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REUNIAO DA CAMARA MUNICIPAL 
DE 

PONTE DE LIMA 

Data da reuniiio: 09 de dezembro de 2013 
Local da Reuniiio: Edificio dos PafOS do Concelho 

PRESEN<;AS: 

Presidente: 

Eng. Victor Manuel Alves Mendes 

V ereadores: 
Dra Ana Maria Martins Machado 
Engo Manuel Pereira da Rocha Barros 
En go Vasco N uno Magalhaes Velho de Almeida Ferraz 
Dr. Filipe Agostinho Cruz Viana 
Dr. Paulo Jorge da Cunha Barreiro de Sousa 
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FALTAS: 0 Sr. Vereador Gaspar Martins nao esteve presente na reuniao de 
dimara por se encontrar de ferias, pelo que a sua falta foi considerada 
justificada. 

Inicio da Reuniiio: Quinze horas 

Encerramento: Dezoito horas e vinte minutos 

Secretario: Chefe de Divisiio Municipal: Dr. a Maria Sofia Fernandes Velho de 
Castro Araujo 

Prestou Colaboraflio Tecnica: Ma Guilhermina Franco 

Resumo Diario de Tesouraria: 
Saldo ..................... 10.564.066,92 euros 

OBS: l 

) A Ata foi aprovada por minuta 

/ 
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PERIODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA: -------------------------------

_ Intervem;iio dos Vereadores: -------------------------------------------

_Usou da palavra, ern prirneiro lugar o Sr. Vereador Eng.0 Manuel Barros questionando a 

possibilidade de colocar nas atas as declaras;oes de voto ou ern alternativa anexa-las a ata 

nurneradas, facilitando desta forma a sua consulta. 
------------------------------~--

_0 Sr. Presidente da Camara prestou os esclarecirnentos tidos por necessarios. _ ______ __ 

_ ORDEM DO DIA: Presente a ordern de tnibalhos, forarn tomadas as seguintes resolus;oes 

acerca dos assuntos dela constantes. -------------------------------------------
_ (01) APROVA<;AO DA ATA DA REUNIAO ANTERIOR:- A Camara Municipal ern 

curnprirnento do disposto no nurnero 2, do artigo 57°, da Lei n. 0 75/2013, de 12 de seternbro, e 

sem prejuizo da sua previa aprovas;ao sob a forma de minuta, para efeitos do disposto nos 

num:eros 3 e 4 do citado artigo, deliberou aprovar a ata da reuniao realizada ern 02 de 

dezernbro de 2013 , pelo que vai a rnesma ser assinada pelo Exm. 0 Presidente e pela 

secretaria. Esta deliberas;ao foi tomada por unanirnidade. Neste ponto o Sr. Vereador Dr. 

Filipe Viana nao votou por nao se encontrar presente._~---------------------------

_ (02) JUNTAS DE FREGUESIA -----~----------

2.1 - FREGUESIA DE ARCOS - Presente urn oficio a solicitar a cedencia da EBl de 

S.Pedro D' Arcos para a instalas;ao de urn Museu Rural e urn Centro de Convivio/Biblioteca. 

A Camara Municipal deliberou por maioria corn cinco votos a favor e uma abstens;ao do Sr. 

Vereador Dr. Filipe Viana, autorizar a cedencia da EB1 de S.Pedro D' Arcos para a instalas;ao 

de urn Museu Rural e urn Centro de Convivio/Biblioteca. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana 

apresentou declaras;ao de voto, que se anexa a presente ata, como docurnento nurnero dois. _ 

_ 2.2 - FREGUESIA DE REFOIOS DO LIMA - Aprovas;ao do protocolo respeitante a 
lirnpeza e transporte de residuos provenientes das vias dos lugares de Vacaris;a, Lapa, S. 

Mamede e Bemposta. A Camara Municipal deliberou por maioria com cinco votos a favor e 

urna abstens;ao do Sr.Vereador Dr. Filipe Viana, aprovar o protocolo que vigorara ate outubro 

de 2017 e proceder a transferencia de 275,00 euros/rnensais. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana 

apresentou declaras;ao de voto, que se anexa a presente ata, como docurnento nurnero tres. _ 

_ (03) ATRIBUI<;AO DE SUBSIDIOS ______________ _ 

3.1 - CLUBE NAUTICO DE PONTE DE LIMA - Presente urn oficio a solicitar uma 

cornparticipas;ao financeira destinada a aquisis;ao de urna embarcas;ao. A Camara Municipal 

deliberou por maio ria corn cinco votos a favor e urn voto contra do Sr. V ereador Dr. Filipe 

Viana, atribuir uma comparticipas;ao financeira no valor de 3.628,50 euros corn IV A incluido 
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a taxa legal em vigor. 0 Sr. V ereador Dr. Filipe Viana apresentou declaras;ao de voto, que se 

anexa a presente ata, como documento numero quatro. ______________ _ 

_ (04) ASSUNTOS DIVERSOS ________________ _ 

_ 4.1 - AQUISI<;AO DE SERVI(:OS DE ALOJAMENTO - Emissao de parecer 

favoravel a abertura de procedimento por ajuste direto e a celebra~ao de contrato ao 

fornecedor "CENTER - Central Nacional do Turismo no Espa~o Rural, Lda.", pelo 

valor de 5.150,96 euros acrescido de IV A a taxa legal em vigor. A Camara Municipal 

deliberou por maioria com cinco votos a favor e urn voto contra do Sr. Vereador Dr. Filipe 

Viana, emitir parecer favonivel a abe1iura de procedimento por ajuste direto e a celebras;ao de 

contrato ao fornecedor "Center- Central Nacional do Turismo no Espas;o Rural, Lda.", pelo 

valor de 5.150,96 euros acrescido de IV A a taxa legal em vigor. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe 

Viana apresentou declaras;ao de voto, que se anexa a presente ata, como documento numero 

CinCO. ___ ~-----~----------~---~-----~---

_ 4.2 - AQUISI<;AO DE SERVI(:OS DE IMPRESSAO DE OUTDOORS E MUPIES 

PARA CONCERTOS DE NATAL - Emissao de parecer favonivel a abertura de 

procedimento por ajuste direto e a celebra~ao de contrato ao fornecedor "Intactimagem, 

Lda.", pelo valor de 500,00 euros acrescido de IVA a taxa legal em vigor. A Camara 

Municipal deliberou por maioria com cinco votos a favor e urn voto contra do Sr. Vereador 

Dr. Filipe Viana, emitir parecer favonivel a abertura de procedimento por ajuste direto e a 
celebras;ao de contrato ao fornecedor "Intactimagem, Lda.", pelo valor de 500,00 euros 

acrescido de IV A a taxa legal em vigor. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou 

declaras;ao de voto, que se anexa a presente ata, como documento numero seis. _____ _ 

4.3 AQUISI(:AO DE SERVI(:OS DE ALUGUER, MONTAGEM E 

DESMONTAGEM DE ESTRADOS PARA ESPETACULOS - Emissao de parecer 

favonivel a abertura de procedimento por ajuste direto e a celebra~ao de contrato ao 

fornecedor "Publivaldevez, Lda.", pelo valor de 480,00 euros acrescido de IV A a taxa 

legal em vigor. A Camara Municipal deliberou por maioria com quatro votos a favor, urn 

voto contra do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana e uma abstens;ao do Sr. Vereador Eng. 0 Manuel 

Barros, emitir parecer favonivel a abertura de procedimento por ajuste direto e a celebras;ao de 

contrato ao fornecedor "Publivaldevez, Lda.", pelo valor de 480,00 euros acrescido de IV A a 
taxa legal em vigor. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declaras;ao de voto, que se 

anexa a presente ata, como documento numero sete. 
----------------

4.4 - CONTRATO DE MANUTEN<;AO PARA 0 EQUIPAMENTO "DATA 

CENTER" - Ratifica~ao do despacho proferido pelo Sr. Presidente da Camara a 12 de 

/ 
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novembro de 2013 de adjudica~ao a firma "Integrator - Tecnologias de Informa~ao, 

Lda.", pelo valor de 7.350,00 euros acrescido de IVA a taxa legal em vigor. A Camara 

Municipal deliberou por maioria com quatro votos a favor, urn voto contra do Sr. Vereador 

Dr. Filipe Viana e uma abstenc;ao do Sr. Vereador Eng.0 Manuel Barros, ratificar o despacho 

proferido pelo Sr. Presidente da Camara a 12 de novembro de 2013, nos termos e para os 

efeitos do disposto no n°3 do artigo 35° da Lei 75/13 de 12 de setembro, de adjudicac;ao a 
firma "Integrator- Tecnologias de Informac;ao, Lda.", pelo valor de 7.350,00 euros acrescido 

de IV A a taxa legal em vigor. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declarac;ao de voto, 

que se anexa a presente ata, como documento numero oito·----------,----~ 

_. _ 4.5 - GRANITO DAS PEDRAS FINAS DE PONTE DE LIMA - Emissao de parecer 

favonivel a abertura de procedimento por ajuste direto e a celebra~ao de contra to a 
firma "Cevalor- Centro Tecnologico para o Aproveitamento e Valoriza~ao das Rochas 

Ornamentais e Industriais", pelo valor de 38.650,00 euros acrescido de IV A a taxa legal 

em vigor. A Camara Municipal deliberou por maioria com quatro votos a favor, urn voto 

contra do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana e uma abstenc;ao do Sr. Vereador Eng. 0 Manuel 

Barros; emitir parecer favonivel a abertura de procedimento por ajuste direto e a celebrac;ao de 

contrato a firma "Cevalor - Centro Tecnol6gico para o Aproveitamento e Valorizac;ao das 

Rochas Ornamentais e Industriais", pelo valor de 38.650,00 euros acrescido de IV A a taxa 

legal em vigor. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declarac;ao de voto, que se anexa a 
presente ata, como documento numero nove. 

--~~----~----------

_ 4.6 - PROCEDIMENTO CONCURSAL PARA PROVIMENTO, EM REGIME DE 

COMISSAO DE SERVI(:O, DE CARGO DE DIRE(:AO INTERMEDIA DE 3° GRAU 

- CHEFE DA UNIDADE ORGANICA DE ESTRATEGIA E DE MODERNIZA(:AO 

ADMINISTRATIVA- Abertura do procedimento e nomea~ao de juri do procedimento. 

A Camara Municipal deliberou por maio ria .com quatro votos a favor e duas abstenc;oes dos 

Srs. Vereadores Dr. Filipe Viana e Eng. 0 Manuel Barros, de acordo com a informac;ao da 

Chefe de Divisao Administrativa e Financeira autorizar a abertura do procedimento concursal 

e propor para juri do procedimento a Sr.a Prof. Doutora Maria Rosario da Costa Bastos, a 

Chefe da DAF Dra. Maria Sofia Fernandes Velho de Castro Araujo eo Chefe da DOU Eng0
• 

Nuno Laboreiro Meira de Amorim. Mais deliberou por maioria com quatro votos a favor e 

duas abstenc;oes dos Srs. Vereadores Dr. Filipe Viana e Eng. 0 Manuel Barros, submeter a 

presente a discussao e votac;ao da Assembleia Municipal, para a aprovac;ao do juri de 

recrutamento. 
-------------------------------
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4.7 OR<;AMENTO 2014 REDU<;AO/CONSOLIDA<;AO DESPESAS 

CORRENTES - Memorando - A Camara Municipal deliberou por maioria com quatro 

votos a favor e dois votos contra dos Srs. Vereadores Dr. Filipe Viana e Engo Manuel Barros, 

aprovar a proposta de Redm;:ao/Consolidayao Despesas Correntes. Os Srs. V ereadores Dr. 

Filipe Viana e Eng.0 Manuel Barros apresentaram declaray5es de voto, que se anexam a 

presente ata respetivamente como documentos numeros dez e vinte. ______ __ _ 

4.8 - TAXA MUNICIPAL DE DIREITOS DE PASSAGEM -A Camara Municipal 

deliberou por maioria com cinco votos a favor e uma abstenyao do Sr. Vereador Dr. Filipe 

Viana, nao criar a taxa municipal de direitos de passagem. 0 Sr. V ereador Dr. Filipe Viana 

apresentou declarayao de voto, que se anexa a presente ata, como documento numero onze. _ 

_ 4.9 - PRESCRI<;AO DE DEBITOS - Presente uma listagem dos debitos constituidos no 

ano de 2005. A Camara Municipal deliberou por maioria corn cinco votos a favor e uma 

abstenyao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, declarar os debitos constantes da listagem 

prescritos. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declarayao de voto, que se anexa a 

presente ata, como documento numero doze. _________________ _ 

4.10 - SORTEIO DO BOLETIM DE VOTO DO FESTIVAL INTERNACIONAL DE 

JARDINS 2013 - JARDIM DOS SENTIDOS - A Camara Municipal deliberou por 

maioria com cinco votos a favor e uma abstenyao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, sortear 

em primeiro lugar a Sr.a Ana Vitorino, residente em Casal do Vale da Carvalha, Mayussa, 

Concelho de Azambuja, e como suplente o Sr. Jose F. Garrido, residente em Gondufe. __ _ 

_ 4.11 - PONTE AMIGA - Presente urn processo relativo as obras a realizar na residencia 

da Sr.a Maria Joaquina Simoes Gonyalves, residente na Travessa de Aguieiro, 470, freguesia 

de Gondufe, tendo como entidade intermediaria a "Associayao Baladas e A venturas". A 

Camara Municipal deliberou por unanimidade, atribuir uma comparticipayao financeira no 

valor de 4.950,00 euros, a transferir para a "Associayao Baladas e Aventuras", entidade 

intermediaria para a execuyao da obra, ap6s a conclusao das obras. 
----------

_ 4.12 - HABIT A<;AO SOCIAL - Presente uma proposta do Serviyo de Ayao Social a 

propor o realojamento da Sr.a Maria Juvelina Alves Salgado, no Bairro da Poya Grande, 

Arcozelo, com uma renda apoiada de 4,80 euros. A Camara Municipal deliberou por 

maioria com cinco votos a favor e uma abstenyao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, autorizar 

o realojamento num fogo T2, no Bairro da Poya Grande - Arcozelo, fixando a renda apoiada 

em 4,80 euros/mensais. 
------- - ---- ------ ------ - ---

4.13 - CRONOGRAMA - SISTEMAS DE INFORMATICA E FORMA<;AO, LDA. 

- Presente urn email a solicitar a cedencia de urn espayo no dia 10 de dezembro as 16:00 
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horas, para a apresentas;ao do projeto "Empresas do Norte". A Camara Municipal deliberou 

por unanimidade, autorizar a cedencia do Audit6rio Rio Lima, para o dia 10 de dezembro, as 

16:00 horas, para a apresentas;ao do projeto "Empresas do Norte". Neste ponto o Sr. Vereador 

Dr. Filipe Viana nao votou, declarando-se impedido por motivos profissionais. _ ____ _ 

4.14 - CLUBE NAUTICO DE PONTE DE LIMA - Presente urn oficio a solicitar a 

cedencia da Expolima, no dia 21 de dezembro, para a realizas;ao de umjantar/gala. A Camara 

Municipal deliberou por maio ria com cinco votos a favor e uma abstens;ao do Sr. V ereador 

Dr. Filipe Viana, autorizar a cedencia da Expolima, no dia 21 de dezembro, mediante o 

pagamento do valor de 250,00 euros. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declaras;ao 

de voto, que se anexa a presente ata, como documento numero treze. _________ --,---

_ 4.15 - UNIDADE LOCAL DE SAUDEDO ALTO MINHO, EPE - Presente urn email 

a solicitar a cedencia do Teatro Diogo Bernardes, para os dias 15 e 16 de maio de 2014, para a 

realizas;ao das "III Jornadas do Sub de Ponte de Lima". A Camara Municipal deliberou por 

maio ria com cinco votos a favor e uma abstens;ao do Sr. V ereador Dr. Filipe Viana, autorizar 

a cedencia do Audit6rio Rio Lima, para os dias 15 e 16 de maio de 2014, para a realizas;ao das 

"III Jornadas do Sub de Ponte de Lima". 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apreserttou 

declaras;ao de voto, que se anexa a presente ata, como documento numero catorze. ___ _ 

4.16 - PROCURADORIA-GERAL DISTRITAL DO PORTO - Presente urn email a 

. solicitar a cedencia do Audit6rio Rio Lima, para o dia 10 de janeiro de 2014, no periodo 

compreendido entre as 09:00 e as 13:00 horas, para a realizas;ao de uma conferencia sob o 

tema "As crians;as e a internet - uso seguro, abuso e denuncia". A Camara Municipal 

deliberou por maioria com cinco votos a favor e uma abstens;ao do Sr. Vereador Dr. Filipe 

Viana, autorizar a cedencia do Audit6rio Rio Lima, para o dia 10 de janeiro de 2014, no 

periodo compreendido entre as 09:00 e as 13 :00 horas, para a realizas;ao de uma conferencia 

sob o tema "As crians;as e a internet- uso seguro, abuso e denuncia". 0 Sr. Vereador Dr. 

Filipe Viana apresentou declaras;ao de voto, que se anexa a presente ata, como documento 

numero quinze. ______ _______________________ _ 

_ 4.17 - ASSOCIA<;::AO FLORESTAL DO LIMA - Ratificas;ao do despacho proferido 

pelo Sr. Presidente da Camara de 02 de dezembro de cedencia do Audit6rio Municipal, para o 

dia 06 de dezembro, no periodo compreendido entre as 13:30 e as 17:30 horas. A Camara 

Municipal deliberou por maioria com cinco votos a favor e uma abstens;ao do Sr. Vereador 

Dr. Filipe Viana, ratificar o despacho do Sr. Presidente da Camara de 02 de dezembro, nos 

termos e para os efeitos do disposto no n°3 do artigo 35° da Lei 75113 de 12 de setembro, de 

cedencia do Audit6rio Municipal, para o dia 06 de dezembro, no periodo compreendido entre 



Reuniao de 09 de dezembro de 2013 8 

as 13 :30 e as 17:30 horas. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declarac;ao de voto, que 

se anexa a presente ata, como documento numero dezasseis. ____________ _ 

4.18 - REVISTA SOCLASSICAS - Pedido de cedencia dos 2° e 3° pavilh5es da 

Expolima, para os dias 28, 29 e 30 de marc;o de 2014, para a realizac;ao de urn encontro de 

motas classicas. A Camara Municipal deliberou por maioria com cinco votos a favor e uma 

abstenc;ao do Sr. V ereador Dr. Filipe Viana, autorizar a realizac;ao do even to na Alameda de 

S.Joao ou em alternativa se as alterac;5es climatericas assim o exigiremnos 2° e 3° pavilh5es 

da Expolima nos dias 28, 29 e 30 de mm·c;o de 2014. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana 

apresentou declarac;ao de voto, que se anexa a presente ata, como documento numero 

dezassete. 
-------------~------------~------

4.19 ALARGAMENTO DE HORARIO DE FUNCIONAMENTO DE 

ESTABELECIMENTO COMERCIAL - Presente urn requerimento em nome de Nelson 

Andre Maciel dos Santos a requerer o alargamento do horario de funcionamento do "Angel 

Bar", sito no lugar de Vilar, freguesia de Arcozelo, ate as 04:00 horas nas sextas-feiras e 

sabados no mes de dezembro. A Camara Municipal deliberou por unanimidade, autorizar o 

alargamento do horario de funcionamento do "Angel Bar", sito no lugar de Vilar, freguesia de 

Arcozelo, ate as 04:00 horas nas sextas-feiras e sabados no mes de dezembro, a titulo 

precario, sendo revogada esta autorizac;ao caso hajam reclamac;5es devidamente 

fundamentadas . 
------------------ - --------- - -

_ 4.20 - PRO POST A DO MOVIMENTO 51 - Considerando a necessidade premente de 

autonomia financeira e de apoio das pessoas das 51 freguesias, numa conjutura de 

dificuldades econ6micas acrescidas; Considerando que as Assembleias de Freguesia sao as 

"escolas primarias da liberdade e da democracia", onde se realizam os principios da liberdade, 

da proximidade e da verdadeira representatividade; Considerando que as freguesias farao 

mais e melhor se lhes pertencer a gestao do dinheiro que lhes esta destinado pelo municipio; 

Considerando a necessidade de maior espac;o para a discussao de outros temas nas reuni5es 

ordinarias da CM; PROPOE: - Estabelecer urn Regulamento Protocolar com as respetivas 

juntas de freguesia a fim de ficarem estabelecidas as verbas e a calendarizac;ao das 

transferencias a efectuar ao longo do mandato, definindo-se criterios objectivos quanto a 

atribuic;ao de subsvenc;5es as freguesias, designadamente, a atribuic;ao em data determinada e 

valor proporcional, cuja fiscalizac;ao ficara a cargo das respectivas Assembleias de Freguesia 

e Assembleia Municipal. - Criar uma estrutura de apoio as freguesias e as instituic;5es, no 

sentido de as ajudar na elaborac;ao de projectos e de candidaturas aos mais diversos 

programas, com a consequente descentralizac;ao dos investimentos e melhoria da qualidade de 
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vida nas freguesias. - Dotar as nossas freguesias de mawr autonomia, redefenindo 

agrupamentos e cooperac;ao estrategicas no territ6rio do concelho, planificando valencias 

estrategicas de apoio e realizando urn Orc;amento Participativo Participado, com a auscultac;ao 

das pessoas das 51 freguesias. 

Ponte de Lima, 01 de novembro de 2013 

0 Vereador do MOVIMENTO 51, 

(Filipe Agostinho Cruz Viana) 

A Camara Municipal deliberou por maioria com quatro votos contra do sr.0 Presidente da 

Camara, e dos Sr0 s Vereadores Dr.a Ana Maria Machado, Eng.o Vasco Ferraz e Dr. 0 Paulo 

Sousa, uma abstenyao do Sr. V ereador Eng. 0 Manuel Barros e urn voto a favor do Sr. 

Vereador Dr. Filipe Viana, rejeitar a propostaapresentada 0 Sr. Presidente da Camara e os 

Sr. 0 s Vereadores Dr.a Ana Maria Machado, Eng. 0 Vasco Ferraz e Dr. 0 Paulo Sousa 

apresentaram declarac;ao de voto, que se anexa a presente ata como documento numero urn. _ 

_ 4.21- RESOLU(:AO FUNDAMENT ADA ARTIGO 128.0
, No 1, CPTA - Ratifica~ao 

do despacho proferido pelo Sr. Presidente da Camara de 05 de dezembro. A Oimara 

Municipal deliberou por maio ria com cinco votos a favor e urn voto contra do Sr. V ereador 

Dr. Filipe Viana, ratificar o despacho do Sr. Presidente da Camara a 05 de dezembro, nos 

termos e para os efeitos do disposto no n°3 do artigo 35° da Lei 75/13 de 12 de setembro._~ 

4.22 - CONCURSO PUBLICO DE ARRENDAMENTO DA LOJA No 34 DO 

EDIFICIO DO PARQUE DE ESTACIONAMENTO JUNTO AO HOSPITAL -

Adjudica~ao definitiva. A Camara Municipal deliberou por maioria com cinco votos a 

favor e urn voto contra do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, adjudicar provis6riamente o im6vel 

A S~. Elia Diva Morais Cerqueira Maia, pelo valor de 276,00 euros/mensais. _____ _ 

. 4.23 - PROPOSTA DE CONSTITUI(:AO DO CONSELHO MUNICIPAL DE 

EDUCA(:AO - Aprova~ao. A Camara Municipal deliberou por maioria com cinco votos a 

favor e uma abstenc;ao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, aprovar a proposta. Mais deliberou 

por maioria com cinco votos a favor e uma abstenc;ao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, 

remeter a apreciac;ao e aprovac;ao da Assembleia Municipal. ______ ______ ~ 

_ 4.24 - REGULAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCA(:AO DO 

MUNICIPIO DE PONTE DE LIMA - Aprova~ao. A Camara Municipal deliberou por 

maioria com seis votos a favor e uma abstenc;ao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, aprovar o 

regulamento. Mais deliberou por maioria com cinco votos a favor e uma abstenc;ao do Sr. 

Vereador Dr. Filipe Viana, remeter a apreciac;ao e aprovac;ao da Assembleia Municipal. __ 
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_ 4.25- AUTORIZA<;::AO PREVIA NO AMBITO DA LEI DOS COMPROMISSOS -

A Camara Municipal deliberou por maioria com quatro votos a favor, urn voto contra do Sr. 

Vereador Dr. Filipe Viana e uma absten<;ao do Sr. Vereador Eng0
• Manuel Barros, aprovar a 

proposta do Sr. Presidente da Camara, remeter a aprecia<;ao e aprova<;ao da Assembleia 

Municipal. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declara<;ao de voto, que se anexa a 
presente ata, como documento nt:1mero dezoito . _____________ _ _ _ _ 

4.26 INFORMA<;::AO DA QUAL CONST A OS COMPROMISSOS 

PLURIANUAIS ASSUMIDOS AO ABRIGO DA AUTORIZA<;::AO PREVIA 

GENERICA APROV ADA PELA ASSEMBLEIA MUNICIPAL A 22 DE DEZEMBRO 

DE 2012 - PARA CONHECIMENTO. A Camara Municipal tomou conhecimento. Mais 

deliberou por maioria com quatro votos a favor, urn voto contra do Sr. Vereador Dr. Filipe 

Viana e uma absten<;ao do Sr. Vereador Eng. 0 Manuel Barros, remeter para conhecimento a 

listagem a Assembleia Municipal. ______________________ _ 

_ 4.27- PLANO DE ATIVIDADES E OR<;::AMENTO PARA 0 ANODE 2014 - A 

Camara Municipal deliberou por maioria com quatro votos a favor e dois votos contra dos 

Srs. Vereadores Dr. Filipe Viana e Eng. 0 Manuel Barros, aprovar o Plano de Atividades e 

Or<;amento para o ano 2014. Mais deliberou por maioria com quatro votos a favor e dois 

votos contra dos Srs. V ereadores Dr. Filipe Viana e Eng. o Manuel Barros, sub meter a 
aprecia<;ao e aprova<;ao da Assembleia Municipal. Os Srs. Vereadores Dr. Filipe Viana e 

Eng.0 Manuel Barros apresentaram declara<;oes de voto, que se anexam a presente ata, 

respetivamente como documentos numeros dezanove e vinte e urn. ___ ______ _ 

_ 4.28 - MAPA DE PESSOAL PARA 0 ANODE 2014 - APROVA<;::AO. A Camara 

Municipal deliberou por maioria com quatro votos a favor, urn voto contra do Sr. Vereador 

Dr. Filipe Viana e uma absten<;ao do Sr. Vereador Eng.0 Manuel Barros, aprovar o mapa de 

pessoal para o ano de 2014. Mais deliberou por maio ria com quatro votos a favor , urn voto 

contra do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana e uma absten<;ao do Sr. Vereador Eng. 0 Manuel 

Barros, submeter a aprecia<;ao e aprova<;ao da Assembleia Municipal. ________ _ 

ADIT AMENTO A ORDEM DE TRABALHOS:- Por se ter considerado de resolu<;ao 

urgente, a Camara Municipal deliberou, por maioria com cinco votos a favor e urn voto contra 

do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, aditar os seguintes assuntos a Ordem de Trabalhos: __ _ 

_ (05)- COMISSAO DE TRABALHADORES DO TURISMO DE PORTO E NORTE 

DE PORTUGAL - Presente urn email a solicitar a cedencia do Audit6rio Municipal para o 

dia 15 de dezembro, no periodo compreendido entre as 10:00 e as 13:00 horas para a 

.! 
c. 

I 
/ 

realiza<;ao de Assembleia Geral. A Camara Municipal deliberou por maiora com cinco votos ./~ 

1/. 
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a favor e uma abstenr;ao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, autorizar a cedencia do Audit6rio 

Municipal para o dia 15 de dezembro, no periodo compreendido entre as 10:00 e as 13:00 

horas para a realizar;ao de Assembleia Geral. ____________ _____ _ 

_ (06) - PROTOCOLO DE COOPERA<;AO ENTRE 0 MUNICIPIO DE PONTE DE 

LIMA E A ASSOCIA<;AO DE FREGUESIAS DO VALE DO NEIV A DE 

TRANSPORTE DE ALUNOS DO 1° CICLO PARA 0 CENTRO EDUCATIVO DE 

FREIXO - Aprova~ao. A Oimara Municipal deliberou por maioria com cinco votos a 

favor e uma abstenr;ao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, aprovar o protocolo de cooperar;ao. _ 

_ (07) APROV A<;AO DA ACTA EM MINUT A:- Nos termos dos numeros 3 e 4, do 

artigo 57°, da Lei n° 75/2013, de 12 de Setembro, foi deliberado aprovar a ata desta reuniao, 

em minuta, para surtir efeitos imediatos. Esta deliberar;ao foi tomada por maioria com cinco 

votos a favor e uma abstenr;ao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana. _______ _ __ _ 

_ ENCERRAMENTO:- Nada mais havendo a tratar, o Excelentissimo Presidente da 

Camm·a declarou encerrada a reuniao pelas dezoito horas e vinte minutos. _______ _ 

_ Para constar se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, vai ser assinada. _ _ 

A Secretaria, 

~M·e-- 5ef~ fUo~a, vdb Jt Ga,{o 1\ri 



Declara~ao de Voto 

Ponto 4.20 - Proposta do Movimento 51 

0 Municipio, tal como esta ja estipulado no proprio Plano de Atividades para 2014, ira continuar 

a garantir a transferencia de competencias para as Juntas de Freguesia atraves da "necessaria 

dota9ao dos meios financeiros adequados". 0 apoio financeiro tem-se materializado todos as 

anos atraves da celebra9ao de Protocolos (Termos de Aceita9ao) com as Juntas de Freguesia, 

com a atribui9ao verbas definidas e oportunamente aprovadas pelos 6rgaos competentes, 

estando claramente estipulados as prazos e condi96es para a sua transferencia. 

Estamos perfeitamente conscientes da importancia da proximidade das Freguesias as suas 

popula96es e das vantagens que dai advem em termos do conhecimento das realidades locais e 

na defini9ao de prioridades de interven9ao. Atraves da coopera9ao e da interven9ao integrada 

entre o Municipio e as Freguesias e possivel obter poupan9as significativas, pela economia de 

escala, em alguns dos projetos implementados e a implementar, sem que tal implique a perda de 

autonomia administrativa e financeira par parte de qualquer uma delas. Na conjuntura atual este 

esfor90 tara cada vez mais sentido. 

Assim e tal como temos vindo a defender e a promover, serao privilegiados as apoios a projetos 

que promovam a parceria entre freguesias, que pela proximidade geografica e necessidades 

comuns, consigam justificar e rentabilizar o investimento/a96es que se propaem realizar .. 

De uma forma geral e dentro do mesmo espirito continuara a ser dada prioridade aos projetos 

que sao efetivamente importantes no contexto da estrategia para o concelho e para as 

freguesias. Para tal o Municipio disponibiliza, atraves de uma estrutura tecnica com essas 

competencias e desde h8 longa data, apoio no ambito da apresenta9ao de candidaturas a 

programas nacionais e comunitarios, abrindo ainda a hip6tese de cofinanciar esses projetos no 

caso da sua aprova9ao, tal como se tem vindo a realizar. 

Sera sempre de real9ar que o apoio a instru9ao destas candidaturas sera possivel caso se 

reunam as condi96es de elegibilidade e se mostre viavel o seu enquadramento em programas de 

financiamento que se encontrem disponiveis. 



Perante o exposto entendemos que a proposta apresentada pelo Movimento 51 nada traz de 

novo a atua<;ao Municipal, sendo urn contributo infrutifero na medida em que aquelas a9oes ja 
estao ha algum tempo a ser desenvolvidas e implementadas pel a autarquia. 

Assim os Vereadores eleitos pelo CDS-PP votam contra a Proposta apresentada pelo 

Movimento 51. 

0 Presidente da Camara Municipal e Vereadores 

~--_--::.. 

Pagina 2 de 2 



MDV/MENTO 51 

DECLARACAO DE VOTO 

FILIPE VIANA, Vereador eleito na lista independente do MOVIMENTO 51, vern, no exercicio 

das suas fun96es, declarar o seu veto de absten9ao, no ambito do ponte 

J A ~ 't f\l''*-.i. ~N'-?5 
com os fundame s e cons1derandos segUintes: 

1 - Considerando que nao lhe foram juntos os respectivos documentos para sustentar a 

decisao em causa, com viola9ao legal da Lei das Autarquias Locais e dos mais elementares 

direitos democraticos; 

2 - Considerando que na reuniao de hoje, o ora Vereador nao recebeu a respectiva 

documenta9ao do ponte em causa, uma regra geral no anterior e neste mandate, razao pela 

qual tambem o ora Vereador se viu for9ado a intentar a competente ac9ao judicial para o 

efeito; 

3 - Considerando que a nossa forma de estar implica a envolvencia de todos os agentes 

autarquicos na realiza9ao dum projecto em comum; cfr. : or9amento participative e 

participa9ao de ideias; 

4 - Considerando que a politica de falta de habito democratico continua, numa 16gica de 

imposi9ao e nao de dialogo construtivo; 

5 - Considerando que a nossa Vila de Ponte de Lima, com 888 anos de existencia, nos 

merece o maier respeito pela hist6ria dos nossos antepassados, bern como na esteira do 

principia da representatividade e do espirito democratico das nossas raizes. 

Face ao expendido, em coerencia democratica e com mundividencia diferente de considerar o 

principia da representatividade, pelas pessoas e pelo nosso territ6rio, veto absten9ao. 

Ponte de Lima,_!_, de ~ , 2013, 

(Filipe Viana) 
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MOVIMENTO 51 

DECLARACAO DE VOTO 

FILIPE VIANA, Vereador eleito na lista independente do MOVIMENTO 51, vern, no exercicio 

abstenyao, no ambito do ponte 

com os fundame tos e considerandos seguintes: 

1 - Considerando que nao lhe foram juntos os respectivos documentos para sustentar a 

decisao em causa, com violayao legal da Lei das Autarquias Locais e dos mais elementares 

direitos democraticos; 

2 - Considerando que na reuniao de hoje, o ora Vereador nao recebeu a respectiva 

documentayao do ponte em causa, uma regra geral no anterior e neste mandate, razao pela 

qual tambem o ora Vereador se viu foryado a intentar a competente acyao judicial para o 

efeito; 

3 - Considerando que a nossa forma de estar implica a envolvencia de todos os agentes 

autarquicos na realizayao dum projecto em comum; cfr. : oryamento participative e 

participayao de ideias; 

4 - Considerando que a politica de falta de habito democratico continua, numa 16gica de 

imposiyao e nao de dialogo construtivo; 

5 - Considerando que a nossa Vila de Ponte de Lima, com 888 anos de existencia, nos 

merece o maier respeito pela hist6ria dos nossos antepassados, bern como na esteira do 

principio da representatividade e do espirito democratico das nossas raizes. 

Face ao expendido, em coerencia democratica e com mundividencia diferente de considerar o 

principio da representatividade, pelas pessoas e pelo nosso territ6rio, voto abstenyao. 

Ponte de Lima, J_. de j1e y-d/tn , 2013, 

0 Vereador, 

d==--== 
(Filipe Viana) 
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MDV/MENTO 51 

DECLARACAO DE VOTO 

FILIPE VIANA, Vereador eleito na lista independente do MOVIMENTO 51, vern, no exercicio 

das declarar no ambito do ponte 

<J . 
com os fundamentos e considerandos s guintes: 

1 - Considerando que nao lhe foram juntos os respectivos documentos para sustentar a 

decisao em causa, com violac;:ao legal da Lei das Autarquias Locais e dos mais elementares 

direitos democraticos; 

2 - Considerando que na reuniao de hoje, o ora Vereador nao recebeu a respectiva 

documentac;:ao do ponte em causa, uma regra geral no anterior e neste mandate, razao pela 

qual tambem o ora Vereador se viu forc;:ado a intentar a competente acc;:ao judicial para o 

efeito; 

3 - Considerando que a nossa forma de estar implica a envolvencia de todos os agentes 

autarquicos na realizac;:ao dum projecto em comum; cfr.: orc;:amento participative e 

participac;:ao de ideias; 

4 - Considerando que a politica de falta de habito democratico continua, numa 16gica de 

imposic;:ao e nao de dialogo construtivo; 

5 - Considerando que a nossa Vila de Ponte de Lima, com 888 anos de existencia, nos 

merece o maier respeito pela hist6ria dos nossos antepassados, bern como na esteira do 

principia da representatividade e do espirito democratico das nossas raizes. 

Face ao expendido, em coerencia democratica e com mundividencia diferente de considerar o 

principia da representatividade, pelas pessoas e pelo nosso territ6rio, veto contra. 

Ponte de Lima,"' de ¥ 2013, 

0 Vereador, 

~ ~ 
(Filipe Viana} 
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MOVIMENTO 51 
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DECLARA<;AO DE VOTO 

0 Vereador Filipe Viana, eleito na lista do MOVIMENTO 51, vern, no exercicio 

das suas fun<;6es, declarar o seu voto contra, no ambito de todos os ajustes 

directos lnsitos na presente ordem de trabalhos, com os fundamentos e 

considerandos seguintes: 

1 - Por principio, entende o ora Vereador que todas as decis6es dos 6rgaos de 

servi<;o publico e bern comum, que importem gastos da despesa publica ou 

formas analogas, deverao ser tomadas mediante concurso publico, o mais 

transparente posslvel. 

2 - Ainda que se possa concordar com o conteudo de algumas das decis6es, 

entende o ora Vereador que a forma nao devera ser essa. 

Face ao expendido, em razao da coerencia democratica , da liberdade de 

opiniao e do custo de oportunidade em causa, pelas pessoas e pelo nosso 

territ6rio, voto contra. 

0 Vereador do MOVIMENTO 51, 

-~ 
(Filipe Viana) 



0 Vereador Filipe Viana , eleito na lista do MOVIMENTO 51 , vem, no exercicio 

das suas fungoes, declarar o seu voto contra, no ambito de todos os ajustes 

directos insitos na presente ordem de trabalhos, com os fundamentos e 

considerandos seguintes: 

1 - Por principia, entende o ora Vereador que todas as decisoes dos 6rgaos de 

servi<;o publico e bem comum, que importem gastos da despesa publica ou 

formas analogas, deverao ser tomadas mediante concurso publico, o mais 

transparente possivel. 

2 - Ainda que se possa concordar com o conteudo de algumas das decisoes, 

entende o ora Vereador que a forma nao devera ser essa. 

Face ao expendido, em razao da coerencia democratica, da liberdade de 

opiniao e do custo de oportunidade em causa, pelas pessoas e pelo nosso 

territ6rio, voto contra. 

0 Vereador do MOVIMENTO 51, 

. ~Vian~ 



MOVIMENTO 51 
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DECLARA<;AO DE VOTO 

0 Vereador Filipe Viana, eleito na lista do MOVIMENTO 51 , vern , no exercicio 

das suas fun<;;6es , declarar o seu voto contra, no ambito de todos os ajustes 

directos insitos na presente ordem de trabalhos, com os fundamentos e 

considerandos seguintes: 

1 - Por principia, entende o ora Vereador que todas as decis6es dos 6rgaos de 

servi<;;o publico e bern comum, que importem gastos da despesa publica ou 

formas analogas, deverao ser tomadas mediante concurso publico, o mais 

transparente possivel. 

2 - Ainda que se possa concordar com o conteudo de algumas das decis6es, 

entende o ora Vereador que a forma nao devera ser essa. 

Face ao expendido, em razao da coerencia democratica, da liberdade de 

opiniao e do custo de oportunidade em causa, pelas pessoas e pelo nosso 

territ6rio, voto contra. 

0 Vereador do MOVIMENTO 51, 

~ Fi;\Tialla) ~ 
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MOVIMENTO 51 
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DECLARA<;AO DE VOTO 

0 Vereador Filipe Viana, eleito na lista do MOVIMENTO 51, vem, no exercicio 

das suas fungoes , declarar o seu voto contra , no ambito de todos os ajustes 

directos insitos na presente ordem de trabalhos, com os fundamentos e 

considerandos seguintes: 

1 - Por principio, entende o ora Vereador que todas as decisoes dos 6rgaos de 

servigo publico e bem comum, que importem gastos da despesa publica ou 

formas analogas, deverao ser tomadas mediante concurso publico, o mais 

transparente possivel. 

2 - Ainda que se possa concordar com o conteudo de algumas das decisoes, 

entende o ora Vereador que a forma nao devera ser essa. 

Face ao expendido, em razao da coerencia democratica, da liberdade de 

opiniao e do custo de oportunidade em causa, pelas pessoas e pelo nosso 

territ6rio, voto contra . 

0 Yereadgr dg ~rfOYI.MENTO 51, 

~ ~ c: ' -
(Filipe Viana) 
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MOVIMENTO 51 

DECLARACAO DE VOTO 

FILIPE VIANA, Vereador eleito na lista independents do MOVIMENTO 51, vern, no exercicio 

das suas func;oes, declarar o seu voto contra, no ambito do ponto 

U -'S GJ?--y~t1 \' tc c? llt;S: ~~ ~~"fr> 4 f f'l'A-) {[({? rf-o (V<(O? ~~ \.JM t4 
com os fundamentos e considerandos seguintes: 

1 - Considerando que nao lhe foram juntos os respectivos documentos para sustentar a 

decisao em causa, com violac;ao legal da Lei das Autarquias Locais e dos mais elementares 

direitos democraticos; 

2 - Considerando que na reuniao de hoje, o ora Vereador nao recebeu a respectiva 

documentac;ao do ponto em causa, uma regra geral no anterior e neste mandate, razao pela 

qual tambem o ora Vereador se viu forc;ado a intentar a competente acc;ao judicial para o 

efeito; 

3 - Considerando que a nossa forma de estar implica a envolvemcia de todos os agentes 

autarquicos na realizac;ao dum projecto em comum; cfr.: orc;amento participative e 

participac;ao de ideias; 

4 - Considerando que a politica de falta de habito democratico continua, numa 16gica de 

imposic;ao e nao de dialogo construtivo; 

5 - Considerando que a nossa Vila de Ponte de Lima, com 888 anos de existemcia, nos 

merece o maior respeito pela hist6ria dos nossos antepassados, bern como na esteira do 

principio da representatividade e do espirito democratico das nossas raizes. 

Face ao expendido, em coerencia democratica e com mundividencia diferente de considerar o 

principio da representatividade, pelas pessoas e pelo nosso territ6rio, voto contra. 

Ponte de Lima, ..3:_, de 'ler-A..-<7 , 2013, 

·~or, 

(Filipe Viana) 

1 



DECLARA<;AO DE VOTO 

0 Vereador Filipe Viana, eleito na lista do MOVIMENTO 51, vern, no exercicio 

das suas fun96es, declarar o seu voto contra, no ambito de todos os ajustes 

directos insitos na presente ordem de trabalhos, com os fundamentos e 

considerandos seguintes: 

1 - Por principia, entende o ora Vereador que todas as decisoes dos 6rgaos de 

servi90 publico e bern comum, que importem gastos da despesa publica ou 

formas analogas, deverao ser tomadas mediante concurso publico, o mais 

transparente possivel. 

2 - Ainda que se possa concordar com o conteudo de algumas das decisoes, 

entende o ora Vereador que a forma nao devera ser essa. 

Face ao expendido, em razao da coer€mcia democratica, da liberdade de 

opiniao e do custo de oportunidade em causa, pelas pessoas e pelo nosso 

territ6rio, voto contra. 

0 Vereador do MOVIMENTO 51 , 

(Filipe Viana) 



MDV/MENTO 51 

DECLARACAO DEVOTO 

0 Vereador Filipe Viana, eleito na lista do MOVIMENTO 51, vem, no exercfcio das suas 

fun96es, declarar o seu voto contra, no ambito do ponto 4.7 Or9amento 2014 -

Redu9ao/Consolida9ao Despesas Correntes - Memoranda, com os fundamentos e 

considerandos seguintes: 

1 - A despeito das redu96es em causa, as mesmas nao correspondem aquilo que, 

globalmente, entendo ser o melhor para a qualidade de vida de todas as pessoas das 51 

freguesias de Ponte de Lima. Nao se pode optar em trade-off por uma redu9ao de despesas 

correntes que tem um custo de oportunidade nao razoavel para todos os limianos, atentas as 

circunstancias temporais e espaciais em que vivemos, designadamente no que concerne a 

ilumina9ao. 

No que concerne a redu9ao com gas61eo, proponho que as viaturas municipais s6 circulem 

para efeitos das actividades municipais, sendo que tambem o Sr. Presidente de Camara e 

Vereadores deverao utilizar as viaturas para esse efeito, deixando os respectivos vefculos no 

estacionamento municipal para o efeito. 

Tambem o apoio as associa96es e as pessoas das 51 Freguesias do concelho nao pode ser 

diminufdo, mas aumentado, dadas as dificuldades econ6micas em que vivemos. 

Face ao expendido, e a despeito do saldo da situa9ao financeira e patrimonial da Camara 

Municipal, entendo, em razao da coerencia democratica, da liberdade de opiniao e do custo 

de oportunidade em causa, outras alternativas sao viaveis, sendo que a proposta em causa, a 

despeito de apresentar algumas possibilidades cujo modus operandi desconhecemos, nao 

corresponde a nossa mundividencia para o melhor de todos os cidadaos de Ponte de Lima. 

Por isso, pelas pessoas e pelo nosso territ6rio, voto contra. 

0 Vereador do MOVIMENTO 51, 

(Filipe Viana) 

1 
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MDV/MENTO 51 

DECLARACAO DE VOTO 

FILIPE VIANA, Vereador eleito na lista independente do MOVIMENTO 51 , vern , no exercicio 

das suas func;oes, declarar o seu voto de abstenc;ao, no ambito do ponto 

\{~ g- (\A}""'"' a'tu--:cf Y Jh lk'~;;l> ~ ;1 L 1\t-y=: 

com os fundamentos e considerandos seguintes: I 

1 - Considerando que nao lhe foram juntos os respectivos documentos para sustentar a 

decisao em causa, com violac;ao legal da Lei das Autarquias Locais e dos mais elementares 

direitos democraticos; 

2 - Considerando que na reuniao de hoje, o ora Vereador nao recebeu a respectiva 

documentac;ao do ponto em causa, uma regra geral no anterior e neste mandata, razao pela 

qual tambem o ora Vereador se viu forc;ado a intentar a competente acc;ao judicial para o 

efeito; 

3 - Considerando que a nossa forma de estar implica a envolvencia de todos os agentes 

autarquicos na realizac;ao dum projecto em comum; cfr. : orc;amento participative e 

participac;ao de ideias; 

4 - Considerando que a politica de falta de habito democratico continua, numa 16gica de 

imposic;ao e nao de dialogo construtivo; 

5 - Considerando que a nossa Vila de Ponte de Lima, com 888 anos de existencia, nos 

merece o maior respeito pela hist6ria dos nossos antepassados, bern como na esteira do 

principia da representatividade e do espirito democratico das nossas raizes. 

Face ao expendido, em coerencia democratica e com mundividencia diferente de considerar o 

principia da representatividade, pelas pessoas e pelo nosso territ6rio, voto abstenc;ao. 

Ponte de Lima,~' de j)_Q~,Q J .,__., 2013, 

0 Vereador, 

·~ 
~ 

(Filipe Viana) 
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MOVIMENTO 51 

DECLARACAO DE VOTO 

FILIPE VIANA, Vereador eleito na lista independente do MOVIMENTO 51, vern, no exercicio 

de abstenc;ao, no ambito do ponte 

com os fundamentos e considerandos seguintes: 

1 - Considerando que nao lhe foram juntos os respectivos documentos para sustentar a 

decisao em causa, com violac;ao legal da Lei das Autarquias Locais e des mais elementares 

direitos democraticos; 

2 - Considerando que na reuniao de hoje, o ora Vereador nao recebeu a respectiva 

documentac;ao do ponte em causa, uma regra geral no anterior e neste mandate, razao pela 

qual tambem o ora Vereador se viu forc;ado a intentar a competente acc;ao judicial para o 

efeito; 

3 - Considerando que a nossa forma de estar implica a envolvemcia de todos os agentes 

autarquicos na realizac;ao dum projecto em comum; cfr. : orc;amento participative e 

participac;ao de ideias; 

4 - Considerando que a politica de falta de habito democratico continua, numa 16gica de 

imposic;ao e nao de dialogo construtivo; 

5 - Considerando que a nossa Vila de Ponte de Lima, com 888 anos de existencia, nos 

merece o maier respeito pela hist6ria des nossos antepassados, bern como na esteira do 

principia da representatividade e do espirito democratico das nossas raizes. 

Face ao expendido, em coerencia democratica e com mundividencia diferente de considerar o 

principia da representatividade, pelas pessoas e pelo nosso territ6rio, veto abstenc;ao. 

Ponte de Lima, _jj.__, de 7 k , 2013, 

ciiJ?= 
(Filipe Viana) 

1 



MOVIMENTO 51 

DECLARACAO DE VOTO 

FILIPE VIANA, Vereador eleito na lista independents do MOVIMENTO 51, vem, no exercicio 

no ambito do ponte 

com os fundamentos e considerandos seguintes: 

1 - Considerando que nao lhe foram juntos os respectivos documentos para sustentar a 

decisao em causa, com violac;ao legal da Lei das Autarquias Locais e dos mais elementares 

direitos democraticos; 

2 - Considerando que na reuniao de hoje, o ora Vereador nao recebeu a respectiva 

documentac;ao do ponte em causa, uma regra geral no anterior e neste mandate, razao pela 

qual tambem o ora Vereador se viu forc;ado a intentar a competente acc;ao judicial para o 

efeito; 

3 - Considerando que a nossa forma de estar implica a envolvemcia de todos os agentes 

autarquicos na realizac;ao dum projecto em comum; cfr.: orc;amento participative e 

participac;ao de ideias; 

4 - Considerando que a politica de falta de habito democratico continua, numa 16gica de 

imposic;ao e nao de dialogo construtivo; 

5 - Considerando que a nossa Vila de Ponte de Lima, com 888 anos de existencia, nos 

merece o maier respeito pela hist6ria dos nossos antepassados, bern como na esteira do 

principia da represe[lt~tividade e do espirito democratico das nossas raizes. 
,_ {{<j)(\ ~· ,Jih Jl f>·J ./F 
Face ao expendid~. em coerencia democratica e com mundividencia diferente de considerar o 

principia da representatividade, pelas pessoas e pelo nosso territ6rio, voto abstenc;ao. 

Ponte de Lima, _1_, de \2t ]> .cfv-.> , 2013, 

~/ 
(Filipe Viana) 
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MOVIMENTO 51 

DECLARA<;AO DE VOTO 

FILIPE VIANA, Vereador eleito na lista independente do MOVIMENTO 51 , vern, no exercicio 

das suas func;5es, declarar o seu veto de abstenc;ao, no ambito do ponte 

L() ') <).Mr' J)e~ft. l o fMl B>IP £,l?J ~U 9P V\ffr lfO IC' N \¥? 1oi(e_ 
com os fundamentos e considerandos seguintes: 

1 - Considerando que nao lhe foram juntos os respectivos documentos para sustentar a 

decisao em causa, com violac;ao legal da Lei das Autarquias Locais e dos mais elementares 

direitos democraticos; 

2 - Considerando que na reuniao de hoje, o ora Vereador nao recebeu a respectiva 

documentac;ao do ponte em causa, uma regra geral no anterior e neste mandate, razao pela 

qual tambem o ora Vereador se viu forc;ado a intentar a competente acc;ao judicial para o 

efeito; 

3 - Considerando que a nossa forma de estar implica a envolvencia de todos os agentes 

autarquicos na realizac;ao dum projecto em comum; cfr.: orc;amento participative e 

participac;ao de ideias; 

4 - Considerando que a politica de falta de habito democratico continua, numa 16gica de 

imposic;ao e nao de dialogo construtivo; 

5 - Considerando que a nossa Vila de Ponte de Lima, com 888 anos de existencia, nos 

merece o maier respeito pela hist6ria dos nossos antepassados, bern como na esteira do 

principia da representatividade e do espirito democratico das nossas raizes. 

Face ao expendido, em coerencia democratica e com mundividencia diferente de considerar o 

principia da representatividade, pelas pessoas e pelo nosso territ6rio, veto abstenc;ao. 

Ponte de Lima, _!1, de -~--lz-= , 2013, 
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MOVIMENTO 51 

DECLARACAO DE VOTO 

FILIPE VIANA, Vereador eleito na lista independente do MOVIMENTO 51, vern, no exercicio 

o seu veto no ambito do ponte 

1 - Considerando que nao lhe foram juntos os respectivos documentos para sustentar a 

decisao em causa, com violac;:ao legal da Lei das Autarquias Locais e dos mais elementares 

direitos democraticos; 

2 - Considerando que na reuniao de hoje, o ora Vereador nao recebeu a respectiva 

documentac;:ao do ponte em causa, uma regra geral no anterior e neste mandate, razao pela 

qual tambem o ora Vereador se viu forc;:ado a intentar a competente acc;:ao judicial para o 

efeito; 

3 - Considerando que a nossa forma de estar implica a envolv€mcia de todos os agentes 

autarquicos na realizac;:ao dum projecto em comum; cfr.: orc;:amento participative e 

participac;:ao de ideias; 

4 - Considerando que a politica de falta de habito democratico continua, numa 16gica de 

imposic;:ao e nao de dialogo construtivo; 

5 - Considerando que a nossa Vila de Ponte de Lima, com 888 anos de existemcia, nos 

merece o maier respeito pela hist6ria dos nossos antepassados, bern como na esteira do 

principia da representatividade e do espirito democratico das nossas raizes. 

Face ao expendido, em coerencia democratica e com mundividencia diferente de considerar o 

principia da representatividade, pelas pessoas e pelo nosso territ6rio, veto abstenc;:ao. 

Ponte de Lima,_, de ______ , 2013, 

0 Vereador, 

(Filipe Viana) 
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MDV/MENTO 51 

DECLARACAO DE VOTO 

FILIPE VIANA, Vereador eleito na lista independente do MOVIMENTO 51, vern, no exercicio 

declarar o de absten9ao, no ambito do ponto 

com os fundamentos e considerandos seguintes: 

1 - Considerando que nao lhe foram juntos os respectivos documentos para sustentar a 

decisao em causa, com viola9ao legal da Lei das Autarquias Locais e dos mais elementares 

direitos democraticos; 

2 - Considerando que na reuniao de hoje, o ora Vereador nao recebeu a respectiva 

documenta9ao do ponto em causa, uma regra geral no anterior e neste mandate, razao pela 

qual tambem o ora Vereador se viu for9ado a intentar a competente ac9ao judicial para o 

efeito; 

3 - Considerando que a nossa forma de estar implica a envolv€mcia de todos os agentes 

autarquicos na realiza9ao dum projecto em comum; cfr.: or9amento participative e 

participa9ao de ideias; 

4 - Considerando que a politica de falta de habito democratico continua, numa 16gica de 

imposi9ao e nao de dialogo construtivo; 

5 - Considerando que a nossa Vila de Ponte de Lima, com 888 anos de existEmcia, nos 

merece o maior respeito pela hist6ria dos nossos antepassados, bern como na esteira do 

principia da representatividade e do espirito democratico das nossas raizes. 

Face ao expendido, em coerencia democratica e com mundividencia diferente de considerar o 

principia da representatividade, pelas pessoas e pelo nosso territ6rio, voto absten9ao. 

Ponte de Lima, !L, de Qp~v. 2013, 

~·· 
(Filipe Viana) 
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MOVIMENTO 51 

DECLARACAO DE VOTO 

FILIPE VIANA, Vereador eleito na lista independente do MOVIMENTO 51, vem, no exercicio 

de abstenc;ao, no ambito do ponte 

com os fund~;e considerandos seguintes: 

1 - Considerando que nao lhe foram juntos os respectivos documentos para sustentar a 

decisao em causa, com violac;ao legal da Lei das Autarquias Locais e des mais elementares 

direitos democraticos; 

2 - Considerando que na reuniao de hoje, o ora Vereador nao recebeu a respectiva 

documentac;ao do ponte em causa, uma regra geral no anterior e neste mandate, razao pela 

qual tambem o ora Vereador se viu forc;ado a intentar a competente acc;ao judicial para o 

efeito; 

3 - Considerando que a nossa forma de estar implica a envolvemcia de todos os agentes 

autarquicos na realizac;ao dum projecto em comum; cfr.: orc;amento participative e 

participac;ao de ideias; 

4 - Considerando que a politica de falta de habito democratico continua, numa 16gica de 

imposic;ao e nao de dialogo construtivo; 

5 - Considerando que a nossa Vila de Ponte de Lima, com 888 anos de existencia, nos 

merece o maier respeito pela hist6ria des nossos antepassados, bem como na esteira do 

principia da representatividade e do espirito democratico das nossas raizes. 

Face ao expendido, em coerencia democratica e com mundividencia diferente de considerar o 

principia da representatividade, pelas pessoas e pelo nosso territ6rio, veto abstenc;ao. 

Ponte de Lima, _j_, de IPJ-~ , 2013, 

0 Vereador, 

~ 
·z-4:~ 

(Filipe Viana) 
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MOVIMENTO 51 

DECLARACAO DE VOTO 

FILIPE VIANA, Vereador eleito na lista independente do MOVIMENTO 51, vem, no exercicio 

das suas func;:oes, declarar o seu voto contra, no ambito do ponto 

lt,. .1:6 .- I) ~1'0 < e ep ?06 d I\~ t-Jc c¢1' ,""\ & ) <r o vu@- l D I '0o~ , 
com OS fundamentos e considerandos seguintes: ee>r'-{,_ r f\-o:oot_· " ~o ...) 

1 - Considerando que nao lhe foram juntos os respectivos documentos para sustentar a 

decisao em causa, com violac;:ao legal da Lei das Autarquias Locais e dos mais elementares 

direitos democraticos; 

2 - Considerando que na reuniao de hoje, o ora Vereador 

documentac;:ao do ponto em causa •. 

recebeu a respectiva 

3 - Considerando que a nossa forma de estar implica a envolvencia de . todos os agentes 

autarquicos na realizac;:ao dum projecto em comum; cfr.: orc;:amento participative e 

participac;:ao de ideias; 

4 - Considerando que a politica de falta de habito democratico continua, numa 16gica de 

imposic;:ao e nao de dialogo construtivo; 

1 

5 - Considerando que a nossa Vila de Ponte de Lima, com 888 anos de existencia, nos 

merece o maior respeito pela hist6ria dos nossos antepassados, bern como na esteira do 

principia da representatividade e do\ espirito democratico das nossa~ raizes. " Ll . ~Jc..: 
6- eOf""S t isA.~-o ~ ~ fS--<t\. r-b... dl r.;;,~ c--o eo'-~ 0 ) c.. ,4Sr~~\J-.., ~~~ J 

Face ao expendido, em coerencia democratica ~ com mundlvidencia diferente de considerar o 

principia da representatividade, pelas pessoas e pelo nosso territ6rio, voto contra. 

Ponte de Lima, 1_, de »o;}~ , 2013, 

0 Vereador, 



MDV/MENTO 51 
~ar< 

--------------------------------------------------------

DECLARACAO DE VOTO 

0 Vereador Filipe Viana, eleito na lista do MOVIMENTO 51, vem, no exercfcio das suas 

fun96es, declarar o seu voto contra, no ambito do Or9amento e Op96es do Plano para 2014, 

bem como Mapa de Pessoal, com os fundamentos e considerandos seguintes: 

1 -A despeito da sua apresenta9ao tecnica dos mapas de controlo or9amental da receita e 

da despesa e dos demais mapas, as op96es do Plano para 2014 e da politica or9amental da 

Camara Municipal nao corresponde aquilo que, globalmente, entendo ser o melhor para a 

qualidade de vida de todas as pessoas das 51 freguesias de Ponte de Lima. Nao se pode 

optar em trade-off por um Plano e Or9amento que tem um custo de oportunidade nao 

razoavel para todos os limianos, atentas as circunstancias temporais e espaciais em que 

vivemos. 

Na verdade, muitas das promessas neste Plano e Or9amento ja existem h8 varios anos, mas 

nao sao executadas. Por exemplo, falta de saneamento, ate nas zonas industriais. 

lndependentemente da op9ao e escolha politica, o que esta em questao e tambem a atitude 

passiva da CM na realiza9ao do que se propoe fazer. 

Na verdade, faltam inova9ao e novos horizontes a trilhar, pela necessidade premente de 

dinamismo empresarial e econ6mico, de emprego, com politicas de envolvimento das 

freguesias e de toda a sociedade civil , mormente agrupamento de freguesias com valencias 

especfficas e geografica e proporcionalmente determinadas. 

2 - Este Plano e Or9amento continua a politica de desertifica9ao das freguesias, numa gestao 

que se entende eleitoralista, cujos cortes nos financiamentos das freguesias come9aram em 

2009: 

j)OC. '\4 
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MOVIMENTO 51 

Em transferencia de capital, aumentou, este ano, o que se congratula, o respective valor. 

Assim: 2009 € 3 720 000,00; 2010 € 3 620 001 ,00; 2011 € 3 177 750,00; 2012 € 3 453 

000,00; 2013: € 4 075 500,00; 2014: € 4 100 250,00, sendo que a rubrica de Actividades de 

lniciativa das Freguesias tem, ao Iongo dos 5 anos, a seguinte evolu<;ao: 2009: € 1 400 

000,00; 2010: € 700 000,00; 2011 : € 700 000,00; 2012: € 700 000,00; 2013: € 1 000 000,00. 

Para 2014: € 1 000 000,00. 

Em transferencias correntes, o percurso e o seguinte: 2009: € 525 000,00; 2010: € 470 

000,00; 2011: € 440 250,00; 2012: € 440 500,00; 2013: € 807 500,00; 2014: € 710 255,00. 

Nao concordo com a gestao a curto prazo, que entendo ser eleitoralista. Dever-se-a pensar 

Ponte de Lima a medio/longo prazo. 

Esta nao e, de facto, a nossa politica. Falta autonomia financeira e politica das freguesias. A 

nossa proposta e a de transferencia de efectiva autonomia para as freguesias, atraves de um 

aumento substancial de verbas, de forma proporcional e devidamente calendarizadas ao 

Iongo do mandate, a medio/longo prazo, por todas as freguesias, bem como, num ano que 

se avizinha de dificuldades econ6micas, dever-se-ia apostar no aumento substancial de apoio 

social: (Cfr. : rubricas de Seguran<;a e Ac<;ao Sociais; na rubrica do programa de luta contra a 

pobreza e outros mantem-se em € 170 000,00, Associa<;oes e lnstitui<;oes: € 85 000,00, e 10 

mil euros nos a nos seguintes; bolsas de estudo: € 10 000,00. Mas outras rubricas tern apoios 

diferentes, designadamente Parque de Campismo: € 3 863 000,00). 

3 - No plano tecnico, as despesas de capital na aquisi<;ao de bens continua, na minha 

opiniao, excessiva. E preferfvel uma CM mais pobre e os munlcipes mais ricos, diminuldo (Ex: 

redu<;ao do IMI para o mfnimo: 0,3) ou isentando as taxas ou impostos municipais. 

Continuamos a defender o "regresso a terra", que o "queijo limiano e nosso", "parques infantis 

por todas as freguesias", com apoios efectivos a taxa de natalidade e famflias, valor essencial 

da sociedade humana, "refei<;oes e livros gratis nas escolas" e ''TGV? Nao, Obrigado, 

com bate a corrup<;ao e bolsas de voluntariado. 

No que concerne ao apoio das famllias (assim como as numerosas), as rubricas abertas sao 

residuais. Numa perspectiva econ6mica, quanto beneffcio aufere cada munfcipe? Este 

or<;amento nao confere essa possibilidade. 

2 



MOV/MENTO 51 

4 - Temas como Parques lndustriais e Mercado Municipal, Rio Lima, PDM, Reabilita9ao 

Urbana e Pianos Urbanisticos (Cfr.: Problema do TGV), Agrupamentos Escolares (Problema 

da acessibilidade, densidade populacional, equidisttmcia e problemas de transporte escolar) 

tern de ter rubricas que manifestem a intenc;ao efectiva de intervenc;ao arrojada de mudar o 

rumo das coisas, o que nao acontece. Desde logo, seria necessaria uma maier abertura a 
sociedade civil, provocando participac;ao efectiva das pessoas nas decisoes fulcrais do 

concelho. 0 que n6s queremos e um On;amento Participative e isso nao acontece com 

este, que contem, muitos conceitos indeterminados, cuja execuc;ao nao se compreende. 

5 - A atitude passiva e incompreensivel deste Plano e Orc;amento passa por outros temas, 

designadamente: desenvolvimento rural, modernizac;ao administrativa (SAMA), produc;ao de 

energia e61ica, centro desportivo e estacionamento, entre outros. 

Face ao expendido, e a despeito do saldo da situac;ao financeira e patrimonial da Camara 

Municipal, entendo, em razao da coerencia democratica, da liberdade de opiniao e do custo 

de oportunidade em causa, que o Orc;amento e Opc;oes do Plano de 2014 nao corresponds a 
nossa mundividencia para o melhor de todos os cidadaos de Ponte de Lima. Por isso, pelas 

pessoas e pelo nosso territ6rio, voto contra. 

0 Vereador do MOVIMENTO 51, 

~ t=====c ==V==' r===~=--?2~ 
(Filipe Viana) 
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PO.\"TE DE LniA 
Um pa t1:ido a o seu lado 

DECLARAc;AO DEVOTO 

Na qualidade de vereador eleito do PPD/PSD de Ponte de Lima voto 

contra as propostas de consolida~ao das despesas corrente do Municipio, 

apresentadas pelo Senhor Presidente da C3mara Municipal, na reuniao de 

9 de Dezembro de 2013, devido ao corte de 5% na rubrica de 

transferencias para as associa~_;6es do concelho. Esta medida e 

completamente injustificavel e penalizadora para os movimentos 

associativost colocando em causa o seu trabalho e o normal 

funcionamento e por consequencia o seu contributo para a forma~_;ao 

cfvica, cultural e desportiva de imensos jovens limianos. 

Ponte de Lima, 9 de Dezembro de 2013. 

0 Vereador do PPD/PSD, 

(Manuel Pereira da Rocha Barros) 

manuelbarrosvereadorcmpl@gmail .com 
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PO:\TE DE LDIA 
Um partido ao seu lado 

DECLARAc;AO DE VOTO 

Na qualidade de vereador eleito do PPD/PSD de Ponte de Lima voto contra 

Or~amento e Op~oes do Plano 2014, fundamentando as razoes da minha decisao nos 

argumentos que passe a referir: 

0 On;:amento e Op~oes do Plano 2014 continuam a refletir erradamente uma 

estrategia assente em medidas com pouca visao de futuro e direcionadas 

preferencialmente para a realiza~ao de investimentos que nao irao assegurar o 

crescimento economico do concelho em areas fundamentais para a melhoria da 

qualidade de vida da popula~ao limiana, nomeadamente ao nfvel das suas 

necessidades basicas. 

Apesar de se constatar urn esfor~o tenue de procurar melhorar a aposta no 

setor do emprego, economia e servi~os, as medidas propostas ficam muito aquem das 

necessidades do concelho e da sua popula~ao. Continua-se apenas a repetir a mesma 

formula de sempre, cujos resultados sao nulos, de redu~ao de 5% da taxa de IRS e de 

isen~ao do pagamento da derrama autarquica . 

Existem varias medidas para chamar potenciais empresarios que deveriam ser 

equacionadas, algumas das quais ja apresentadas oportunamente pelo PPD/PSD. Mas 

para isso e necessaria vontade polftica. 0 Municipio devia estabelecer urn objetivo de 

capta~ao de empresas e de empregos, quantificando, no sentido de se garantir um 

verdadeiro empenhamento, envolvimento e responsabilidade. Entendo que este deve 

ser o pilar fundamental do projeto politico porque considero que nao ha nem nunca 

houve nestes ultimos anos a dedica~ao que este tema merece. 

No que diz respeito a proposta de beneffcios fiscais para o ano de 2014 esta 

aquem do esperado. 0 saldo financeiro apresentado pelo Municipio possui folga mais 

que suficiente para reduzir em 2014, a valores mfnimos as taxas e impostos. Se ha 

manuelbarrosvereadorcmpl@gmail.com 



folga orc;amental, ela deve ser utilizada para aliviar alguns dos encargos suportados 

pelos munfcipes, num momenta particularmente diffcil para todos. A taxa de IMI para 

os pn§dios urbanos deve ser de 0.30% e nao de 0,32%, conforme o previsto pela 

Camara Municipal no Orc;amento e Opc;oes do Plano 2014. 

Pelos motivos ja expostos, considero tambem um ato de mais uma penalizac;ao 

das famflias limianas o aumento das tarifas e prec;os da agua e saneamento previstos 

para 2014. 0 aumento proposto e ja aprovado pela Camara Municipal vai 

naturalmente penalizar ainda mais a ja de si diffcil situac;ao economica das pessoas 

com mais carencias. 

Por outro !ado, ao nfvel da cooperac;ao com as Juntas de Freguesia, 

nomeadamente na transferencia de competencias, tudo continua praticamente na 

mesma, nao existindo vontade de se criarem condic;oes para que os nossos autarcas 

possam ter um papel de maior intervenc;ao na gestao das suas freguesias . Garantir que 

"o Municipio ira continuar a disponibilizar o apoio tecnico necessaria e viavel para a 

apresentar;fio e gestfio de candidaturas", e manifestamente insuficiente para assegurar 

uma dinamica mais eficaz de proximidade dos eleitos com a sua populac;ao. 

0 apoio social e tambem uma area de intervenc;ao que o executivo devera ir 

mais Ionge, aumentando os apoios afetos aos projetos Freguesias ComTacto e Casa 

Amiga, bem como reforc;ando as verbas destinadas as associac;oes, casas do povo, 

centros paroquiais e outras coletividades que se dedicam a ajudar os cidadaos com 

dificuldades. 

A realidade que muitas famflias atravessam justificam mais apoio e faz todo o 

sentido um Plano de Emergencia Social para satisfac;ao das necessidades alimentares 

de famflias em situac;ao de pobreza extrema e de um suplemento alimentar nas 

escolas destinado aos alunos de escalao A. 

Com o pretexto de reduc;ao de despesas preve-se novamente um corte de 5% 

na rubrica de transferencias para as associac;oes do concelho. Esta medida e 

completamente descabida, colocando em causa o trabalho e o contributo que as 

manuelbarrosvereadorcmpl@gmail.com 



associa~oes tem dado a sociedade limiana, nomeadamente a forma~ao civica e cultural 

de imensos jovens. 

A nfvel do apoio aos estudantes limianos nada se vislumbra de novo, apesar do 

agravamento das dificuldades das famflias em suportar os custos com a educa~ao dos 

seus filhos. A Camara Municipal pode e deve ir mais Ionge, principalmente no 

alargamento do numero de bolsas de estudo a atribuir no ensino superior. 

Como conclusao final real~o que o Or~amento e Op~oes do Plano 2014 nada 

acrescentam de novo a polftica seguida pela Camara Municipal de Ponte de Lima nos 

ultimos anos, situa~ao que no meu entender vai continuar a consolidar a posi~ao do 

nosso concelho, em termos de poder de compra per capita e de qualidade de vida, 

como sendo um dos mais pobres do distrito e de Portugal, entre os 308 concelhos. 

Ponte de Lima, 9 de Dezembro de 2013 

0 Vereador do PPD/PSD, 

(Manuel Barros) 

rna n u elba rrosveread orcmpl @gmail.com 
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