mundo terem visto as suas fortunas 

multiplicarem-se! É isto o capitalismo. Um outro aspeto que aqui queremos 

trazer é o dos idosos. Valorizamos os esforços que, mesmo tardiamente, se 

têm feito para tornar os lares em lugares seguros para os mais vulneráveis à 

doença, estejam protegidos. Mas também é necessário que não se esqueça 

a saúde mental destes idosos que se sentem abandonados pela família, 

pelos seus, porque ainda não se conseguiu encontrar soluções eficazes que 

permitam as visitas garantindo todas as condições de segurança, para 

enfrentar o presente do isolamento. Para além dos utentes dos lares, é 

também indispensável que se acompanhe os idosos que vivem sozinhos, que 

não têm apoio de familiares e só podem contar com o apoio da boa vontade 
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dos vizinhos e conhecidos. Esta pandemia mostrou-nos muitas das falhas 

que já eram conhecidas, das opções dos sucessivos governos que apostaram 

no desinvestimento dos serviços públicos. E mostrou que o apoio 

domiciliário terá que sofrer um investimento mais concreto para que depois 

não se lamentem as consequências num futuro próximo. Uma outra 

questão, no que diz respeito às escolas, o ensino à distância irá retomar na 

próxima segunda-feira. Ainda nem se conseguiu avaliar as consequências do 

atípico ano letivo passado e já estamos a entrar no segundo período a lidar 

com os mesmos problemas que surgiram em março. As desigualdades estão 

instaladas, os alunos com dificuldades económicas ou de aprendizagem vão 

voltar a ficar sozinhos a lidar com a falta de meios e de acompanhamento 

direto. Os computadores que faltam, a internet que a economia familiar não 

permite continuar a pagar e mais uma vez a injustiça sentida na pele. E 

também aqui a opção foi não responder atempadamente apesar das 

constantes denúncias e dos apelos. Poderia continuar a citar todos os 

problemas que o povo português está a sentir na pele, que vai muito para 

além da pandemia e do medo que alguns pretendem que se enraíze. São 

urgentes medidas para reforçar a saúde, a educação, a cultura, a mobilidade, 

o comércio e a restauração, mas em todo o território português, porque 

como dizemos desde do início não estamos todos no mesmo barco.” ---------- 

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

começou por dizer que se estava a atravessar a pior época da nossa história, 

um período complicado e de dificuldades na economia, recordando que, 

hoje, Portugal é o país do mundo com maior número de infetados, maior 

número de mortes e maior índice de transmissão do vírus. Recordando as 

dificuldades sentidas pelos comerciantes em tempo de pandemia e as 

medidas tomadas no primeiro confinamento, designadamente a suspensão 
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dos cortes de água, luz e telecomunicações, lamentou que a Vimágua, em 

setembro de 2020, sem previamente notificar qualquer consumidor, tenha 

remetido os seus créditos às Finanças para proceder à cobrança. 

Acrescentou que esta situação apanhou os comerciantes desprevenidos, que 

viram as suas contas penhoradas. Ainda neste âmbito, referindo-se a um 

estabelecimento que recebeu uma fatura de água no valor de €605,40, disse 

ter ouvido, ocasionalmente, a abordagem que este empresário fez ao 

Presidente da Câmara, que o remeteu para a Vimágua, empresa a quem 

competia esclarecer a situação. Concluiu a sua intervenção, lamentado a 

postura da Câmara Municipal em questões tão sensíveis, como é o caso das 

dificuldades atuais dos comerciantes. --------------------------------------------------- 

Rui Miguel de Meira Barreira prestou os esclarecimentos que lhe foram 

solicitados por Ana Paula Cardoso Lemos Damião. ----------------------------------- 

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

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

“Em dezembro de 2016, a Câmara Municipal de Guimarães cheia de peito e 

galões construiu uma narrativa quanto à recuperação da Igreja Românica de 

Serzedelo, dizendo que se substituiria ao Governo pois, ainda que tratando-

se de um monumento nacional, aquele sempre adiou a requalificação. 

Assim, na conferência de apresentação do programa do Natal aos Reis de 

2016, o Sr. Presidente da Camara admitiu recuperar a igreja românica se o 

governo não o fizesse. Houve eleições autárquicas em outubro de 2017 e, 

evidentemente a promessa eleitoral não se cumpriu. Mas em novembro de 

2017, foi assinado um protocolo entre a Camara Municipal de Guimarães, a 

Direção Regional de Cultura do Norte e a Fundação Iberdrola para a 

reabilitação da igreja românica, entrando a Câmara com 80.000,00 e o 

MECENAS COM €40.000,00. Com uns curtos €120.000,00 o Senhor 

Presidente da Câmara anunciou que, como o projeto já estava concluído e 
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aprovado pela Direção Regional de Cultura do Norte, a camara ia lançar o 

concurso no início de 2018 e previa que nesse mesmo ano a obra estivesse 

concluída. A igreja românica de Serzedelo foi requalificada em 2018? Não. 

Em 2019? Não. Em 2020? Não. E neste ano 2021 em que vai haver outras 

eleições autárquicas, qual é o palpite meus caros vimaranenses? Vou 

desvendá-lo aqui e agora: Não é que depois de o PSD ter interpelado a 

Câmara e trazido o assunto à lembrança a Câmara vem agora anunciar novo 

protocolo para reabilitação da igreja românica de Serzedelo entre o 

Ministério da Cultura e a Câmara? Mais um ato de mera propaganda 

eleitoral que corre o risco de nos próximos 4 anos ainda continuar no papel 

de mero protocolo, com a agravante de que o mecenas desapareceu e com 

ele desapareceu a valor que o privado ia comparticipar. É lamentável e é 

mais um caso de “eîsselência” oca e de mero palavreado desta Câmara. É 

mais um caso vimaranenses do que a inoperacionalidade e incompetência 

faz desperdiçar dinheiros privados porque os públicos, o de todos nós, estão 

sempre prontos a gastá-los. É mais um caso vimaranenses de que em ano 

eleitoral, faz-se promessa de tudo descaradamente, mas depois não se 

cumpre. Caros Serzedelenses olhem para mais esta promessa desta Câmara 

Municipal, ela também poderá ser vã e a vossa/nossa igreja românica pode 

continuar em degradação. Excelente, Senhor Presidente da Câmara, é quem 

atua de forma excelente, sem reparo e em tempo, quem só apregoa a 

excelência e não age em conformidade é medio e fraco. Os dias estão tão 

difíceis que a mera propaganda eleitoral é quase ofensiva aos cidadãos. 

Pensemos bem nisto.” ----------------------------------------------------------------------- 

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

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

Partido Socialista de Guimarães tem orgulho no legado que construiu em 
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Guimarães. Uma governação com mais de três décadas que transformou a 

nossa cidade e o nosso concelho em referência nas mais diversas áreas. Um 

centro histórico património da humanidade há 20 anos. Uma cidade que foi 

Capital Europeia da Cultura há 9 anos. Cidade Europeia do desporto há 8 

anos. E a 5ª classificada na candidatura a Cidade Verde Europeia há 3 anos. 

Uma cidade que é amiga das crianças, educadora, referência na inclusão e 

não discriminação e Município mais sustentável do país várias vezes. E este 

legado é tão mais importante, quanto consigamos manter a confiança dos 

vimaranenses na capacidade transformadora da ação do Partido Socialista a 

cada momento. Concretização dos compromissos, que não se fazem de um 

dia para o outro nem a reboque de conferências de imprensa ocas. A que se 

somam, por exemplo inúmeros projetos sociais de referência que nasceram 

no OP, se concretizaram e permanecem em Orçamento Municipal. Não é 

apenas de passado e presente, de títulos e concretizações que se faz a marca 

do PS em Guimarães. É também, e sobretudo, do desafio permanente de 

reinvenção e de projeto de futuro! Um projeto que está em curso, de forma 

clara e muito ambiciosa. Um concelho que se quer continuar a afirmar pela 

Cultura e pela Criatividade, dando-lhe sustentabilidade futura. Uma cidade 

que consome cultura produz cultura e que pretende criar as melhores 

condições para formar aqui, dos 3 aos 30 anos, os artistas, e espetadores do 

futuro. Falo naturalmente do Teatro Jordão e Garagem Avenida, onde se 

sediarão os cursos de Artes Visuais e Artes Performativas da Universidade do 

Minho e o Conservatório de Música de Guimarães, da Sociedade Musical. A 

devolução de um ícone da cidade através do fortalecimento das fundações 

do projeto cultural vimaranense. Imediatamente ao lado, e também muito 

adiantado, está a obra da Antiga Fábrica Freitas e Fernandes, que integrará a 

Universidade das Nações Unidas, e a sua Unidade Operacional em 

Governação Eletrónica. Um eixo que fica completo a Oeste, com a futura 
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Escola Hotel do IPCA, na Quinta do Costeado, na Cruz de Pedra. À Cultura e 

Criatividade, junta-se Ciência e Conhecimento. No eixo que intermedeia os 

dois últimos projetos que citei, está a nascer mais cidade dentro da cidade. 

Não apenas em construção de habitação e serviços, que tanta falta fazem ao 

Centro, mas também com o projeto para a Antiga Fábrica do Arquinho onde 

se sediará o curso de Engenharia Aeroespacial e se instalará a plataforma 

internacional da Universidade do Minho para o desenvolvimento de 

produtos com base em fibras e compósitos – Fibrenamics. Não só deste eixo 

central da cidade se faz o futuro, e é no Avepark que se instalará em breve o 

Discoveries Centre no Instituto Cidade de Guimarães, naquele que se poderá 

vir a tornar rapidamente como o maior e mais produtivo centro de 

investigação baseado em Portugal. É no mesmo Avepark onde hoje voltamos 

a ouvir falar num dos 50 mais poderosos supercomputadores do mundo, 

num acordo entre a Fundação para Ciência e Tecnologia, a Universidade do 

Minho e a Câmara Municipal de Guimarães. O Deucalion é um 

supercomputador verde, petascale, capaz de efetuar 10 biliões de cálculos 

por segundo. Um equipamento que representará um investimento de 50 

milhões de euros e símbolo da transformação digital e verde com que toda a 

Europa está comprometida, sedeado em Guimarães. É na sustentabilidade 

dos projetos que reside a capacidade da mudança se tornar definitivo. E é 

também por isso que o Município avançou para a aquisição da Fábrica do 

Alto em Pevidém, para a instalação da futura Academia de Transformação 

Digital, em parceria com o Ministério da Economia, capacitando um tecido 

empresarial de micro e pequenas empresas com um volume de negócios na 

casa dos 1000 milhões de euros ano. Há uma outra marca que é transversal 

à ação municipal, e crucial para quem pretende idealizar o futuro. De nada 

nos serviria a Cultura, a Criatividade, a Ciência e o Conhecimento se de 



 

 

 
 

ATA Nº 1 Fls. __12V__ 

SESSÃO ORDINÁRIA DE 5 DE FEVEREIRO DE 2021                                                                
 

 

 

Mod. 228/SQ 0 

repente não tivéssemos Planeta. E é no compromisso com a neutralidade 

carbónica, com a sustentabilidade ambiental que Guimarães encontra o 

mais agregador projeto de futuro, à escala mundial. Um compromisso que 

ainda recentemente foi reassumido na assinatura da declaração europeia 

das cidades circulares ou o acordo das cidades verdes. Um compromisso que 

se reforça, por exemplo, na apresentação do projeto da Ecovia do Ave ou na 

rota da biodiversidade da penha. Mas essencialmente, um compromisso que 

está prestes a conhecer o mais relevante passo da revolução da Mobilidade 

concelhia, mais concretamente em matéria de transportes. Depois da 

adesão ao Programa de Apoio à redução de tarifário, da primeira fase da 

ecovia, do Plano de Mobilidade Urbana Sustentável, da apresentação do 

projeto de transporte a pedido, entrará em vigor a breve trecho o novo 

contrato de concessão de transportes público rodoviário de passageiros, 

apenas dependente do visto do Tribunal de Contas. Uma transição suave, na 

linha da frente a nível nacional, mas que culminará numa transformação 

profunda de paradigma. Mais 800 mil km/ano que se traduzem num 

aumento de 26% da oferta, mais autocarros elétricos e uma melhoria 

significativa do material circulante, mais e melhor informação e serviço ao 

cliente e uma adequação das linhas à realidade do concelho. O PS tem 

orgulho no seu legado, reforça os laços de confiança dos vimaranenses a 

cada mandato de concretizações, e lança permanentemente desafios de 

futuro para o nosso concelho. A Cultura, a Ciência e a Sustentabilidade 

ambiental são os eixos fundamentais com que se desenha este futuro 

coletivo, num projeto de constante transformação do território e dos 

vimaranenses.” -------------------------------------------------------------------------------- 

O Presidente da Câmara Municipal, começou por agradecer as palavras de 

congratulação de Sónia Ribeiro e Emídio Guerreiro pela forma como 

decorreu a Eleição do Presidente da República no concelho de Guimarães, 
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dizendo querer deixar, também, uma palavra a todos quantos estiveram a 

trabalhar no processo eleitoral, que muito contribuíram para que o ato se 

tenha realizado com toda a normalidade e segurança, num período marcado 

pela pandemia da Covid-19, deixando um agradecimento a todos os 

candidatos e felicitando o Professor Marcelo Rebelo de Sousa pela sua 

reeleição. Quanto ao apoio ao ensino online, informou já terem 

disponibilizado cerca de mil equipamentos informáticos, com respetivo 

sistema de ligação à Internet. Recordou que existem diversas obras 

fundamentais deste mandato que já foram inauguradas em 2019, como é o 

caso do Parque de Camões e da EB2,3 de Caldas das Taipas, outras que já se 

encontram em curso, como a obra de requalificação Teatro Jordão e 

garagem Avenida, o desnivelamento do nó de Silvares e a ligação da rotunda 

de Mouril à rotunda do Pinheiro Manso, obras que contribuirão para a 

melhoria da qualidade de vida dos concidadãos. Quanto aos compromissos 

então assumidos e anunciados nas reuniões descentralizadas do Executivo 

Municipal, clarificou que todos se encontram em curso, alguns em fase final 

de obra, outros em fase mais inicial, esclarecendo, contudo, que o atraso da 

obra da Igreja Românica de Serzedelo se deveu ao facto de esta ser 

classificada como Monumento Nacional, estando no domínio do Ministério 

da Cultura. Sobre os Orçamentos Participativos, anunciou serem muitos os 

que foram cumpridos, nomeadamente os da área social, acrescentando que 

alguns dos projetos vencedores têm ser validados por outras entidades, 

designadamente aqueles que se relacionam com o património classificado. 

Sobre a Agenda Ambiental, disse que o Município e os vimaranenses estão 

muito comprometidos na implementação de medidas que contribuam para 

a sustentabilidade ambiental, crucial para o futuro da humanidade, 

lembrando alguns projetos levados a cabo neste âmbito, designadamente: 
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as intervenções da Universidade de Trás-os-Montes, da Universidade do 

Minho e da Associação do Laboratório da Paisagem tendo em vista a 

proteção das linhas de águas, a atuação das Brigadas Verdes apoiadas pelas 

Juntas de Freguesia, a execução da Ecovia do Ave desde a Freguesia de 

Donim até ao Parque de Ardão, em Silvares, continuando, posteriormente, 

para Ronfe e Serzedelo, a requalificação das charcas na União das Freguesias 

de Arosa e Castelões, entre outros. Em relação ao apoio prestado pela 

autarquia na mitigação da crise provocada pela pandemia, informou que a 

Câmara Municipal tem dado resposta aos pedidos de apoio das famílias que, 

por situações distintas, ficaram numa situação de maior dificuldade. 

Acrescentou que a estrutura de retaguarda instalada no Seminário do Verbo 

Divino, desde a sua ativação, já tinha acolhido 210 utentes, dos quais 185 

transferidos do Hospital Nossa Senhora da Oliveira. Depois, sublinhou que 

neste tempo de pandemia a VIMÁGUA e a Câmara Municipal não são 

insensíveis às dificuldades sentidas, não só pelos comerciantes, mas pela 

generalidade dos vimaranenses, recordando a suspensão dos cortes da água 

na fase de confinamento e a comparticipação municipal na tarifa social da 

água e na taxa do saneamento, significando uma verba que ronda um milhão 

de euros. Por fim, em relação à afirmação do membro Rui Barreira, declarou 

nunca ter sido abordado por qualquer comerciante a respeito de uma fatura 

de água. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

Rui Miguel de Meira Barreira, Ana Paula Cardoso Lemos Damião e Paulo Rui 

Lopes Pereira da Silva pediram esclarecimentos ao Presidente da Câmara. --- 

A interpelação de Paulo Silva levou Rui Miguel de Meira Barreira, do Grupo 

Parlamentar Municipal do CDS-PP, a fazer um Ponto de Ordem à Mesa, 

lamentando não ter sido interpelado pelo Presidente da Câmara, como era 

devido, mas pelo membro Paulo Silva. O Presidente da Mesa lembrou que, 

como todos ouviram, elucidou o membro Paulo Silva de que não estava a 
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solicitar esclarecimentos ao Presidente da Câmara, mas, efetivamente, a 

prestar um esclarecimento a Rui Barreira. ---------------------------------------------- 

Após esta interpelação, Paulo Miguel Lima Peixoto, do Grupo Parlamentar 

Municipal do CDS-PP, pediu a palavra para Defesa da Honra, enquanto líder 

parlamentar, dizendo estar aqui para intervir quando é necessário, não se 

sobrepondo às posições de Rui Barreira, que estava a fazer o seu trabalho. -- 

Por sua vez, Paulo Rui Lopes Pereira da Silva, do Grupo Parlamentar do PS, 

fez um Ponto de Ordem à Mesa, esclarecendo ter falado sobre o líder 

parlamentar do PS e nunca o do CDS-PP. ----------------------------------------------- 

Dando continuidade aos pedidos de esclarecimento, usou da palavra Emídio 

Guerreiro para solicitar esclarecimentos ao Presidente da Câmara. ------------- 

O Presidente da Câmara prestou os esclarecimentos que lhe foram 

solicitados pelos membros Rui Miguel de Meira Barreira, Ana Paula Cardoso 

Lemos Damião, Paulo Rui Lopes Pereira da Silva e Emídio Guerreiro. ----------- 

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

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

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

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

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

3 - APROVAÇÃO DA ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA 

MUNICIPAL, REALIZADA A 30 DE NOVEMBRO DE 2020. Submete-se à 

votação da Assembleia Municipal, nos termos do n.º 2, do artigo 5º, do 

Anexo I da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, a ata da sessão ordinária da 

Assembleia Municipal realizada no dia trinta de novembro de dois mil e 

vinte. Foi dispensada a sua leitura por ter sido entregue a todos os membros 

da Assembleia, juntamente com a agenda desta sessão. --------------------------- 
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A Assembleia DELIBEROU APROVAR, por unanimidade. ----------------------------

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

sessão, os seguintes membros: Maria Elisabete Veloso Machado da Costa 

Martins, Daniel André de Sousa Rodrigues, José Cardoso de Menezes 

Couceiro da Costa, Manuel da Costa Mendes Lopes, Augusto César 

Fernandes Guimarães. ----------------------------------------------------------------------- 

4 - APROVAÇÃO DA ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA 

MUNICIPAL, REALIZADA A 4 DE DEZEMBRO DE 2020. Submete-se à votação 

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

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

Municipal realizada no dia quatro de dezembro de dois mil e vinte. Foi 

dispensada a sua leitura por ter sido entregue a todos os membros da 

Assembleia, juntamente com a agenda desta sessão. ------------------------------- 

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

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

sessão, os seguintes membros: José Cardoso de Menezes Couceiro da Costa, 

João Victor Salgado Almeida, Manuel da Costa Mendes Lopes, Marta Filipa 

da Silva Gonçalves, Angelino Miguel Ribeiro Salazar, Francisco Ferreira 

Gonçalves e Manuel Fernando Alves Cardoso. ---------------------------------------- 

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

3 - PRIMEIRA ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL MODIFICATIVA. Submete-se à 

apreciação e votação da Assembleia Municipal, nos termos da alínea a) do 

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

designada por “Primeira Alteração Orçamental Modificativa”, aprovada pelo 

Executivo Municipal em sua reunião realizada em dezasseis de novembro de 

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

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

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

4 - ANÁLISE DO RELATÓRIO DA ATIVIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

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

da alínea c), do nº 2, do artigo 25º, da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, na 

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

Guimarães, no período compreendido entre um de novembro de dois mil e 

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

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

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: “Os episódios de poluição na Bacia Hidrográfica do Ave são 

frequentes. Ao longo do tempo, as sucessivas descargas poluidoras têm 

provocado a degradação acentuada da qualidade da água do rio Ave e dos 

seus afluentes. As descargas poluentes provenientes da pedreira da empresa 

Britaminho – Granitos e Britas do Minho, Lda., persistem ao longo dos anos. 

O SEPNA da GNR (Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente) autuou a 

empresa três vezes nos últimos dois meses. O motivo voltou a ser uma 

descarga de efluentes com lamas e resíduos de pedra. A descarga teve início 

no dia 22 de janeiro e durou quatro dias, poluindo campos agrícolas e linhas 

de água das freguesias de Gonça, Souto Santa Maria e Donim. O Bloco de 

Esquerda já confrontou o Governo, através do Grupo Parlamentar na 

Assembleia da República, em duas perguntas dirigidas ao Ministério do 

Ambiente e da Ação Climática, sobre as descargas poluentes da empresa 

Britaminho ocorridas em dezembro de 2020 e do episódio do mês passado. 

Até à presente data, o Bloco de Esquerda não obteve qualquer resposta do 

Governo, mas a Inspeção da Agência Portuguesa do Ambiente já encerrou 

parcialmente a atividade da empresa. A população de campos e afluentes do 
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rio Ave é um problema recorrente no concelho de Guimarães. É inaceitável 

que 6 anos após a criação do Plano de Ação para a Despoluição do Rio Ave, 

as descargas poluentes persistam, muitas vezes perpetradas por entidades 

reincidentes. As descargas poluentes afetam, não só a biodiversidade e os 

habitats ribeirinhos, mas também os campos agrícolas e a qualidade da água 

do rio Ave que abastece milhares de pessoas residentes no nosso concelho. 

Consideramos urgentes que as entidades competentes atuem nos termos da 

lei, apurem responsabilidades e adotem as medidas necessárias para evitar 

que seja posta em causa a biodiversidade, a qualidade da água e dos solos, 

bem como, o bem-estar e a qualidade de vida da população do concelho. 

Assim, gostaria que aqui fossem esclarecidas quais as diligências que foram 

desencadeadas pela Câmara Municipal para resolver este problema que se 

arrasta há vários anos. Gostaria, ainda, de questionar o Executivo sobre o 

processo de vacinação contra a Covid-19. Sabemos que a Câmara Municipal 

e o Agrupamento de Centros de Saúde do Alto Ave estão a preparar o 

Multiusos de Guimarães para acolher este procedimento tão esperado e 

necessário para combater a pandemia. Pergunto se esta proposta já foi 

validada pela Administração Regional de Saúde do Norte. Outra questão, é 

saber se estão a ser desenvolvidas medidas de apoio ao transporte das 

pessoas. A vacinação no Multiusos garante, à partida, as melhores condições 

de trabalho para os profissionais, mas pode colocar em entraves nas 

deslocações das pessoas das várias freguesias. Portanto, precisamos do 

envolvimento de todas as instituições e da articulação dos Centros de Saúde, 

da Câmara, das Juntas de Freguesia, dos Bombeiros e dos serviços de 

transporte. É essencial termos garantias que este processo decorre com 

sucesso e que todas as pessoas com necessidades da vacina têm acesso 

facilitado à mesma e não seja excluída deste processo por indisponibilidade 

de transporte individual ou por debilidades no sistema de transporte 
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público. Para terminar, em dezembro de 2020, o Município de Guimarães 

anunciou a entrada em funcionamento da plataforma do Quiosque 

Eletrónico. O incentivo ao comércio local, traduzia-se num apoio total de 80 

mil euros, repartidos entre a emissão de vouchers aos clientes registados na 

plataforma, e no assegurar dos custos das entregas por parte do Município e 

que teriam, na altura, mais de 100 lojas registadas. O que perguntamos - 

Senhor Presidente - é se está em condições de dar conta do sucesso desta 

iniciativa, ou seja, quantos vimaranenses descarregaram a plataforma e 

através dela fizeram as suas compras? E que parte do valor total da verba 

disponibilizada já foi gasta? Pergunto, também, se não acha que repensar o 

Regulamento dos Horários de Funcionamento dos Estabelecimentos 

Comerciais, limitando-os, não beneficiará mais o comércio tradicional em 

vez de beneficiar os grandes grupos económicos?” ---------------------------------- 

Alexandra Santos Gonçalves Ferreira, do Grupo Parlamentar Municipal do 

PS, começou por dizer que todos estavam cansados de ouvir falar na 

pandemia da Covid-19, só querendo que esta “guerra” terminasse. 

Acrescentou que em Guimarães, como no resto do mundo, vivem-se 

momentos difíceis e desafiantes, que exigem respostas rápidas e 

pensamentos estratégicos em todas as suas áreas de intervenção. 

Considerou que a Câmara Municipal de Guimarães está, desde o primeiro 

instante, muitas vezes na linha da frente na implementação de medidas em 

diversas áreas, como acontece nas áreas de Educação, Ambiente, 

Desenvolvimento Social, Turismo, Cultura e Desenvolvimento Económico. 

Recordou que, no dia 25 de março de 2020, foi criada uma Subcomissão 

Municipal de Proteção Civil para Acompanhamento da situação da Covid-19 

e no dia 28 do mesmo mês, dado o agravamento da situação 

epidemiológica, foi ativado o Plano Municipal de Emergência e Proteção 
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Civil. Acrescentou que foi fundamental o trabalho conjunto da Proteção Civil 

com os Departamentos da Câmara Municipal, instituições e comunidade 

para que as medidas, a seguir elencadas, fossem bem-sucedidas. Referiu, 

então, que num primeiro momento limitou-se a ocupação circulação e 

aglomeração de pessoas em espaços públicos, através da suspensão da 

atividade corrente de feiras, mercados e todos os espaços públicos de lazer, 

como a ecovia e os parques infantis. Posteriormente, no Mercado Municipal 

e na Feira Grossista, foram criadas regras de utilização e de venda de 

produtos em que a sua ocupação foi limitada, criando-se corredores e zonas 

de atendimento. No que respeita aos equipamentos municipais de uso 

público, como feiras, mercados, estação de camionagem, Wc públicos e 

cemitérios, é feita uma desinfeção constante. Na área da Educação, como o 

ensino à distância, disse ter sido preocupação da Câmara Municipal reunir 

condições para que os jovens conseguissem estudar a partir de casa, tendo 

como prioridade disponibilizar conteúdos de plataforma existentes, como é 

o caso do Mais Cidadania, tendo em conta o imperativo de disponibilizar 

material de informática aos alunos que não dispunham deste equipamento, 

na fase imediata de resposta ao ensino à distância, não deixando de 

reconhecer, aqui, o trabalho incansável dos técnicos do Município no 

levantamento destas necessidades. Presentemente, referiu que a Câmara 

Municipal, novamente em conjunto com as várias entidades competentes, 

tem em curso inúmeras medidas estrategicamente elaboradas, como a 

manutenção da desinfeção dos equipamentos municipais e do espaço 

público, em toda a área do Município, o ajustamento dos refeitórios 

escolares, a distribuição de refeições em regime de take away, a 

disponibilização de uma Equipa Multidisciplinar para linhas de apoio à 

distância às escolas e à comunidade, a distribuição de tablets aos alunos 

com carências económicas para o apoio ao ensino à distância, a criação de 
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uma Equipa Multidisciplinar, em articulação com Entidades de Saúde, para 

intervenção direta junto dos Agrupamentos Escolares e comunidade, o 

rastreio de saúde mental no âmbito do projeto ProChild para crianças dos 3 

aos 10 anos, a existência de uma bolsa de voluntariado Covid, o apoio à 

gestão do armazém de alimentos, em parceria com a Proteção Civil e a Cruz 

Vermelha Portuguesa, a implementação e gestão do Centro de Acolhimento 

para pessoas sem-abrigo, refugiados e vítimas de violência, a criação de três 

linhas de apoio de emergência social, uma das quais contacto direto da 

Divisão de Apoio Social, a entrega ao domicílio de medicação e bens 

essenciais e o apoio à monotorização e processo de agendamento da 

testagem da Covid-19 junto das IPSS do Concelho. Ressalvou, depois, a 

importância da implementação do serviço de Teleconsulta e o SNS balcão e, 

também, a par destas medidas, falou sobre os projetos de intervenção 

comunitária, designadamente “Este lugar não é para velhos: espaço convívio 

sénior”, “Consigo”, “Intervenção Local: Promoção da Qualidade de Vida” e 

“MoveBrito” que se readaptaram a esta nova realidade. Em jeito de 

conclusão, disse que o Executivo, num tempo de pandemia com particular 

exigência e responsabilidade, tem desempenhado um papel pró-ativo e 

responsável em todas as frentes, dando resposta às várias adversidades, 

criando mecanismos e estratégias para superar a situação, que, quando 

estiver ultrapassada, os vimaranenses saberão reconhecer que tiveram o 

líder certo, a equipa certa, na altura certa. --------------------------------------------- 

André Filipe Castro e Sousa Casalta, do Grupo Parlamentar Municipal do 

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

transcreve: “Desde 2017 que o Município de Guimarães se propõe a 

remover e substituir todas as estruturas com amianto nas escolas públicas 

através do Programa de Estabilização Económica e Social, bem como do 
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Programa Nacional de Reformas. Em meados de junho do ano passado foi 

noticiado que o município de Guimarães garantiu a inclusão de 12 escolas no 

programa nacional para a remoção do amianto em edifícios escolares, com 

fundos europeus do NORTE 2020, sendo elas: - E.B. Agostinho da Silva; - E.B. 

D. Afonso Henriques; - E.B. de Casais; - E.B. de Cerca do Paço; - E.B. Corvite; - 

E.B. de Nossa Senhora da Conceição; - E.B. de Oliveira do Castelo; - E.B. de 

Pevidém; - E.B. Santa Luzia – Azurém; - E.B. do Vale de São Torcato; - E.B. Gil 

Vicente, Urgeses; - e E.B. Professor Abel Salazar. Este programa para a 

erradicação do amianto nas escolas públicas arrancou no início do mês de 

junho do ano passado, com o objetivo de aproveitar o encerramento dos 

estabelecimentos de ensino devido à pandemia COVID-19, para intervir na 

melhoria das condições de segurança e saúde das escolas públicas, visando 

eliminar fatores potencialmente prejudiciais para a saúde humana e o 

ambiente associados à existência de materiais com amianto na sua 

composição. Volvidos 8 meses, e com o ensino presencial novamente 

interrompido, importa fazer um ponto de situação levantando duas 

importantes questões: Quantas e quais destas escolas já foram alvo de 

intervenção? Qual o planeamento para intervenção nas restantes? E porque 

não é apenas nas escolas que existem estruturas com a presença de amianto 

nos materiais de construção, questiono ainda: Tem o município um 

levantamento exaustivo, identificando os edifícios sob a sua 

responsabilidade com existência de amianto? Qual o seu plano de 

intervenção para estas infraestruturas? Visto que estamos a falar de escolas 

e edifícios públicos com imensos utentes, julgo ser consensual que a melhor 

solução passa sempre pela remoção em segurança deste material. É por este 

motivo que importa também esclarecer os utentes destas infraestruturas: os 

professores, os auxiliares de educação, os pais das crianças, os técnicos 

administrativos, etc., quanto à inspeção e monitorização destas estruturas 
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com presença de amianto, questionado: Tem o município alguma equipa 

técnica responsável pela inspeção e monitorização destas infraestruturas? 

Se sim, com que periodicidade são feitas inspeções? Ainda no seguimento 

do tema ambiente e tendo em conta o desígnio comum de Capital Europeia 

Verde, e porque já aqui foi referido sem o detalhe que se impõe, qual o 

ponto de situação relativo às intervenções de requalificação das margens 

ribeirinhas dos rios Ave, Selho e Vizela. E por último, também já aqui 

abordado, tendo em conta a natural proximidade deste executivo com o 

atual governo, e até no seguimento da fiscalização e consequente suspensão 

parcial dos trabalhos numa pedreira reincidente na União das Freguesias de 

Souto Santa Maria, Souto São Salvador e Gondomar, quais os 

desenvolvimentos junto da Agência Portuguesa do Ambiente no que diz 

respeito à fiscalização e aplicação de sanções aos responsáveis pelas 

diversas descargas que têm ocorrido nos últimos tempos nestas bacias 

hidrográficas.” ---------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

transcreve: “Relativamente, à análise da atividade da Câmara referente aos 

meses de novembro e dezembro de 2020 e janeiro de 2021, a informação 

que recebemos, suscita-nos algumas questões. Apesar de estes meses terem 

sido muito marcados pela subida do número de infeções da Covid-19 e do 

esforço que é feito para dar as respostas necessárias, a vida continua e 

infelizmente alguns problemas perduram. Em dezembro de 2015 Guimarães 

anunciava que iniciaria a sua candidatura a Capital Verde Europeia, que não 

alcançou o objetivo principal, mas que deixou no ar e a esperança que o 

processo e progresso que se tinha feito até à entrega da candidatura em 

2017 continuaria para que se atingisse não só o título, mas principalmente 
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as mudanças que se pretendiam para o território. Apesar da intervenção do 

senhor deputado Carlos Ribeiro, ficam as dúvidas e ficam as certezas que 

alguns projetos anunciados continuam anunciados. Poderia dar o exemplo 

das ciclovias e da classificação da Montanha da Penha que sendo uma 

classificação municipal não necessita de tanta demora. E por isso, é com 

alguma surpresa que lemos nas notícias e no relatório a adesão do município 

de Guimarães ao Acordo Cidade Verde que compromete o município na 

avaliação de parâmetros como a qualidade do ar, da água, da natureza e da 

biodiversidade, economia circular e ruído. Tudo a favor da avaliação 

frequente destas 5 áreas, que já tinham sido abordadas vezes sem conta, 

pela CDU, nas assembleias municipais e noutros fóruns. No entanto, não 

podemos deixar de ficar surpreendidos com a informação de que a 

ferramenta online que reportar o progresso destes parâmetros ainda esteja 

em desenvolvimento. Tantos anos a falar de ambiente, de sustentabilidade, 

lamentamos que ainda se estejam a afinar estes passos essenciais. E já que 

estamos a falar de ambiente não podemos deixar de questionar o senhor 

presidente sobre mais um momento de poluição num afluente do Rio Ave. 

Quatro dias em que a água da ribeira correu manchada de branco. Um crime 

ambiental gravíssimo, recorrente, que vai sendo de uma forma ou outra 

ignorado ou desvalorizado. Segundo a imprensa local sabemos que a 

Pedreira responsável pela poluição, estará suspensa parcialmente de todas 

as atividades que resultem na produção de águas residuais industriais. 

Senhor presidente, o que irá acontecer com esta empresa que soluções 

pretende a Câmara apresentar à empresa para que não volte a acontecer 

este atentado ambiental. Não é possível que se requalifiquem as zonas de 

lazer, que se faça o investimento na limpeza e requalifique os espaços por 

onde passa esta ribeira e depois se permita que empresas incumpridoras 

continuem a laboral, depois de fiscalizações, multas e encerramentos 
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temporários. Outro assunto que gostaria de colocar é referente ao Centro de 

Recolha Oficial. Neste relatório surge uma tabela que permite analisar a 

atividade do CRO que penso ser referente aos meses novembro, dezembro 

de 2020 e janeiro de 2021. Neste documento, é referido que nestes 3 meses 

apenas 1 canídeo foi adotados e foram recolhidos 44. Estes números podem 

revelar aquilo que a CDU vem reclamando, que não existem campanhas de 

adoção satisfatórias no concelho, e como sabemos os CROs são espaços de 

passagem dos animais abandonados e nunca poderão ser vistos ou usados 

como depósitos de animais. Assim, gostaria de perguntar qual o balanço que 

se fez das adoções de animais no ano 2020? Para quando o alargamento do 

CRO promessa feita em 2018 e que estaria pronto no final de 2019? Para 

terminar gostaria ainda de lhe perguntar em que fase se encontra as obras 

para retirar o amianto das escolas de Guimarães. Passo tão importante para 

a saúde das comunidades escolares, da saúde pública e do ambiente.” -------- 

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

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

último trimestre de atividade que ora analisamos, tal como é referido na 

nota introdutória do referido relatório, continuou muito marcado e 

condicionado pelos efeitos da pandemia COVID 19. A verdade é que esta 

“praga”, tem condicionado tudo e, quase todos, no seu dia-a-dia, com 

especiais consequências ao nível de saúde, ao nível social e ao nível 

económico. Esta “segunda vaga”, para além dos dados objetivos do 

agravamento substancial ao nível de infetados e também ao nível de mortos, 

também trouxe a nu uma falta de preparação dos órgãos competentes, com 

especial responsabilidade para o Ministério da Saúde. Não faz qualquer 

sentido que, perante o desconhecimento existente perante o aparecimento 

do fenómeno em finais de 2019, à medida que se vai contactando e 
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conhecendo o problema, as respostas tenham sido, precisamente, em 

sentido inverso. Ou seja, estivemos melhor preparados quando não 

conhecíamos o problema, do que estivemos agora, quando, no mínimo, 

tínhamos a obrigação de estarmos de prevenção e com tolerância zero. 

Voltando aos efeitos colaterais desta pandemia, sim, porque os efeitos 

diretos, infelizmente são os entes queridos que mais ou menos próximos, 

todos nós já enterramos, dizia eu, os efeitos indiretos, aparecem do ponto 

de vista económico através das Micro e Pequenas Empresas que, mais tarde, 

traduzir-se-ão em problemas sociais das famílias. E por essa razão, no 

segundo parágrafo desta intervenção referi que esta pandemia tem afetado 

quase todos. E porquê quase todos? Eu não vi, por exemplo, o município 

vimaranense a privar-se do que quer que fosse. Eu vi por exemplo, a Banca, 

um sector “felino” e sobejamente competitivo a aplicar as moratórias aos 

créditos. Não vi o município de Guimarães a congelar o IMI; Não vi o 

município a congelar a Derrama; Em contrapartida, vi o município a abolir as 

taxas de parqueamento urbano, numa altura em que, os cidadãos, salvo 

raras exceções são obrigados a ficar em casa. Ou seja, abolimos uma taxa, 

para a qual, em bom rigor não temos clientes. Outro exemplo que podemos 

referir tem a ver com os recentes apoios disponibilizados ao desporto de 

formação, quando em boa verdade, os miúdos, da formação, estão em casa 

sem competir. As rubricas que estavam previstas para eventos culturais que, 

infelizmente, foram cancelados por imperativos legais. Ou seja, não faria 

sentido canalizar essas verbas para apoio a economia local, designadamente, 

ao comércio tradicional que compulsivamente se viu encerrado? O que se 

espera deste executivo, é que promova medidas que beneficiem de forma 

direta e o mais rápido possível os seus cidadãos, e que, dessa forma, aliviem 

os seus constrangimentos de tesouraria e, consequentemente, eliminem as 

suas dificuldades, a maior parte das vezes, absolutamente escondida porque 
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é envergonhada. Outro aspeto que queria partilhar com esta assembleia 

refere-se novamente à deficiente mobilidade existente no concelho. É 

preciso distinguir renovação de alcatrão e de paralelo, com soluções eficazes 

que promovam a mobilidade dentro e para fora do concelho. Em ano de 

eleições, não nos surpreende e era expectável que Guimarães estivesse 

esburacado. Naturalmente, que não vamos criticar ou censurar obras que 

contribuam para melhorar a qualidade de vida dos vimaranenses. No 

entanto, podemos assinalar as obras que se arrastam no tempo, 

principalmente, as que ocorrem fora do centro urbano e que por isso, não 

estão sujeitas ao escrutínio de grande parte dos vimaranenses. Ou aquelas 

que se sobrepõem umas às outras na mesma área de intervenção, que 

servem apenas para justificar serviço, a apenas 8 meses de eleições, quando 

não foram executadas nos últimos 3 anos. Senhor Presidente permita-me 

uma metáfora para descrever o que se passa com a mobilidade em 

Guimarães: Pintar as unhas, não esconde o lixo que continua por baixo.” ----- 

Paulo Miguel Lima Peixoto prestou os esclarecimentos que lhe foram 

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

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

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

“Apesar de vivermos tempos cujo pensamento e preocupação do mundo se 

focam essencialmente no combate à crise sanitária, é importante não 

esquecer os desafios que se encontram adiante, e que afetam o futuro de 

cada um de nós. Como tem sido prática corrente do Grupo Parlamentar do 

Partido Socialista em anteriores reuniões deste órgão, iremos, no ponto aqui 

em discussão, efetuar uma atenta análise aos avanços efetuados pelo nosso 

Município, em matéria de sustentabilidade ambiental. Desde logo, 

destacámos com muito entusiasmo, o anúncio feito pelo Sr. Presidente da 
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Câmara Municipal de Guimarães, Domingos Bragança, acerca da criação de 

uma, futuramente denominada, “Ecovia do Ave”. Um traçado ciclável e 

pedonal ao longo das margens do Rio Ave, que percorrerá 14 freguesias e 

união de freguesias, e que terá múltiplos pontos de interesse ao longo do 

seu percurso. Um projeto que pretende criar uma harmonia entre a 

proteção da fauna e flora existente, a valorização do património natural e 

até, em certa medida, a promoção do exercício físico e bem-estar dos 

cidadãos. Compreende-se que um empreendimento desta envergadura 

implique enormes esforços por parte do nosso Município, contudo, estamos 

certos de que esta ideia será uma enorme mais-valia, no sentido de criar 

uma nova relação, que se quer mais sustentável e mais cuidada, entre os 

vimaranenses e o Rio Ave. Um outro exemplo que podemos verificar, acerca 

da atenção e interesse que a Câmara Municipal de Guimarães tem 

demonstrado em matéria de proteção e valorização de património natural, é 

o projeto “Lagoas e Charcas do Rio Ave”. Implementado na área territorial 

da União de Freguesias de Arosa e Castelões, os visitantes poderão daqui em 

diante, ter um maior contacto com a biodiversidade existente, descobrindo 

ou redescobrindo os recursos naturais que o nosso concelho tem para 

oferecer. Foi também com bom agrado que vimos o projeto “Aqualastic”, 

desenvolvido pelo Laboratório da Paisagem. Este projeto teve o intuito de 

sensibilizar todas as pessoas, para o uso excessivo de plásticos de uso único. 

Quem teve a oportunidade de percorrer vários locais de Guimarães, ao 

longo dos últimos meses de 2020, viu com os seus próprios olhos o impacto 

do plástico no meio ambiente, fosse por exposições fotográficas, fosse por 

meio de arte urbana, entre outros. Um alerta muito real de como a ação 

humana está a prejudicar o ambiente, e de como com simples gestos e 

comportamentos podemos mudar esse rumo. Mais ainda, diga-se que 

Guimarães tem sido exemplar e mesmo pioneira na forma como enfrenta os 
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problemas. Algo que aliás, considero caraterístico das políticas executadas 

no nosso concelho há já vários anos. Com a utilização massiva de máscaras 

pela população, em particular a utilização de máscaras descartáveis, 

advieram vários constrangimentos em matéria ambiental. Por forma a evitar 

que essas mesmas máscaras, depois de utilizadas, sejam descartadas em 

locais potencialmente nocivos ao ambiente, o Município, em sinergia com o 

Laboratório da Paisagem, VITRUS e a Estrutura de Missão Guimarães 2030, 

lançou uma campanha de recolha de máscaras em contexto escolar e a sua 

valorização em novos produtos. Por fim, e certamente não menos 

importante, é de notar que Guimarães lidera o grupo das “Áreas verdes e 

biodiversidade” da Rede Eurocities. Essa liderança, agora conjunta com a 

cidade de Utrecht, dos Países Baixos, é mais um sinal do caminho que tem 

vindo a ser desenvolvido pelo nosso Município, na área da sustentabilidade 

ambiental. O objetivo traçado pela Comissão Europeia, de alcançar a 

neutralidade carbónica em 2050, é algo que implica um enorme esforço 

conjunto de todos, e o nosso Município tem dado avanços significativos no 

que a este tema concerne. Assim, e como referi inicialmente, o combate à 

crise sanitária é fundamental para a saúde e bem-estar de toda a 

humanidade. Mas que fique claro o seguinte, Sras. e Srs. Deputados: a 

emergência climática é, sem sombra de dúvida, uma das grandes batalhas 

das nossas vidas. Não baixemos os braços, e auxiliemos o Município de 

Guimarães nesta luta, que também é nossa!” ----------------------------------------- 

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

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

“O pequeno comércio e a restauração são dos setores mais afetados pelos 

sucessivos estados de emergência decretados pelo Governo. Mas, se em 

março esta pandemia nos apanhou a todos de despercebidos, de surpresa e 
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sem preparação, o mesmo já não sucede atualmente. Ou, pelo menos, não 

deveria ser assim! Atualmente, não há nenhuma explicação para que não 

tenham ainda sido tomadas medidas mais robustas de apoio ao comércio e à 

restauração. Medidas como o quiosque eletrónico de pouco servem aos 

nossos comerciantes, em especial num momento em que as empresas 

precisam de medidas urgentes para sobreviver. A aplicação Proximcity foi 

lançada a 4 de dezembro de 2020 e volvidos dois meses a sua 

implementação é fraca. Logo à partida seria fácil de perceber que uma 

aplicação desta natureza, por muito bondosa que seja a sua intenção, tem 

muitas dificuldades em vingar e ter resultados para os nossos comerciantes. 

Pode ser preciso tempo, pode. Mas num momento de grandes aflições dos 

nossos comerciantes, cujos custos de operacionais são elevados, não há 

tempo a perder. Estes precisam de liquidez para poderem pagar salários, 

contribuições, impostos, rendas e outras obrigações. Mais, como medida 

para estimular o comércio local, a Câmara Municipal atribuiu vouchers de 15 

euros no comércio local aos primeiros utilizadores que se inscrevessem no 

Proximcity. Quais os resultados da atribuição destes vouchers para o 

comércio e restauração, Senhor Presidente? Também se deve dizer que os 

40 mil euros da proposta é baixo e mais ainda quando apenas 1.350 euros 

chegaram à economia. Sr. Presidente a que se deve um valor tão baixo? Será 

porque as entidades que acedem à plataforma esbarram em procedimentos 

mais burocráticos? Ou porque os vimaranenses não conhecem ou não têm 

interesse na aplicação? No entanto, foram gastos cerca de 115 mil euros 

para o desenvolvimento da aplicação, o que num momento de crise seria 

melhor aplicá-lo diretamente na economia e usar esse recurso disponível de 

forma eficaz. Assim, e mais, uma vez o PSD alerta para a necessidade de 

serem tomadas medidas mais de fundo e urgentes de ajuda e dirigidos às 

microempresas com volume de negócios de cerca de 300 mil euros, com até 



 
ATA Nº 1 Fls. __22__  

SESSÃO ORDINÁRIA DE 5 DE FEVEREIRO DE 2021                                                               
 

 

 

Mod. 228/SQ 0 

 

10 trabalhadores. Senhor Presidente, já sei que a narrativa será a de dizer 

que o fundo que o PSD propõe é ilegal, mas isso não invalidada que o 

município, à semelhança do que se verifica em muitas outras Câmaras por 

esse país, entre as quais algumas socialistas, opte por medidas mais robustas 

e porque não dizê-lo complementares às aprovadas pelo Governo.” ----------- 

O Presidente da Câmara Municipal recordou que o Plano de Vacinação é da 

responsabilidade das Estruturas de Saúde, nacionais e locais, anunciando 

que a Câmara Municipal está totalmente disponível para cooperar no que 

for preciso, dando como exemplo o pavilhão Multiusos de Guimarães, que, 

conforme solicitado e no cumprimento das regras de segurança, foi 

considerado pela Autoridade de Saúde um espaço indicado para acolher o 

processo de vacinação, já se encontrando devidamente adaptado para o 

efeito. Acrescentou, ainda neste âmbito, que a Câmara Municipal está, 

igualmente, disponível para apoiar o transporte dos cidadãos até ao local 

definido para a vacinação. Sobre a poluição do rio Ave, realçando a 

importância e a legalidade da atividade das pedreiras, lembrou que a 

suspensão temporária da laboração da empresa “Britaminho” resultou da 

intervenção conjunta da Agência Portuguesa do Ambiente, da Câmara 

Municipal, do SEPNA da GNR, na sequência da qual foram determinadas as 

condições que a empresa terá de cumprir para que possa retomar a sua 

atividade. Prosseguiu, realçando a importância do lançamento da plataforma 

“Quiosque Eletrónico” para incentivar o consumo de todos os 

estabelecimentos comerciais e restaurantes do concelho de Guimarães. 

Depois, anunciou estar para breve a abertura ao trânsito, na freguesia de 

Silvares, o novo acesso à autoestrada através do desnivelamento da rotunda 

e a ligação entre as rotundas de Mouril e Pinheiro Manso. Sobre a remoção 

dos telhados de amianto das escolas, transmitiu que o processo já se 
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encontra em curso, garantindo que será eliminado o amianto de todos os 

estabelecimentos de ensino de Guimarães. Quanto às questões levantadas 

sobre o Centro de Recolha Oficial, informou que o projeto se encontrava 

concluído, esperando, em breve, ter verba disponível para avançar com a 

obra. Sobre a intervenção de Alexandra Ferreira, disse querer destacar o 

Projeto “Teleconsultas”, estabelecido com a Administração Regional de 

Saúde, que já funciona na freguesia de Brito, onde iniciou, e nas freguesias 

de Souto Santa Maria, Souto S. Salvador e Gondomar, Nespereira e Lordelo.  

O Presidente da Câmara prestou os esclarecimentos que lhe foram 

solicitados por Ana Margarida da Costa Teixeira, André Filipe Castro e Sousa 

Casalta, Mariana da Conceição Pereira da Silva, Paulo Miguel Lima Peixoto e 

Sónia Cristina Patrocínio Gonçalo Ribeiro. ---------------------------------------------- 

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

5 - BIG - BIENAL DE ILUSTRAÇÃO DE GUIMARÃES - APROVAÇÃO DE 

REGULAMENTO. Submete-se à apreciação e votação da Assembleia 

Municipal, nos termos da al. k) do n.º 1 do art.º 33.º do referido Anexo I da 

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

do mesmo diploma legal, nos termos dos documentos que se anexam, O 

Regulamento do Prémio Nacional BIG 2021 – Bienal de Ilustração de 

Guimarães, 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. ---------------------------- 

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

6 - PROGRAMA INTERMUNICIPAL DOS SACROMONTES. Submete-se à 

apreciação e votação da Assembleia Municipal a proposta designada por 

“Programa Intermunicipal dos Sacromontes”, aprovada pelo Executivo 

Municipal em sua reunião realizada em doze de outubro de dois mil e vinte, 
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que aqui se dá por reproduzida e fica arquivada em pasta anexa ao livro de 

atas. 7 - ÁREA DE REABILITAÇÃO URBANA (ARU) DE AZURÉM. Submete-se à 

apreciação e votação da Assembleia Municipal a proposta de “Área de 

Reabilitação Urbana (ARU) Azurém”, 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. ----------- 

Tiago Vieira Laranjeiro, do Grupo Parlamentar Municipal do PSD, falou 

sobre a criação da Área de Reabilitação Urbana (ARU) de Azurém, dizendo 

tratar-se de um instrumento importante para concretizar um desígnio muito 

central do Município. Sendo este o primeiro passo para a concretização 

desse desígnio na freguesia de Azurém, disse querer apresentar questões 

sobre a concretização desse mesmo desígnio. Referindo-se ao processo, 

disse que a criação das ARUs regulava-se pelo Decreto-Lei n.º 307/2009, de 

23 de outubro, alterado pela Lei n.º 32/2012, de 14 de agosto, 

acrescentando que o processo começa pela identificação clara da área 

territorialmente delimitada que justifica uma intervenção integrada. 

Recordou que já tinham sido criadas 15 ARUs no concelho de Guimarães, 

que depois são articuladas e operacionalizadas através de uma Operação de 

Reabilitação Urbana, que, basicamente, concretiza e aplica a ARU. Informou, 

a propósito, que estão aprovadas apenas as Operações de Reabilitação 

Urbana das seguintes áreas: • Selho S. Jorge; • Centro Histórico e Cívico de 

Ponte; • Centro das Taipas; • Centro da Cidade (Rua D. João à Zona de 

Couros), decorrendo, ainda, o prazo para aprovação da ORU do Centro 

Histórico da cidade. Referindo-se ao art.º 15.º da referida legislação, que diz 

- No caso da aprovação da delimitação de uma área de reabilitação urbana 

não ter lugar em simultâneo com a aprovação da operação de reabilitação 

urbana a desenvolver nessa área, aquela delimitação caduca se, no prazo de 
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três anos, não for aprovada a correspondente operação de reabilitação - 

recordou que em setembro de 2020, esta Assembleia aprovou a 

“Revalidação das Áreas de Reabilitação Urbana” das zonas de Ronfe, S. 

Torcato, Brito Lordelo, Moreira de Cónegos, Serzedelo e dos parques 

industriais sitos nas freguesias de Barco, Briteiros Santo Estêvão, 

Pencelo/Selho S. Lourenço e S. João de Ponte, ou seja, foram republicadas as 

mesmas ARUS que já haviam sido criadas em 2016 e que, no decorrer do 

tempo até Setembro de 2020, haviam caducado pela falta de criação das 

respetivas ORUs. Deste modo, disse perceber que estavam caducadas as 

ARUs de Ronfe e S. Torcato, pelo que perguntou: O que se passou com as 

ARUs, que foram “reaprovadas” em setembro de 2020 para não terem sido 

criadas as respetivas ORUs no prazo dos 3 anos previsto lei? O que é feito 

das ARUS de Ronde e S. Torcato? A Câmara Municipal desistiu de Ronfe e S. 

Torcato? ----------------------------------------------------------------------------------------- 

O Presidente da Câmara esclareceu existirem 15 ARUs no concelho de 

Guimarães e que em todas foram desenvolvidas as Operações de 

Reabilitação Urbana (ORUs) para validação. Referiu, também, a importância 

da criação desta nova ARU em Azurém, no sentido de responder às 

perspetivas de desenvolvimento e investimento para a freguesia. Disse, por 

último, que a integração em área de reabilitação urbana vai permitir o 

acesso ao instrumento financeiro de reabilitação e revitalização de edifícios 

com mais de trinta anos. -------------------------------------------------------------------- 

O Presidente da Câmara Municipal prestou os esclarecimentos que lhe 

foram solicitados por Tiago Vieira Laranjeiro. ------------------------------------------ 

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

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

APROVAR, o ponto 7, por maioria, com 93 votos a favor (26 eleitos do PS, 35 

Presidentes de Junta do PS, 13 eleitos do PSD, 10 Presidentes de Junta do 
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PSD, 4 eleitos do CDS-PP, 3 eleitos da CDU, António Fernando Meireles 

Lopes – Membro Independente e Manuel Lourenço Lima Amaral – Membro 

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

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

Sónia Cristina Patrocínio Gonçalo Ribeiro, em nome do Grupo Parlamentar, 

proferiu a seguinte Declaração de Voto: “O Bloco de Esquerda não 

acompanha esta proposta, uma vez que temos dúvidas quanto aos 

fundamentos da mesma. Estranhamos a criação desta área no mesmo 

momento em que surge um projeto mobiliário para a criação de uma 

residência privada para estudantes. O projeto conhecido, segue o formato 

internacional o Propose Built Student Accomodation que estará disponível, 

tendo em conta o noticiado na comunicação do Município, apenas para 

estudantes com poder económico, o que perverte aquilo que o Bloco tem 

vindo a defender. Ou seja, queremos habitações e residências universitárias, 

uma vez que são uma necessidade urgente, mas que não sejam elas próprias 

criadoras de exclusões para aqueles que tem menos recursos financeiros.” -- 

Pelas zero horas e vinte e cinco minutos, do dia seguinte, o Presidente da 

Mesa deu por SUSPENSA A SESSÃO, que terá continuação no próximo dia 8 

de fevereiro de 2021, pelas 21h00 horas.------------------------------------------------ 

Para os efeitos consignados no número 2, do artigo 57º, da referida Lei n.º 

Lei nº 75/2013, foi lavrada a presente ata, que vai ser assinada pelo 

Presidente da Assembleia Municipal, José João Torrinha Martins Bastos, e 

por mim, Maria Fernanda Azevedo Alves Fernandes, trabalhadora designada 

para o efeito. ----------------------------------------------------------------------------------- 

 


