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ACTA 

Aos treze dias do mês de Abril do ano de dois mil e seis, no Edifício dos 

Paços do Concelho, na Sala de Reuniões, compareceram os 

Excelentíssimos Senhores: Vice – Presidente da Câmara – Domingos 

Bragança Salgado, e Vereadores – Francisca Maria da Costa Abreu, 

Armindo José Ferreira da Costa e Silva, Júlio Martins Faria Mendes, César 

Manuel de Castro Machado, José Manuel Fernandes Antunes, Carlos 

Manuel Amaral Vasconcelos e Vítor Manuel da Silva Ferreira. --------------- 

Não compareceram o Presidente da Câmara e os Vereadores Rui Vítor 

Poeiras Lobo da Costa e António José Salgado Almeida, cujas faltas foram 

consideradas justificadas. ------------------------------------------------------------- 

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

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

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

CÂMARA MUNICIPAL – RELATÓRIO E CONTAS DO 

MUNICÍPIO DE GUIMARÃES RESPEITANTE AO ANO DE 

2005 – Presente a seguinte proposta: “Considerando que o relatório de 

gestão explicita de forma clara e conforme a lei a evolução da situação 

económica do Município e que as demonstrações financeiras reflectem a 

sua correcta situação patrimonial, proponho que sejam aprovados: 1 – O 

Relatório e Contas do Exercício de 2005; 2 – A proposta de aplicação de 

resultados constante do mesmo relatório.” Os documentos respeitantes ao 

Relatório e Contas referidos dão-se aqui por reproduzidos e ficam 

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

MAIORIA, APROVAR SUBMETER À APRECIAÇÃO DA 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL. Votaram contra os Vereadores José 

Manuel Antunes, Carlos Vasconcelos e Vítor Ferreira, que apresentaram a 

seguinte declaração de voto: “Os vereadores eleitos na lista do PSD 
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votaram contra o RELATÓRIO E CONTAS DO MUNICÍPIO DE 

GUIMARÃES RESPEITANTE AO ANO DE 2005, pelas seguintes 

razões: Tendo por base o relatório e contas de 2005, e da análise do mapa 

de controlo orçamental, concluímos, no que diz respeito às receitas 

correntes, que o grau de execução foi de 89,1%. Para uma previsão de 

cerca de 56.535.225 euros cobraram-se receitas no valor de 50.361.960 

euros é, efectivamente, uma boa execução orçamental, o que desmistifica a 

recente preocupação do Sr. Presidente, patente em declarações públicas, 

em relação a eventuais quebras de receitas nos impostos que afectam 

directamente as famílias e as empresas. As receitas do imposto municipal 

sobre imóveis, IMI, do ano em análise, são de 9.990.719 euros, quando a 

média das receitas dos três anos anteriores foi de 8.803.717 euros. As 

receitas do imposto municipal sobre transacções onerosas, IMT, do ano 

em análise, são de 5.098.086 euros, quando a média das receitas dos três 

anos anteriores foi de 5.143.030 euros. Por último, as receitas da derrama 

do ano em análise é de 2.443.161 euros, quando a média das receitas dos 

três anos anteriores foi de 2.759.474 euros. Face a este resultado, e tendo 

em consideração a situação económica e social do nosso concelho, 

recomenda-se moderação a eventuais futuras tentativas de aumento de 

impostos. Já em relação à execução das receitas de capital o cenário já é 

sombrio. Para uma previsão orçamental de cerca de 54.691.073 euros, 

arrecadaram-se apenas 18.581.946 euros, o que equivale a um medíocre 

grau de execução, cerca de 34%. Dir-se-á que não depende directamente 

do executivo esta angariação de receita, mas já depende dele 

necessariamente uma boa previsão, em sede de orçamento, da mesma. Por 

que é que para uma previsão de cerca de 16.120.200 euros de vendas de 

bens de investimento só se executaram 24.173 euros, ou seja 0,2% de grau 

de execução? De quem depende a venda de bens de investimento? Por que 
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é que se orçamentou 10.953.824 euros de transferências do estado por 

participação comunitária em projectos co-financiados e se executou zero 

euros? Não saberia o executivo que o segundo quadro comunitário estava 

no fim e, portanto, a probabilidade de receitas por essa via ser mais 

improvável? Ou os projectos que pretendia financiar não estavam em 

condições para serem aprovados? A tendência habitual de inflacionar as 

receitas, nomeadamente as de capital, permite prometer aos cidadãos, em 

sede de orçamento, investimentos que objectivamente não poderão 

executar. Foi o que aconteceu, e isso é fazer política no mau sentido, 

dando razão à descrença do cidadão em relação às promessas dos partidos. 

É por esta razão que da análise da execução das despesas de capital, vulgo 

investimentos, o grau de execução se queda por uns sofríveis 50,66%. 

Concluímos daqui que as previsões orçamentais não têm sido feitas com o 

rigor e transparência exigidas a uma boa gestão. O presente exercício 

apresenta um défice de cerca de 21.000.000 de euros que advém da 

diferença entre a despesa assumida, cerca de 91,798.992 e a receita 

cobrada, cerca de 69.072.002. Esse défice transita para os anos futuros, o 

que é grave, tendo sido acomodado no presente exercício com um forte 

aumento da dívida a fornecedores, agora de 12.913.784 euros, e por 

aumento da dívida a médio e longo prazo. São previsíveis, assim, futuros 

problemas de tesouraria, ou em alternativa, desinvestimento em anos 

futuros ou ainda progressão do endividamento até aos limites legais. Em 

conclusão, a deficiente previsão em sede de orçamento prejudicou a 

execução orçamental e contribuiu para o défice do exercício. Pelo atrás 

exposto, votamos contra o relatório e contas de 2005, mas também por 

considerarmos que os sucessivos erros de previsão, em sede de orçamento, 

são objectivamente um instrumento político da actual maioria”. ------------- 

ZONA   DE   TURISMO   DE   GUIMARÃES   –   RELATÓRIO  E 
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CONTAS DA ZONA DE TURISMO DE GUIMARÃES 

RESPEITANTE AO ANO DE 2005 - Presente, para apreciação e 

votação, o Relatório e Contas da Zona de Turismo de Guimarães 

respeitante ao ano de 2005. Os documentos respeitantes ao Relatório e 

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

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

APROVAR SUBMETER À APRECIAÇÃO DA ASSEMBLEIA 

MUNICIPAL. Votaram contra os Vereadores José Manuel Antunes, 

Carlos Vasconcelos e Vítor Ferreira. ----------------------------------------------- 

A CÂMARA MUNICIPAL DELIBEROU POR UNANIMIDADE 

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

PELAS ONZE HORAS O VICE – PRESIDENTE DA CÂMARA 

DEU POR ENCERRADA A REUNIÃO, DE QUE, PARA 

CONSTAR, SE LAVROU A PRESENTE ACTA. ------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


