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ACTA 

Aos onze dias do mês de Novembro do ano de dois mil e quatro, no 

Edifício dos Paços do Concelho, na Sala de Reuniões, compareceram os 

Excelentíssimos Senhores: Presidente da Câmara – António Magalhães da 

Silva - e Vereadores – António de Azevedo e Castro, Domingos Bragança 

Salgado, Armindo José Ferreira da Costa e Silva, Francisca Maria da Costa 

Abreu, Alberto Teixeira de Oliveira, Rui Vítor Poeiras Lobo da Costa, 

Carlos Manuel Amaral Vasconcelos, Belmiro Jordão, Ana Gonçalves da 

Silva Vidal e António José Salgado Almeida. ------------------------------------- 

Pelas 10.00 horas foi declarada aberta a reunião. -------------------------------- 

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

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

CONTRATAÇÃO DE UM EMPRÉSTIMO DE LONGO PRAZO 

NO MONTANTE DE € 2.562.432,00 (DOIS MILHÕES 

QUINHENTOS E SESSENTA E DOIS MIL QUATROCENTOS 

E TRINTA E DOIS EUROS) – Presente o Relatório Final respeitante à 

contratação de um empréstimo de longo prazo, no montante de 

€2.562.432,00 (dois milhões quinhentos e sessenta e dois mil quatrocentos 

e trinta e dois euros), para ulterior aprovação pela Assembleia Municipal. 

O Relatório Final propõe a adjudicação do contrato de empréstimo ao 

Banco Bilbao Viscaya, Argentária, S.A., nos termos das condições da 

respectiva proposta e minuta do contrato anexos. A proposta, a minuta do 

contrato e o relatório final dão-se aqui por reproduzidos e ficam 

arquivados em pasta anexa ao livro de actas. DELIBERADO, POR 

MAIORIA, APROVAR E SUBMETER À APROVAÇÃO DA 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL. Abstiveram-se os Vereadores Rui Vítor 

Costa, Carlos Vasconcelos, Belmiro Jordão, Ana Vidal e António Salgado 

Almeida. --------------------------------------------------------------------------------- 
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IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS (IMI) – ANO DE 2004 

– Presente a seguinte proposta: “Nos termos do disposto do nº 8 do art. 

112º do Código do Imposto Municipal sobre Imóveis (CIMI), aprovado 

pelo Decreto-Lei nº 287/2003, de 12 de Novembro, a Câmara Municipal 

tem de comunicar à Direcção-Geral dos Impostos, até 30 de Novembro, a 

deliberação da Assembleia Municipal que fixar as novas taxas do Imposto 

Municipal sobre Imóveis. Assim, e em razão da significativa quebra de 

receitas autárquicas motivada pela redução da actividade económica que se 

verifica no País, proponho, nos termos dos nºs. 1 e 4 do mesmo art. 112º, 

que sejam fixadas as seguintes taxas para liquidação daquele imposto: a)- 

Prédios urbanos = 0,8 %. b)- Prédios urbanos avaliados nos termos do 

CIMI = 0,4 %.” DELIBERADO, POR UNANIMIDADE, 

APROVAR E SUBMETER À APROVAÇÃO DA ASSEMBLEIA 

MUNICIPAL. Os Vereadores Rui Vítor Costa, Carlos Vasconcelos, 

Belmiro Jordão e Ana Vidal apresentaram a seguinte declaração de voto: 

“A fixação de gente jovem em Guimarães não se compadece com o “furor 

taxista” relativo ao Imposto Municipal sobre Imóveis. Em boa hora o 

Governo reviu a lei, nomeadamente com o fim da contribuição autárquica, 

imposto que se encontrava longe de corresponder aos critérios de justiça 

desejáveis e necessários. A Câmara Municipal de Guimarães no ano 

transacto limitou-se a taxar no máximo valor dos intervalos previstos no 

Decreto-Lei nº287/2003, de 12 de Novembro! Daí que: 1 - Se podemos 

até concordar com a taxa relativa aos prédios urbanos mais antigos (0,8%: 

o máximo de um intervalo legal 0,4%-0,8%) devido à sua sub-avaliação; 2 - 

não poderíamos concordar com a taxa máxima de 0,5% (conforme 

proposta do ano anterior, em que votámos contra) agora proposta relativo 

aos prédios novos. Pensamos e propusemos para o PO como razoável, em 

termos dos prédios urbanos avaliados nos termos do Código do Imposto 
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Municipal sobre Imóveis, aplicar neste primeiro ano o valor médio dos 

valores legalmente permitidos, ou seja, aplicar a taxa de 0,35%. Apesar de 

o imposto se ficar pelos 0,40%, acima da média por nós sugerida, 

registamos uma evolução relativamente ao ano passado. Daí que, como 

este ano a proposta do PS vai, na prática, de encontro à filosofia política 

por nós defendida no ano transacto e então criticada pelo PS, só 

poderíamos hoje votar favoravelmente registando a evolução.” -------------- 

DERRAMA SOBRE A COLECTA DO IRC DE 2005 (A COBRAR 

EM 2006) – Presente a seguinte proposta: “Nos termos do disposto no 

art. 18º da Lei nº 42/98, de 6 de Agosto, com a redacção que lhe foi 

introduzida pela Lei nº 94/2001, de 20 de Agosto, proponho que a Câmara 

Municipal aprove e submeta à aprovação da Assembleia Municipal o 

lançamento de uma derrama de 10% sobre a colecta do IRC (Imposto 

sobre o Rendimento de Pessoas Colectivas) do ano de 2005 que vier a ser 

cobrada no ano de 2006, para reforço da capacidade financeira da 

autarquia, tendo em conta os seguintes investimentos: - Mercado 

Municipal; - Escolas do Ensino Básico e Jardins-de-Infância do 

Concelho.” DELIBERADO, POR MAIORIA, APROVAR E 

SUBMETER À APROVAÇÃO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL. 

Votaram contra os Vereadores Rui Vítor Costa, Carlos Vasconcelos, 

Belmiro Jordão, Ana Vidal e António Salgado Almeida. Os Vereadores Rui 

Vítor Costa, Carlos Vasconcelos, Belmiro Jordão e Ana Vidal 

apresentaram a seguinte declaração de voto: “A derrama incide sobre a 

colecta de IRC das pessoas colectivas sedeadas no nosso concelho, isto é, 

corresponde a um agravamento do sacrifício fiscal que é exigido a uma 

parte dos nossos agentes económicos. Em tempos de recessão económica 

este imposto não se tem sido destinado, como deveria, no 

desenvolvimento industrial e comercial do concelho. Este imposto, de 
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carácter extraordinário, tem ganho um carácter rotineiro na actividade da 

CMG, enquanto não existe noutros municípios. E existindo no nosso 

concelho há vários anos o PS tem optado, e mal, pela taxa máxima de 10% 

sem ganhar qualquer competitividade e atractividade relativamente a 

outros concelhos, nomeadamente concelhos vizinhos, que têm tido, ao 

nível industrial, uma dinâmica superior à nossa.” -------------------------------- 

REGULAMENTOS – ALTERAÇÃO À TABELA DE TAXAS E 

LICENÇAS MUNICIPAIS – Presente uma proposta de alteração ao 

Regulamento e Tabela de Taxas e Licenças Municipais, para vigorar no ano 

de 2005, conforme documento apresentado em anexo, que se dá aqui por 

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

DELIBERADO, POR MAIORIA, APROVAR E SUBMETER À 

APROVAÇÃO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL. Votaram contra os 

Vereadores Rui Vítor Costa, Carlos Vasconcelos, Belmiro Jordão e Ana 

Vidal. Absteve-se o Vereador António Salgado Almeida. ---------------------- 

PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS E 

ORÇAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUIMARÃES 

PARA O ANO DE 2005 – Presente, em anexo, a proposta respeitante ao 

Plano Plurianual de Investimentos e Orçamento da Câmara Municipal para 

o ano de 2005, que se dá aqui por reproduzida e fica arquivada em pasta 

anexa ao livro de actas. DELIBERADO, POR MAIORIA, APROVAR 

E SUBMETER À APROVAÇÃO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL. 

Votaram contra os Vereadores Rui Vítor Costa, Carlos Vasconcelos, 

Belmiro Jordão, Ana Vidal e António Salgado Almeida. ----------------------- 

Os Vereadores Rui Vítor Costa, Carlos Vasconcelos, Belmiro Jordão e 

Ana Vidal apresentaram a seguinte declaração de voto: “O PSD entende 

realçar que o Plano e Orçamento (PO) da Câmara Municipal de Guimarães 

para 2005 apresentado pelo PS: a) - Não entende o desenvolvimento 
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económico como tarefa essencial do município face à situação 

sócio-económica de Guimarães e à sua esperada evolução. A 

realidade é, para nós, e desde há muito clara! Por isso o projecto político 

que lideramos pretende encarar de frente a falência do modelo económico 

em que Guimarães vem assentando e trazer para a liderança dum projecto 

novo de reconversão sócio-económica a Câmara Municipal de Guimarães. 

Este plano nada diz, nada perspectiva, em nada se posiciona relativamente 

a estas matérias, optando claramente por uma postura meramente 

caritativa, mais preocupada em obter dividendos políticos imediatos do 

que o de ajudar a resolver as graves carências económicas e sociais que se 

tendem a agravar. A forte aposta que este Governo, em boa hora, fez em 

Guimarães através da criação do AvePark de Taipas-Barco, não é 

suficiente para obviar os problemas de desemprego e outros que o sector 

têxtil continuará a ter. Cabe-nos ter a percepção de que 2005 requer (mais 

do que nunca!) um conjunto de medidas de captação de investimento. Seja 

pela via da indústria, com a criação de parques industriais e incentivos ao 

nível das taxas e licenças, ou pela via do comércio, com a criação de 

programas de modernização, com a criação de condições pedonais e de 

estacionamento e com incentivos ao nível das taxas e licenças, ou ainda 

pela via do turismo, com a fixação turística nacional e divulgação 

internacional, não tem este PO qualquer perspectiva de que compreende a 

realidade e quer agir sobre ela; b) - Ao mesmo tempo que este PO deveria 

promover as condições para o desenvolvimento económico deveria 

perceber e assumir as responsabilidades ao nível daqueles que são 

excluídos. Este orçamento é o orçamento que, como o anterior, 

abandona a promoção da habitação social: zero euros para mil 

problemas e uma terrível ausência de resposta para a questão essencial da 

possibilidade do IGAPHE transferir os bairros vimaranenses que são 
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património do instituto para o nosso município ou, em alternativa, para as 

empresas de capital maioritariamente municipal, para as instituições 

particulares de solidariedade social e para as pessoas colectivas de utilidade 

pública administrativa, desde que prossigam fins assistenciais e 

demonstrem deter capacidade para o gerir. c) - Ao nível do investimento 

no ensino pré-escolar, depois da crítica pública do PSD pelo corte de 

mais de 70% no PO para 2003, continuam a existir um conjunto de 

carências importantes que se reflectem numa taxa de pré-

escolarização muito abaixo da média nacional e, infelizmente, também 

inferior às taxas dos grandes municípios da Área Metropolitana em que 

nos integramos (só Braga teve, em 2003, mais 52% de frequências neste 

grau de ensino do que Guimarães). Este PO pretende, em aparência, 

minorar os fracos investimentos anteriores, crescendo significativamente 

em relação aos dois anos anteriores. No entanto, uma análise atenta deste 

documento e dos anteriores PO, apontam para uma enorme falta de 

fiabilidade política: em primeiro lugar metade do investimento no pré-

escolar está em três obras que pintam apenas e há anos os nossos planos e 

orçamentos (610.000€ para as seguintes obras: EB1 Jardim Infância de 

Urgezes desde 1999 - 7ºano no PO- Jardim Infância de Briteiros Santo 

Estêvão desde 2000 - 6ºano no PO- e Infantário de Vermil (cantina) desde 

2002 - 4ºano no PO), por outro lado, em 43 das obras para o ensino 

básico 42 vêm de anos anteriores. Ou seja nada é novo, tudo se resume ao 

que não é feito há anos, tudo se resume em dotar de verbas aquilo que tem 

sido prometido e não executado há anos; d) - Este PO não apoia as 

necessidades reais dos mais idosos, nomeadamente na construção de 

centros de dia; e) - Relativamente às áreas focadas nas alíneas anteriores – 

infância e terceira idade – este PO deveria apoiar de forma mais 

significativa as IPSS que fazem um trabalho social insubstituível que a 
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Câmara Municipal de Guimarães deve incentivar através do reforço de 

subsídios a atribuir a estas instituições. Mas a realidade mostra que os 

valores atribuídos às actividades nesta área são “secados” pela Fraterna que 

receberá 321.900€ enquanto às IPSS do nosso concelho estará apenas 

destinada uma verba de 156.000€, como se fosse possível compararem-se 

ao nível do trabalho realizado; f) - A este nível condenámos a 

progressiva municipalização das actividades sociais. Não nos 

conformamos que o apoio às actividades na área da cultura seja “secado” 

pela Oficina (444.000€ em 2004 para 1.036.500€ em 2005, o que 

representa 70% das verbas destinadas às actividades culturais); g) - Não 

nos conformamos que o apoio às actividades na área do desporto seja 

“secado” pela Tempo Livre (400.000€ em 2004 para 485.000€ em 2005, a 

que acrescem mais 45.000€ para a criação da empresa municipal de 

desporto); h) - Achámos inacreditável como é que a Turipenha fica com 

cerca de metade do dinheiro destinado às actividades no âmbito do 

Turismo (300.000€ em 631.600€); i) - Este PO deveria atender às inúmeras 

necessidades das freguesias, nomeadamente ao nível da sua gestão 

corrente, ao nível dos cemitérios, e outras competências, designando 

claramente que obras para 2005. A atribuição de verbas às freguesias 

destina-se a ser “esvaziada” ao longo de 2005 pelas sucessivas alterações ao 

PO. Continuámos a acreditar que uma maior disponibilidade financeira 

destas autarquias aliada à criação efectiva de um Gabinete de Apoio às 

Juntas de Freguesia facilitaria a resolução dos problemas que afectam a 

generalidade das freguesias do nosso concelho. Este PO tem 0€ para a 

comparticipação em sedes de Junta, quando há ainda muitas e claras 

necessidades a este nível; j) - Este PO deveria apostar de forma visível na 

requalificação das Vilas do concelho, consagrando para o ano em apreço, e 

de forma individualizada, os seus planos de pormenor (com eficácia legal); 
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l) - No domínio da protecção ambiental, dever-se-ia apostar para o 

corrente ano na limpeza de lixeiras clandestinas, na construção do aterro 

de resíduos de construção civil, e de uma forma muito clara na 

requalificação das linhas de água do concelho e na promoção ambiental 

nas escolas do concelho; m) - Não concordamos que continuem apenas a 

gastar tinta nos sucessivos PO, e não dinheiro do investimento público, 

em obras como a praia fluvial de S. Torcato, os Planos de Pormenor e/ou 

Urbanização das vilas, a intervenção no centro urbano de Moreira de 

Cónegos, o acesso Taipas – Guimarães e Pevidém -Guimarães, que 

continuam com zero € de investimento; n) - Deveria também ser feito, 

como temos vindo a defender, um estudo que nos dissesse a todos se é 

viável, ou não, no médio prazo mudarmos a filosofia actual e ineficaz de 

transportes públicos (TP) e apostarmos no eléctrico rápido. Era 

importante para Guimarães estudar um novo serviço de transportes que 

tenha em conta os novos padrões de mobilidade, que integre as 

necessidades de um correcto ordenamento do território e protecção 

ambiental. Ao nível das exigências de qualidade e capacidade de atracção 

dos TP é importante que estes sirvam efectivamente as necessidades da 

generalidade da população e garantam ao concelho a coesão necessária, 

reforçando a centralidade sócio-cultural e de serviços da cidade de 

Guimarães. Na sequência da proposta de PO que nos foi enviada 

sugerimos, à imagem dos anos anteriores, um conjunto de propostas. 

Apesar do PSD ter um projecto político novo e substancialmente diferente 

daquele que esta PO possa revelar pareceu-nos que, mesmo assim, este 

plano e orçamento poderia ser melhorado substancialmente para ir ao 

encontro das necessidades e expectativas da maioria dos vimaranenses. 

Também ao exemplo dos anos anteriores não foram consideradas as 

nossas propostas no documento que analisamos e votamos hoje. É 
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importante ainda realçar que este é o PO que finaliza o mandato 

autárquico 2001-2005 e, por isso, deve ser realizada a contabilidade, de 

forma séria, entre aquilo que foi prometido pelo PS aos vimaranenses e 

aquilo que foi efectivamente realizado. Esta é a altura em que é possível 

fazer essa análise. Daí que das imensas promessas não cumpridas importa 

destacar algumas. a) - Construção dos pavilhões gimnodesportivos de 

Fermentões e Escola Secundária das Taipas; b) - Criação e instalação do 

Museu dos Curtumes; c) - Requalificar o espaço do actual Mercado 

Municipal; d) Alargar a rede de abastecimento de água a 90% das 

habitações e o saneamento a 80%; e) Construir um aterro para resíduos de 

construção civil; f) Requalificar o Largo do Carmo e a Colina Sagrada; g) 

Construção de um parque de estacionamento no actual Mercado 

Municipal; h) Utilizar derrama para o apoio à requalificação urbana dos 

prédios no Centro Histórico; i) Ligação do eixo Taipas/Ponte ao nó de 

Silvares; j) Ligação Taipas/Barco/parque de Ciência e Tecnologia; k) Via 

Guimarães/Vizela com ligação às vilas do sul do concelho; l) Via 

Guimarães/S. Torcato; m) Ligação Mascotelos – rodovia; n) 

Desnivelamento da rotunda de Silvares; o) Recuperação dos centros 

cívicos das vilas; p) Instalação da Feira de Moreira de Cónegos; q) 

Elaboração de duas vias sobrepostas na Rua Paio Galvão e Toural; r) 

Incentivar a deslocalização de empresas do centro da cidade; s) Apoiar a 

construção de campos de Golfe nas Taipas e na Lapinha; t) Criar parque 

de Lazer na Quinta da Ardão (Silvares); u) Criar o Parque de Lazer de 

Ponte; v) Criar o Parque de Lazer de Pevidém; w) Criar um lago artificial 

na veiga de Creixomil; x) Criar a Praia Fluvial de S. Torcato. Entre muitos 

outros que seria exaustivo e maçador repetir, mas que está ao alcance de 

qualquer cidadão que tenha guardado o programa eleitoral do PS para 

2001-05. Este PO é um PO de fim de ciclo político que não corresponde, 
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como vimos e por culpa do PS, ao projecto político que foi sufragado 

pelos vimaranenses. Um PO sem a energia e o rasgo político necessário 

para enfrentar os desafios do futuro. É um plano repetitivo, um PO que 

repete as obras que o PS foi incapaz de realizar nos últimos anos, 

nomeadamente ao nível da educação e das freguesias. É um plano que 

não sabe nem quer encarar o desenvolvimento económico do 

concelho e o papel da autarquia nesse desenvolvimento. É um plano 

que, mais uma vez, não quis contar com o contributo do PSD. Sendo 

assim, mantendo as nossas críticas fundamentais nesta declaração 

explanadas e não tendo sido aceites as propostas por nós apresentadas, 

Votamos Contra.” --------------------------------------------------------------------- 

O Vereador António Salgado Almeida apresentou a seguinte declaração 

de voto: “Por duas ordens de razões, distintas mas complementares, a 

proposta de Plano de Actividades para 2005 e o concomitante Orçamento 

merece o nosso voto desfavorável. A primeira, porque apresenta projectos 

que ou não merecem o nosso apoio ou se o merecem não se nos afiguram 

como prioritários e a justificar a assunção de mais responsabilidades junto 

dos credores. A segunda, porque não apresenta projectos ou não atribui 

grau de prioridade a projectos pela CDU considerados necessários, 

urgentes e socialmente mais justos. Como é público, não reconhecemos 

importância excepcional ao projecto de transformação do Palácio de Vila 

Flor em Centro Cultural. Em tempo de penúria financeira, gastar dinheiro 

em obras não prioritárias dificilmente poderá ser entendido como acto de 

boa gestão, sobretudo quando tal obra implica o recurso a fontes de 

financiamento externas, seja porque o Governo não o inseriu no 

PIDDAC, seja porque os montantes em causa são elevados e o esforço da 

Câmara determina que se recorra à banca. Por outro lado, as obras com o 

novo mercado cabem na categoria de obras que podem esperar, porque há 
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um mercado em funcionamento capaz de, com alguns melhoramentos, 

cumprir a sua função. Além disso, obras há que embora previstas para 

execução em 2004/2005, ou mal começaram ou nem começaram, embora 

a elas se reconheça valia social evidente. Estamos a falar das vias rápidas 

vilas/sede do concelho, das quais apenas a relativa a Pevidém arrancou, 

sendo problemática a sua conclusão por falta de financiamento 

governamental e por ausência de vontade de a Câmara em o substituir. Em 

2005 a Câmara propõe-se prosseguir as obras de recuperação, restauro e 

beneficiação de um edifício particular na Praça de S. Tiago, no qual 

pretende alegadamente instalar a título provisório a cantina do CCD. Não 

está em causa a dispensa de instalações confortáveis, higiénicas e seguras 

aos trabalhadores da autarquia e da Vimágua, neste momento a utilizar 

instalações igualmente provisórias. Em causa está o facto de se tratar de 

um edifício de que nem a Câmara nem o Estado são proprietários e onde 

vão ser gastos mais de 335 mil euros do erário público! O investimento em 

habitação social não tem expressão em 2005. Não há nenhum programa 

para acorrer às famílias desprotegidas ou economicamente desfavorecidas 

e em relação aos chamados bairros sociais, propriedade do Estado, não se 

vê qualquer provisão para a sua recuperação em parceria com o IGAPHE, 

sendo certo e sabido que os problemas existem, são conhecidos pela 

Câmara e os moradores, enquanto cidadãos e munícipes, não podem ser 

vítimas de falta de sensibilidade do Governo e da Câmara. Finalmente, 

uma palavra sobre a revisão do Plano Director Municipal. Nas previsões 

iniciais, o processo deve ficar concluído até ao final do ano em curso. 

Estamos a pouco mais de mês e meio do fim do ano e a Câmara, órgão 

colegial, não foi ouvida, não foi consultada, não emitiu qualquer opinião 

porque não acompanha o andamento dos trabalhos. O PDM é um 

instrumento de gestão do território e as suas propostas, as suas directivas e 
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orientações são essencialmente propostas, directivas e orientações políticas 

suportadas tecnicamente. Para a CDU, o reforço da coesão social e o 

desenvolvimento integral e harmonioso do município tem de se apoiar na 

reorientação do investimento, no redireccionamento das obras lançando-as 

segundo o seu efeito multiplicador junto das populações, tendo em vista 

recuperar os atrasos e os desequilíbrios concelhios. Sendo assim, a nossa 

prioridade vai para as ligações da sede do concelho às vilas, vai para a 

habitação social, vai para o reforço das verbas a transferir a título de 

abastecimento público domiciliário de água e de saneamento. Porque na 

proposta da Câmara as prioridades são outras, porque nela constam 

investimentos de utilidade social menor do que a de outros projectos 

ignorados ou menosprezados, e porque se afasta das necessidades e 

aspirações dos Vimaranenses economicamente mais desprotegidos, o voto 

da CDU só podia ser desfavorável.” ----------------------------------------------- 

PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS E 

ORÇAMENTO DA ZONA DE TURISMO DE GUIMARÃES 

PARA O ANO DE 2005 – Presente, em anexo, a proposta respeitante ao 

Plano Plurianual de Investimentos e Orçamento da Zona de Turismo de 

Guimarães para o ano de 2005, que se dá aqui por reproduzida e fica 

arquivada em pasta anexa ao livro de actas. DELIBERADO, POR 

MAIORIA, APROVAR E SUBMETER À APROVAÇÃO DA 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL. Votaram contra os Vereadores Rui Vítor 

Costa, Carlos Vasconcelos, Belmiro Jordão, Ana Vidal e António Salgado 

Almeida. --------------------------------------------------------------------------------- 

Os Vereadores Rui Vítor Costa, Carlos Vasconcelos, Belmiro Jordão e 

Ana Vidal apresentaram a seguinte declaração de voto: “Os vereadores 

eleitos nas listas do PSD votaram contra este Plano e Orçamento da Zona 

de Turismo de Guimarães pelas seguintes razões: 1 - Este Plano e 
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Orçamento não tem em conta a importância que o Turismo pode e deve 

representar para Guimarães, para a sua actividade económica, não se 

constituindo como uma aposta decisiva na promoção turística de 

Guimarães e no seu consequente desenvolvimento económico; 2 - Este 

Plano e Orçamento não tem em conta as potencialidades de Guimarães 

enquanto destino turístico por via da elevação do nosso Centro Histórico a 

Património Cultural da Humanidade e pelo facto de sermos Terra Mãe de 

Portugal; 3 - Este Plano e Orçamento não apresenta soluções para o 

decréscimo de turistas nacionais nem apresenta um plano integrado para a 

captação desse mesmo turismo, de acordo com a proposta apresentada 

pelos vereadores eleitos nas listas do PSD em 23 de Outubro de 2003 e 

que consistia na elaboração de uma proposta para uma Campanha 

Turística de Guimarães em Território Nacional e na definição de um 

conjunto de estratégias complementares destinadas ao incremento do 

turismo nacional em Guimarães.” -------------------------------------------------- 

PLANO DE ACTIVIDADES E ORÇAMENTO DOS SERVIÇOS 

MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO, EM 

LIQUIDAÇÃO, PARA O ANO DE 2005 – Presente, em anexo, a 

proposta respeitante ao Plano e Orçamento dos Serviços Municipalizados 

de Água e Saneamento em Liquidação para o ano de 2005, que se dá aqui 

por reproduzida e fica arquivada em pasta anexa ao livro de actas. 

DELIBERADO, POR MAIORIA, APROVAR E SUBMETER À 

APROVAÇÃO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL. Votaram contra os 

Vereadores Rui Vítor Costa, Carlos Vasconcelos, Belmiro Jordão, Ana 

Vidal e António Salgado Almeida. -------------------------------------------------- 

Os Vereadores Rui Vítor Costa, Carlos Vasconcelos, Belmiro Jordão e 

Ana Vidal apresentaram a seguinte declaração de voto: “Os vereadores 

eleitos nas listas do PSD votam contra este Plano e Orçamento dos SMAS 
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em liquidação pela seguinte razão fundamental: Não concordam com a 

política de investimentos seguida nesta área fundamental de actuação da 

Câmara Municipal de Guimarães e que se tem revelado insuficiente para 

serem atingidas os parâmetros condignos com a superação das carências 

básicas da população. Sempre o dissemos e, infelizmente, sempre tivemos 

razão”. ---------------------------------------------------------------------------------- 

PEDIDO DE AUTORIZAÇÕES À ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

RELATIVAS À EXECUÇÃO DO PLANO DE ACTIVIDADES DE 

2005 – Presente a seguinte proposta: “A Câmara Municipal, para melhor e 

mais eficazmente executar as actividades previstas no Plano de Actividades 

para 2005, propõe apresentar à Assembleia Municipal os seguintes pedidos 

de autorização para serem apreciados e votados na sessão que aprovar 

aquele documento: 1 – Empréstimos – Autorização expressa para que a 

Câmara Municipal, nos termos da legislação em vigor, promova a 

negociação e a contratação dos financiamentos que considerar necessários 

para a execução das seguintes operações: a) - Tesouraria – Autorização 

para a contratação de empréstimos de curto prazo necessários à cobertura, 

em tempo, de dificuldades financeiras, até ao limite previsto na Lei (artigos 

23º e 24º da Lei nº 42/98, de 6 de Janeiro). b) - Médio e Longo Prazo - 

No âmbito das linhas de crédito CGD/BEI (Caixa Geral de 

Depósitos/Banco Europeu de Investimentos); - No complemento de 

financiamento de projectos integrados, propostos pela Câmara Municipal 

aos Programas Comunitários; - Em quaisquer outros financiamentos que 

se mostrem imprescindíveis à concretização do Plano e Orçamento de 

2005. c) - Associação de Municípios do Vale do Ave (AMAVE) – 

Autorização para a contratação de empréstimos de curto, médio e longo 

prazos por parte da AMAVE, na proporção correspondente ao Município 

de Guimarães. 2 – Delegação de competências: - 2.1 - Nas Juntas de 
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Freguesia – Autorização para que as Juntas de Freguesia possam praticar 

actos de competência da Câmara Municipal, quando disso se considere 

resultar benefício para o interesse comum e desde que delegados por esta. 

2.2 - Nas Empresas Municipais e Empresa Intermunicipal – 

Autorização para que as Empresas Municipais e Intermunicipal possam 

praticar actos de competência do Município, compatíveis com os 

respectivos objectos sociais estatutários, através de celebração de 

contratos-programa, quando disso se considere resultar benefício para o 

interesse comum, desde que essa delegação seja aprovada pela Câmara 

Municipal. 3 – Alienação de prédios – Autorização para alienação, na 

modalidade de hasta pública ou proposta em carta fechada, dos terrenos de 

propriedade do Município de Guimarães, situados no Parque Industrial de 

S. João de Ponte, no Loteamento Industrial de Vila Nova de Sande, em 

Ronfe (junto à EB 2, 3), em Caldas das Taipas (junto à rotunda da Variante 

à EN 310) e na Cidade (Picoto), sendo os respectivos Regulamentos de 

Venda aprovados pela Câmara Municipal.” DELIBERADO, POR 

UNANIMIDADE, APROVAR QUE A PROPOSTA SEJA VOTADA 

POR PONTOS. PONTO 1 – DELIBERADO, POR MAIORIA, 

APROVAR, com votos contra dos Vereadores Rui Vítor Costa, Carlos 

Vasconcelos, Belmiro Jordão e Ana Vidal. DELIBERADO, POR 

UNANIMIDADE, APROVAR OS PONTOS 2 E 3. ---------------------- 

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, 

APROVAR A ACTA EM MINUTA. ------------------------------------------- 

PELAS 11:15 HORAS O PRESIDENTE DA CÂMARA DEU POR 

ENCERRADA A REUNIÃO, DE QUE, PARA CONSTAR, SE 

LAVROU A PRESENTE ACTA. ----------------------------------------------- 

 

 


