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Reuniao de 31 de mar9o de 2014 

REUNIAO DA CAMARA MUNICIPAL 
DE 

PONTE DE LIMA 

Data da reuniiio: 31 de marro de 2014 
Local da Reuniiio: Edificio dos Paros do Concelho 

PRESEN<;AS: 

Presidente: 
Eng. Victor Manuel Alves Mendes 

Vereadores: 

Sr. Gaspar Correia Martins 
Dra Ana Maria Martins Machado 
Engo Manuel Pereira da Rocha Barros 
En go Vasco N uno Magalhaes V elho de Almeida Ferraz 
Dr. Filipe Agostinho Cruz Viana 
Dr. Paulo Jorge da Cunha Barreiro de Sousa 

FALTAS: ---

Inicio da Reuniiio: Quinze horas 

Encerramento: Dezanove horas e cinco minutos 

2 

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

Prestou Colaborariio Tecnica: Ma Guilhermina Franco 

Resumo Diario de Tesouraria: 
Saldo ..................... 11.227.429,21 euros 

OBS: 
A Ata foi aprovada por minuta 
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ANTES 

0 Manuel Barros que abordou os 

seguintes assuntos: como esta a implementa<;ao do cartao do idoso e das familias numerosas; 

gostava saber se a autoria da pintura do predio no Largo da Alem da foi ou dos 

de 

ten sao atravessa o Concelho de de Lima. Usou ainda da palavra para propor urn 

voto de reconhecimento e louvor ao funciomirio Vitor Rodrigues, que fica anexo a presente 

ata como documento rnnYIPl'r> urn. Camara deliberou por maioria, com seis votos a favor e 

uma absten<;ao do Sr. V ereador Filipe Viana aprovar o voto proposto, devendo ser dado 

conhecimento. -------------------------------------------------------------
_De seguida usou da palavra o Viana abordou os seguintes assuntos: 

declara<;ao de protesto pela ausencia das propostas 

que se anexa a presente ata como documento 

foram apresentadas tempestivamente, 

dois; estatuto do direito de oposi<;ao; 

voto de louvor a Adega Cooperativa de Ponte de Lima; processo das 35/40 horas, assun<;ao de 

acordo em de Limiano produz cerveja em Vila Verde, porque nao em 

de Casal, Gaifar a D.a Maia Branca Cardoso nao tern de porta; 

Funda<;ao Eugenio realizou no 27 de Mar<;o 2014, em Evora o 1° encontro 

de Voluntariado de proximidade, de ambito nacional; situa<;ao da A venida dos 

Platanos - Cuidado com OS Platanos, como esta a situa<;ao; linha sos· para apoio aos idosos; 

voto de pesar ao Fernando Ribeiro e Castro, fundador da Associa<;ao 

falecimento Sua Eminencia o Cardeal Jose Policarpo, Patriarca Emerito de Lisboa, voto 

de pesar; dia 25 de Abril iniciativas estejam previstas; 21 de Mar<;o, dia Mundial da 

Arvore, fez-se algo mas poder-se-ia fazer e melhor; de Mar<;o, dia 
I ' 

da 

Mundial Agua, aten<;ao foi dada ao assunto; 7 de Abril, Nacional dos Moinhos e 

da 

em causa, associando-se ao 

onde estao, investiga<;ao, 

contra o 

uuv1u.v 51 ; praias de Sao e Bertiandos, 

a situa<;ao atuai. _________________________________ __ 

Sr. 1vCHU'"''"·'- prestou OS esclarecimentos tidos por necessarios. ________________ _ 

I acerca dos assuntos 
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_(01) APROVA(:AO DA ATA DA REUNIAO ANTERIOR:- A Camara Municipal em 

cumprimento do disposto no numero 2, do artigo 57°, da Lei n.0 75/2013, de 12 de setembro, e 

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

numeros 3 e 4 do citado artigo, deliberou aprovar a ata da reuniao realizada em 1 7 de mar~o 

de 2014, pelo que vai a mesma ser assinada pelo Exmo. Presidente e pela secretaria. Esta 

delibera~ao foi tomada por maioria com seis votos a favor e uma absten~ao do Sr. Vereador 

Dr. Filipe Viana. ____________________________ _ 

_ (02) OBRAS PARTICULARES ----------------

2.1 - PROCESSO DE LOTEAMENTO URBANO No 14/06 - Requerente: 

Laurentino da Silva Dias de Carvalho - Lugar de Barco - Vitorino das Donas - Rece4Yao 

definitiva e liberta4Yao do remanescente da cau4Yao. A Camara Municipal deliberou por 

maioria com seis votos a favor e urn voto contra do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, de acordo 

com as conclusoes do auto de vistoria, autorizar a rece~ao definitiva e a liberta~ao do 

remanescente da cau~ao . 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declara~ao de voto que 

se anexa a presente ata, como documento nlimero tres. ______________ _ 

_ 2.2- PROCESSO DE LOTEAMENTO No 66178- PEDIDO DE ALTERA<;AO AO 

AL V AAA DE LOTEAMENTO No 66178 - LOTE No 6 - Requerente: Balbina da Silva 

de Sousa - Rua Conde de Bertiandos - Promo4Yao da notifica4Yao dos interessados, por 

via edital, para efeitos de pronuncia e consulta, nos termos e para os efeitos do disposto 

no n° 3 do art.0 6 do RME. A Camara Municipal deliberou por maioria com seis votos a 

favor e urn voto contra do Sr. V ereador Dr. Filipe Viana, promover a notifica~ao dos 

interessados, por via edital, para efeitos de pronlincia e consulta, nos termos e para os efeitos 

do disposto no n° 3do art. 0 6 do RME. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declara~ao 

de voto, que se anexa a presente ata, como documento nlimero quatro. ________ _ 

_ 2.3- PROCESSO DE LOTEAMENTO No 6/06- PEDIDO DE ALTERA<;AO AO 

ALV AAA DE LOTEAMENTO No 10/07 - LOTE No 5 - Requerente: Manuel de Sa 

Matos e Maria Adelia Fernandes Matos da Silva - Rua da Capela de S. Sebastiao no 222 

- Moreira do Lima - Aprova4Yao. A Camara Municipal deliberou por maioria com seis 

votos a favor e urn voto contra do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, aprovar a altera~ao ao alvani 

de loteamento no 10/07, lote n° 5, sito na Rua da Capela deS. Sebastiao n° 222, Moreira do 

Lima. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declara~ao de voto, que se anexa a presente 

ata, como documento numero cinco. ----------------------

_(03) OBRAS PUBLICAS ------------------
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3.1 - DA PISCINA DE ARCA- UPGRADE 

ENERGETICO E AMBIENTAL"- Aprova~ao e Adjudica~ao a 
281.556,06 euros Lda., pelo 

IV A a taxa legal em Camara Municipal com 

seis votos a favor e urn voto contra Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, aprovar o relat6rio final 

e adjudicar a a "Joaquim Peixoto Azevedo & Filhos, Lda.", pelo valor 

281.556,06 euros acrescido de a taxa legal em vigor. 0 Vereador Viana 

apresentou declara<;ao de voto, que se anexa a presente ata, como documento se1s. 

"BENEFICIA(:AO 

E AMBIENTAL" - e 

Adjudica~ao da 

133.523,38 euros acrescido de IV A a taxa legal em A Camara Municipal 

por com seis votos a favor e urn voto contra do Sr. V ereador Viana, 

aprovar o relat6rio final e adjudicar a empreitada a Azevedo & 

Filhos, Lda.", pelo de 133.523,38 euros acrescido de IVA a taxa legal em 0 Sr. 

V ereador Filipe apresentou declara<;ao voto, se an ex a a presente como 

numero sete. ----------------------------------------------------

- FREGUESIA - Renova<;ao do protocolo delega<;ao de 

competencias celebrado 08 de julho 2013. A Municipal ...... ,U"''"'& 

com seis votos a favor e urn voto contra do V ereador Filipe renovar o protocolo 

de delega<;ao de competencias celebrado a 08 de de 2013, ate ao final do ano 2014. 

Os Srs. Vereadores Eng.0 Manuel Barros e Dr. Viana apresentaram declaras;oes de voto, 

se anexam a presente ata, como documentos numeros oito e nove, respetivamente. __ _ 

ASSUNTOS 

- AQUISI(:AO SERVI(:OS PROTE~OES E 

votos a favor e dois votos contra 

Camara Municipal 

Srs. V ereadores o Manuel 

Viana, emitir parecer favoravel a abertura de procedimento ajuste 

valor base 10.704,25 euros. Os Srs. Vereadores 0 Manuel Barros e 

declara<;oes de voto, se anexam a presente como 

1 documentos numeros e onze, 
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_5.2 - AQUISI(:AO DE SERVI<;OS DE PROGRAMA<;AO DE ATIVIDADES 

NAUTICAS PARA 2014 - Emissao de parecer favonivel a abertura de procedimento 

por ajuste direto. A Camara Municipal deliberou por maioria com seis votos a favor e urn 

voto contra do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, emitir parecer favonivel a abertura de 

procedimento por ajuste direto pelo valor base de 13.250,00 euros. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe 

Viana apresentou declaras:ao de voto, que se anexa a presente ata, como documento nfunero 

onze. ________________________________________________________________ ___ 

5.3 - AQUISI(:AO DE SERVI<;OS DE ILUMINA(:AO - Emissao de parecer 

favonivel a abertura de procedimento por ajuste direto. A Camara Municipal deliberou 

por maioria com seis votos a favor e urn voto contra do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, emitir 

parecer favonivel a abertura de procedimento por ajuste direto pelo valor base de 29.920,00 

euros. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declaras:ao de voto, que se anexa a presente 

ata, como documento numero onze. 
--------------------------------------------

_5.4 - AQUISI(:AO DE SERVI(:OS DE LIMPEZA - Emissao de parecer favonivel a 
abertura de procedimento por ajuste direto, adjudicac;ao e a celebrac;ao de contrato com 

o fornecedor "Manuel Ribeiro- Limpeza de Saneamento, Lda.", pelo valor de 3.480,00 

euros, acrescido de IV A a taxa legal em vigor. A Camara Municipal deliberou por 

maio ria com cinco votos a favor e do is votos contra dos Srs. Vereadores Eng. 0 Manuel 

Barros e Dr. Filipe Viana, emitir parecer favonivel a abertura de procedimento por ajuste 

direto, adjudicas:ao e a celebra<;:ao de contrato com o fomecedor "Manuel Ribeiro - Limpeza 

de Saneamento, Lda.", pelo valor de 3.480,00 euros. Os Srs. Vereadores Dr. Filipe Viana e 

Eng. 0 Manuel Barros apresentaram declara<;:5es de voto que se an exam a presente ata, como 

documentos numeros onze e doze, respetivamente. ______________________________ __ 

_ 5.5 - AQUISI(:AO DE SERVI(:OS DE IMPRESSAO DE OUTDOORS E MUPIES 

PARA DIVERSOS ESPET ACULOS - Emissao de parecer favonivel a abertura de 

procedimento por ajuste direto, adjudicac;ao e a celebrac;ao de contrato com o 

fornecedor "Intactimagem, Lda.", pelo valor de 4.860,00 euros, acrescido de IV A a taxa 

legal em vigor. A Camara Municipal deliberou por maioria com seis votos a favor e urn 

voto contra do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, emitir parecer favonivel a abertura de 

procedimento por ajuste direto, adjudicas:ao e a celebras:ao de contrato com o fomecedor 

"Intactimagem, Lda.", pelo valor de 4.860,00 euros. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana 

apresentou declara<;:ao de voto que se anexa a presente ata, como documento numero 

onze. ________________________________________________________________ ___ 
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- AQUISI<;:AO DE SERVI<;:OS DE 

INTERPRETA<;:AO E PROMO<;:AO - Emissio de 

po:r ajuste ge:rat Camara 

com seis votos a favor e um voto contra do Sr. Vereador 

Viana, emitir parecer favonivel a abertura por ajuste direto regime geral, pelo valor 

base de 31.750,00 euros. 0 Sr. Vereador Dr. Viana apresentou declarac;ao de voto 

SERVI<;:OS 

MITICO"- AOJU.U"'''""' 

a taxa em vigor. A Camara 

com seis votos a favor e um voto contra do Sr. Vereador 

Viana, emitir parecer favoravel a adjudica9ao e a celebrac;ao de contrato ao 

e Lda.", valor 13.000,00 euros. 0 

Sr. V ereador declara9ao 

Emissio 

Camara Municipal 

V ereador emitir parecer favoravel a abertura 

direto regime geral, pelo valor base de 6.480,00 euros. 0 Sr. V ereador 

Viana apresentou declara<;ao de voto que se anexa a presente ata, como 

- AQUISI<;:AO DE SERVI<;:OS ESPETACULOS 

JAFUMEGA, E 

favoravel a ajuste 

di:reto com seis votos a favor e 

um voto contra do Vereador Viana, >"VU'"""'
3

" favonivel a abertura de 

21.575,00 euros. 0 Sr. 

Vereador 

documento 

Filipe Viana apresentou declara<;ao de voto se anexa a presente ata, como 

com seis votos a e um voto contra 

Jvereador Viana, aprovar o de Transportes .u"'"v'""- 14/2015. 
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Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declara<;ao de voto que se anexa a presente ata, como 

documento numero treze. --------------------------------------------------

_5.11 - ALIENA<;AO ATRAVES DE HASTA PUBLICA DO PREDIO URBANO 

INSCRITO NA MATRIZ PREDIAL URBANA SOB 0 ART.0 1398, DESCRITO NA 

CONSERVATORIA DO REGISTO PREDIAL SOB 0 No 3084, SITO NO LUGAR DE 

MOSTEIRO, REFOIOS DO LIMA. A Camara Municipal deliberou por maioria com seis 

votos a favor e urn voto contra do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, autorizar a aliena<;ao do 

edificio por hasta publica, estipulando o valor base de licita<;ao em 90.700,00 euros, 

aprovando as condi<;oes constantes do edital de hasta publica. _____________________ __ 

5.12 - PROTOCOLO E REGULAMENTO RELATIVOS AO PREMIO A. DE 

ALMEIDA FERNANDES - Aprova~ao das altera~oes. A Camara Municipal deliberou 

por maioria com seis votos a favor e uma absten<;ao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, 

aprovar as altera<;oes propostas. Mais deliberou por maioria com seis votos a favor e uma 

absten<;ao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, submeter a aprecia<;ao e aprova<;ao da 

Assembleia Municipal. _________________________________________________ __ 

5.13 - ARRENDAMENTO DA LOJA No 32 DO EDIFICIO COMERCIAL 

LOCALIZADO NO PARQUE DE ESTACIONAMENTO JUNTO AO HOSPITAL-

Abertura de concurso publico, aprova~ao programa de concurso, caderno de encargos, 

juri do procedimento. A Camara Municipal deliberou por maioria com seis votos a favor e 

uma absten<;ao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, aprovar o programa de concurso, o cademo 

de encargos e a abertura do concurso publico. Mais deliberou por maioria com seis votos a 

favor e uma absten<;ao do Sr. V ereador Dr. Filipe Viana, designar o juri do procedimento 

sendo constituido pelo Sr. Vice Presidente Gaspar Correia Martins, Chefe da DAF, Dr.a Maria 

Sofia Fernandes Velho de Castro Araujo e Chefe da DEP, Eng0
• Rogerio Lopes Margalho 

Oliveira Pereira. -------------------------------------------------------

_5.14- LOCA<;AO DA EXPLORA<;AO DO "PARQUE DE PESCA DE RENDUFE

TRUTICULTURA DE ESTABULA<;AO" E DOS EMPREENDIMENTOS 

TURISTICOS NO ESPA<;O RURAL, COM A TIPOLOGIA DA CASA DE CAMPO -

Abertura de concurso publico, aprova~ao programa de concurso, caderno de encargos, 

juri do procedimento. A Camara Municipal deliberou por maioria com seis votos a favor e 

uma absten<;ao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, aprovar o programa de concurso, o cademo 

de encargos e a abertura do concurso publico. Mais deliberou por maioria com seis votos a 

favor e uma absten<;ao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, designar o juri do procedimento 

sendo constituido pelo Sr. Vice Presidente Gaspar Correia Martins, Chefe da DAF, Dr.a Maria 
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Fernandes Velho de Castro Araujo e 

Oliveira Pereira. 

da 

9 

Eng0
• Rogerio Lopes Margalho 

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

No 30 - Presente urn oficio a IESTACIO~AMENTO 
solicitar o trespasse do ..., ......... U..,JlUV em nome de Agenda Funeraria Ligeiro 2, para 

Agenda Camara Municipal com seis votos 

a favor e urn voto contra do Vereador . Filipe Viana, o trespasse do 

arrendamento em nome Agencia Funeraria Ligeiro 2, para Agenda 

CONCURSO 

A Camara 

votos a favor e urn voto contra do Sr. V ereador 

"OS 

com se1s 

Viana, aprovar o regulamento do 

concurso·----------------------------------------------------------~-----

5.17- CONGRESSO 

inscri~iio como 

A Camara Municipal com seis votos a favor e uma abstenc;ao 

do Sr. Vereador Viana, aprovar a inscric;ao do Municipio como do 

~AA. I -------------------------------------------------------------------
- COESAO 

E Camara Municipal com cmco votos 

contra, uma abstenc;ao do Sr. V ereador o e urn voto a favor do Sr. 

Vereador Filipe Viana, a proposta. 0 Sr. Presidente e os Srs. V ere adores eleitos 

pelo CDS-PP apresentaram declarac;ao de voto se anexa a ata, como documento 

numero catorze. 

- A Camara Municipal com cmco votos 

abstem;ao do V ereador Eng. o Manuel Barros e urn voto a favor 

Viana, rejeitar a proposta. 0 Sr. e os Srs. Vereadores 

apresentaram declarayao voto se anexa a presente 

qu1nze. ________________________________________________________________ ___ 

5.20 - J:"">..IJU'lllYHJl_U 

- Proposta de aquisic;ao no Polo 

Municipal """"'''""'""""' ............. ., ...... """"'' "'c';-"'.,,. o assunto 

da Queijada. 

de trabalhos. 

Camara 

---------
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5.21 - REALIZA(:AO DE EVENTO NO SKATE P ARQUE - Presente um oficio a 

solicitar autoriza9ao para a realiza9ao de urn evento no dia 12 de abril, no periodo 

compreendido entre as 10:00 e as 20:00 horas. A Camara Municipal deliberou por maio ria 

com seis votos a favor e urna absten9ao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, autorizar a 

realiza9ao do evento de acordo com o solicitado, condicionado a apresenta9ao do seguro 

relativo a realiza9ao do evento. Mais deliberou por maioria com seis votos a favor e uma 

absten9ao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, autorizar a emissao de ruido ate as 22:00 horas, 

devendo o requerente deixar o recinto limpo ate as 23:00 horas. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe 

Viana apresentou declara9ao de voto, que se anexa a presente ata como documento numero 

dezasseis. ---------------------------------------------------------------
5.22 - CLDS+ "PONTE PARA A INCLUSAO" - Presente urn email a solicitar a 

cedencia do Audit6rio Municipal para o dia 20 de mar9o, pelas 14:30 horas. Ratifica9ao do 

despacho proferido pelo Sr. Presidente da Camara a 20 de mar9o de 2014. A Camara 

Municipal deliberou por maioria com seis votos a favor e uma absten9ao do Sr. Vereador 

Dr. Filipe Viana, ratificar o despacho proferido pelo Sr. Presidente da Camara a 20 de mar9o, 

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

de autoriza9ao de cedencia do Audit6rio Municipal no dia 20 de maryo, pelas 14:30 horas. 0 

Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declarayao de voto, que se anexa a presente ata 

como docurnento numero dezassete. -------------------------------------------
5.23 - INSTITUTO BRITANICO - Presente urn oficio a solicitar a cedencia do 

Audit6rio Municipal para o dia 03 de abril, pelas 15:00 horas. Ratifica9ao do despacho 

proferido pelo Sr. Presidente da Camara de 18 de mar9o de 2014. A Camara Municipal 

deliberou por maioria com seis votos a favor e uma absten9ao do Sr. Vereador Dr. Filipe 

Viana, ratificar o despacho proferido pelo Sr. Presidente da Camara a 18 de mar9o, nos 

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

autoriza9ao de cedencia do Audit6rio Municipal no dia 03 de abril, pelas 15:00 horas. 0 Sr. 

Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declara9ao de voto, que se anexa a presente ata como 

docurnento numero dezassete. 
------------------------------------------------

5.24 - COMISSAO DE FESTAS EM HONRA DE S. GON(:ALO - Presente urn 

oficio a solicitar a cedencia de palco e contentor para os dias 31 de maio e 01 de junho. A 

Camara Municipal deliberou por maioria com seis votos a favor e uma absten9ao do Sr. 

V ereador Dr. Filipe Viana, autorizar a cedencia do palco e contentor para os dias 31 de maio e 

01 de junho, condicionada a apresenta9ao de seguro para a utiliza9ao do palco. 0 Sr. 
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Vereador Viana apresentou declara<;ao de voto, que se anexa a presente ata como 

documento dezassete. --------------------------------------------------------
5.25- AGRUPAMENTO ESCOLAS urn email a 

a cedencia do Auditorio Rio Lima para o 28 de mar<;o, no periodo compreendido 

entre as 9:30 e· as 13:00 horas. Ratificavao do despacho proferido pelo Sr. Presidente da 

Camara a 21 de 20 A Camara com votos 

a favor e uma abstenc;ao do Sr. Vereador Viana, ratificar o despacho proferido 

Sr. Presidente Camara a de mm·vo, nos termos e para os pf?•,tr'"' 

artigo 35° da Lei 75/13 de setembro, autorizas:ao cedencia do Auditorio 

no dia 28 maryo, no periodo compreendido entre as 9:30 e as 13:00 horas. Sr. Vereador 

ata como documento 

-CASA - Presente urn oficio a solicitar a cedencia de 

palco para o dia 30 Ratifica<;ao despacho proferido pelo Sr. Presidente da 

Camara a 24 de mar<;o. Camara Municipal 

da ordem de trabalhos. 

o assunto 

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

- Presente urn email a solicitar a cedencia do 1 

a apresentas:ao urn no 28 de as 

18:30 com seis votos a favor e uma 

absten<;ao do Sr. V ereador Viana, autorizar a do Auditorio da Biblioteca 

Municipal, para a apresentavao de urn livro, no dia 28 as 18:30 horas. 0 Vereador 

Dr. apresentou declaravao voto, se anexa a presente ata, como documento 

e 

""--'""-"'"-L"- JWJUVJJ..c>. ESTEVES 

vC>'-'HVv urn oficio a 

e cedencia de palco. 

com cinco votos a e duas abstenvoes dos Srs. V ereadores Manuel Barros 

Viana, o solicitado. 0 Sr. Vereador Viana apresentou 

declaravao de voto, ata, como 

a comumcar o novo 

ULLl'-'LIIJUl tomou '-VlHH.•'-'HH'-'JcUV ----------

""'·n·"·"= urn subsidio a realiza<;ao 

obras no polidesportivo e zona Calheiros. Camara 
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Municipal deliberou por maio ria com seis votos a favor e uma absten9ao do Sr. V ereador 

Dr. Filipe Viana, atribuir urn subsidio no valor de 2.500,00 euros, a transferir ap6s a 

conclusao das obras. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declara9ao de voto, que se 

anexa a presente ata, como documento numero dezanove. _____________ _ 

_ 6.2 - ACRA - Presente urn oficio a solicitar apoio para a realiza9ao da 2a edi9ao do 

"Medieval Fabulis", a realizar nos dias 02 e 03 de agosto. A Camara Municipal deliberou 

por maio ria com seis votos a favor e uma absten9ao do Sr. V ereador Dr. Filipe Viana, 

atribuir urn subsidio no valor de 1.000,00 euros. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou 

declara9ao de voto, que se anexa a presente ata, como docurnento nlimero dezanove. ___ _ 

_ ESPA<;O DE INTERVEN<;AO ABERTO AO PUBLICO: Usou da palavra o Dr. 

Carlos Pires para solicitar esclarecimentos sobre o funcionamento do canil intermunicipal, 

dado colidir com as suas fun96es de privado; considera que estao a ser ultrapassadas as suas 

fun96es, pois sao feitas cirurgias, intemamentos, serve de hotel, o que nao estao previsto em 

Lei. Nao sabe se existe protocolo com alguma empresa privada, se foram sujeitas a concurso 

publico. Sabe que sao operados animais que nao pertencem ao canil e que sao entregues 

diretamente na casa dos donos pelo carro do canil. Existem servi9os que sao Ia prestados que 

nao sabe quem fatura, para quem vai o dinheiro. Venho falar nesta situa9ao porque estou a ser 

prejudicado no meu trabalho de privado. ___________________ _ 

_ (07) APROVA<;AO DA ATA EM MINUTA:- Nos termos dos nlimeros 3 e 4, do artigo 

57°, da Lei n° 75/2013, de 12 de Setembro, na reda9ao que lhe foi dada pela Lei n.0 5-A/2002, 

de 11 de Janeiro, foi deliberado aprovar a ata desta reuniao, em minuta, para surtir efeitos 

imediatos. Esta delibera9ao foi tomada por maioria com seis votos a favor e urn voto contra 

do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana. _____________________ _ 

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

Camara declarou encerrada a reuniao pelas dezanove horas e cinco minutos. ______ _ 

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

0 Presidente, 

- 55?\ = 

A Secretaria, 

rlafi·e- ~·· fi,Oto > .... vtlL., ~ &.;t\o "r 



PO~DEillfA 
Um partido ao seu )ado 

VOTO DE RECONHECIMENTO E LOUVOR 

Uma institui~;ao e prestigiada pela sua capacidade de afirma~;ao no meio em que esta inserida. No 

caso de uma autarquia essa afirma~;ao e tanto ou mais positiva quanta mais se abre ao exterior, 

atraves de uma boa organiza~;ao interna dos servi~;os e da disponibilidade para servir os munfcipes e 

para responder em tempo util as suas necessidades. Partindo da premissa que o Municipio se 

orienta por estes princfpios, estes jamais poderao ser aplicados se nao forem bern interpretados 

pelas pessoas que nele trabalham. 

As institui~oes ficam, mas sao melhores, mais sas e mais fortes se tiverem bons servidores, 

dedicados e competentes. Sao as pessoas que dignificam as institui~oes, sao as pessoas que as 

fazem crescer servindo-as duma forma apaixonada, com disponibilidade, com competencia e com 

dedica~ao. 

Sao estes prindpios que conduziram Vitor Rodrigues, funcionario desta Camara Municipal e que 

hoje tern o seu ultimo dia de servi~o efetivo, passando a situa~;ao de reforma. Foram mais de quatro 

decadas de inteira disponibilidade a causa publica, prestando relevantes servh;:os a comunidade. 

Sempre solicito, sempre disponfvel para resolver os problemas das freguesias e sempre eficaz na 

sua resolu~ao. 0 Vitor Rodrigues soube granjear a admira~;ao de todos e e merecedor de 

reconhecimento publico. 

Varies munfcipes do concelho e autarcas que conhecem o trabalho realizado pelo referido 

funcionario manifestaram-me diretamente o desejo que o executive aprovasse em reuniao da 

Camara Municipal urn voto de reconhecimento e louver ao Vitor Rodrigues. 

Neste sentido, solicito ao executive que aprove urn voto de reconhecimento e de louver a este 

funcionario pelos relevantes servi~os prestados. 

Ponte de Lima, 31 de Mar~o de 2014 

0 Ver~PPD/PSD 

(M~el ea)ros) 

manuelbarrosvereadorcmpl@gmail.com 
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"MO!NHOS: Quarta-feira, 5 de Maio de 2010: 

A Ribeira do Nevoinho 

A Ribeira de Nevoinho nasce nos s montes de Fojo Lobal, resultante da junc;;ao de varias fontes existentes naqueles montes. E 

um dos inumeros afluentes do Rio Neiva. A sua afluencia ao Rio Neiva verifica-se na freguesia de Cossourado, ja no concelho de 

Barcelos, depois de percorrer as territ6rios das freguesias de Cabac;;os, Vilorino dos Piaes, Navi6, Poiares, Balugaes. 0 Rio 

Neiva e considerado pelas entidades que estudam as fen6menos ambientais, como um dos rios menos poluido do mundo. Para 

que o Rio Neiva tenha esta tao honrosa classificac;;ao, e porque as seus afluentes tambem !em contribuido para a sua qualidade, 

e entao estao de parabens as populac;;oes que coabitam nas terras que o mesmo percorre calmamente no seu Ieite. Devera 

continuar a ser preservado na sua qualidade, pelo que devemos contribuir para este "nosso rio" nao seja poluido quer com 

detritos de plastlco e outros materials nao gradaveis, quer com produtos quimicos e/u detritos fecais (fossas). As suas margens 

sao propicias ao desenvolvimento de especies de plantas tambem em perigo de extinc;;ao no mundo, pelo que deverao ser 

preservadas com todos as cuidados. Entre outras podem-se destacar o salgueiro, o choupo, amieiro e varias especies de fetes. 

Na primavera e verao podem ser observadas varias especies de borboletas, que sobrevoam as suas margens, bem como as 

abelhas que buscam o nectar das flares silveslres e a agua para a confecc;;ao do mel. Ha uma especie de borboletas que pela 

sua beleza, o seu corpo e composta de lindas e variadas cores, e que tambem, infelizmente esta em vias de extinc;;ao, par culpa 

da mao do homem, pelo usa persistente e abusive de pesticidas na agricultura. Esta especie e a Libelinha. Quem nao se lembra 

dela? A Ribeira do Nevoinho, tem varias designac;;oes ate e muita pouco conhecida par este nome, embora seja este o seu nome 

cientffico, como e conhecido e estudado pelos ge6grafos e pelos que se dedicam ao estudo da natureza. Porem e mais 

conhecido pelos habitantes das freguesias que percorre pelos lugares par onde passa. 86 para exemplo, em Vitorino dos Piaes, 

conhecemo-lo pelo Rio da Loucinha, do Fulao, da Retorta, de Ralinhas, da Lameira, etc, etc. 

Fa Ita apenas falar das partes mais importantes: 0 que nos da o nosso rio? Pais, da-nos e ja nos deu muito. Da-nos o peixe para 

a nossa alimentac;;ao, sem produtos artificiais, sem viveiros e sobretudo sem poluic;;ao. 0 peixe do rio, de a agua dace, muito mais 

saboroso e muito mais saudavel, porque e de muito baixo tear de gordura. As especies piscicolas que o povoam densamente 

sao varias, das quais podemos destacar a truta, as barbas, as enguias, embora possamos encontrar mais especies. Ao Iongo 

das suas margens e muito frequente encontrar pescadores, oriundos dos mais diversos locais de Portugal, que ali acorrem para 

a pratica da pesca, embora se deva ter em con!a que esta pratica em excesso podera ser prejudicial para o equilibria ambiental 

desta preciosidade, que e o rio Nevoinho. 0 Rio tambem nos da o prazer de encontrar ao Iongo das suas margens um sem 

numero de Moinhos de agua que, em tempos aim!a nao muito distantes, contribuiram para o sustento das gentes que 

viviam ao seu redor. Senao vejamos: A base da alimenta~tao do povo desta regiao, era a base do pao do milho e outros 

produtos obtidos da pratica da agricultura, o unico meio de sobrevivlmcia da populac;;ao mais ou menos ate meados da 

decada de sessenta, pois a partir dai, com o surgimento do fen6meno da emigrac;;ao para o estrangeiro (mais para a 

Frant;:a), as populat;:oes come!(aram a adquirir outros habitos alimentares e tambem a ter outros meios financeiros, e 

entao para o fabrico do pao de milho (base da produr;ao agricola) era necessaria a farinha e esta era obtida pe!a 

moagem do milho. A energia electrica era inexistente, na regiao, pelo que a engenharia (rudimentar) humana teve de 

inventar os moinhos de agua, para moer a farinha. Ai surgem os moinhos de agua, autemticas preciosas da nossa 

2 



hist6ria recente, que quem dirige os destinos da sociedade actual, teima em ignorar ou esquecer. Porem, como alguem 

disse, mal vai um povo que esquece ou ignora a sua hist6ria. Pode ser que ainda vamos a tempo de "salvar" o que ainda 

resta desses autenticos tesouros que os nossos antepassados nos deixaram. Uma palavra de agradecimento aos 

particulares, alguns ate com sacrificios, que tem conservado os seus moinhos, alguns ainda em 6ptimo estado de 

conservagao e ate talvez com capacidade necessaria de ainda "trabalharem". Poderemos salientar alguns exemplares 

que visitamos e com agrado verificamos que os seus proprietaries tem sido zelosos na sua conserva~;ao, tais como: 

Moinho da " lameira" que actualmente pertence aos herdeiros do Sr. Bento, o Moinho de Valinhas, no Iugar da Ponte 

Nova; este talvez o que melhor se encontra cuidado, ate o seu espa;;:o envolvente esta primorosamente cuidado. Alem 

disso, tem ainda intacto e em anexo o "Engenho", que servia para a serra;;:ao de madeira; de enaltecer, pols. Temos os 

moinhos do Fulao, estes talvez em pior estado de conserva;;:ao, mas notam-se sinais evidentes de que os sew; 

proprietaries tem feito algum esforo;,;o, o possive!, na sua conserva;;:ao. Resta deixar um apelo a quem de direito, que 

tenha alguma dedicac;;ao a sua terra, que possua sensibilidade hist6rica, que sejam despendidos alguns esforc;;os 

financeiros para nao deixar morrer a ultima testemunha do que foi a vida dos que nos precederam no ultimo secu!o e 

maio. Ainda fal!a a parte pior da hist6ria, esta e do seculo XXI: Ao que consta vem ai o TGV. Sabem que um dos projectos preve 

que este territ6rio de Vitorino de Piaes seja desventrado pelo "monstro"? Se nao creem, entao vejam o que a seguir se 

!ranscreve, dito por alguem que parece ter conhecimento dos factos: "Continuando para NW este canal entra e "corta" a pequena 

Freguesia de Gaifar em dois passando logo a Norte da lgreja Paroquial, e inevitavelmenle afectando habitayoes, para 

posteriormente ainda "apanhar" a parte Sui da Freguesia de Malo antes de entrar em Freixo. Na sua galgada para NW, o canal 

desenvolve-se, a Norte do Monte de S. Crist6vao e outras colinas, "sob" o centro da Freguesia de Freixe atraves, muito 

provavelmente, de um 2.0 tune!. Passando o Ribeiro dos Pomarinhos na Quinta da Devesa, percorre a parte Norte da pequena 

Freguesia de Navi6 onde surge uma area aplanada com colas entre os 100 e 130m, fruto do entalhe da rede de drenagem do 

Ribeiro de Nevoinho. Neste"tro!fo", haver;:\ confli!os aparentemente inevitaveis com ediflcios de habi!a9iiO. Ap6s Navi6, o canal 

assume uma orientayao S-N quando entra na Freguesia de Vitorino de Piaes entre os Montes de Maides e a Sra da Lourdes 

(onde se encaixa o referido ribeiro). Logo depois, o tra9ado segue para o 3.0 tune!, o da Portela (Serras da N6 (574m) e de Geraz 

(484m) que passara muito provavelmente ainda sob a EN204 para depois entrar na Freguesia de Facha. Antes do tunel, em Guio 

e Cresto haven~ problemas com habita96es e a lgreja Paroquial de Vitorino de Piaes nao ficara Ionge da linha de comboio". 

PUBUCADA POR ESTEVAO PORTELA-PEREIRA 
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PONTE DE LIM.\ 
Um partido ao seu lado 

j) oc. <& 

DECLARA~AO DE VOTO 

Protocolo de delega~ao de competencias na freguesia de Arcozelo 

Na qualidade de vereador eleito do PPD/PSD voto a favor da renova~ao do 

protocolo de delega~ao de competencias com a freguesia de Arcozelo, no valor de 

174.699,05 euros, destinado as obras de beneficia~ao da rede viaria municipal. 

Apesar do meu voto favoravel, apresento as seguintes considera~oes que espero 

sejam devidamente equacionadas em protocolos futures: 

Os termos do protocolo carecem de maier rigor e transparencia, no tocante ao seu 

objeto, nomeadamente na Clausula 1Q. Em vez de constar a designa~ao generica "Obra de 

"beneficia~ao da rede viaria municipal" deve referir com exatidao qual a rede viaria 

municipal a que se destina a verba a ser transferida. A falta de rigor aplica-se tambem a 
ausencia de procedimentos para que a Camara Municipal acompanhe e fiscalize o exerdcio 

das competencias delegadas, garantido que o dinheiro dos contribuintes seja aplicado para 

o fim a que se destina. No clausurado do protocolo nao consta uma (mica clausula sobre o 

ass unto. 

Ponte de lima, 31 de Mar~o de 2014 

0 Vereador do PPD/PSD 

(~rros) 

manuelbarrosvereadorcmpl@gmail.com 



PO::"'TE DE LBfA 
Um partido ao seu lado 

DECLARA(:AO DE VOTO 

Procedimento por ajuste direito 

Na qualidade de vereador eleito do PPD/PSD voto contra a proposta de aquisic;ao de 

servic;os de colocac;ao de protec;5es e portas automaticas no mercado municipal, pelo valor de 

10.704, 25 euro, mais IVA, por discordar que o procedimento por ajuste direto considere apenas o 

convite a uma (mica empresa, nomeadamente a vidraria Bracarense, Lda., do concelho de Braga. 

Considero lamentavel nas aquisic;5es de servic;os continuar a seguir uma polftica que ignora 

o convite as empresas do concelho de Ponte de Lima, que disp5em tambem de capacidade e 

competencia para executar muitos dos servic;os adjudicados a firmas fora do nosso municipio. 

Trata-se de uma postura que alem de nao defender os interesses do municipio revela falta de 

confianc;a e aposta nos empresarios limianos, com a qual nao posse concordar. 

Ponte de Lima, 31 de Marc;o de 2014 

0 Ver~ PPD/PSD, 

(Manuel Pe~:MRocha Barros) 

manuelbarrosvereadorcmpl@gmail.com 



PO:'ITE DE LB!A 
Um partido ao seu lado 

DECLARACAO DE VOTO 

J)Jc. 12! 

Abe-rturn de procedimento por njnst din-to 

Na qualidade de ereador do PPDIP D de Ponte de Lima voto contra n aberturn de 

procedimento por ajuste dlreto, adjudica~ao e a celebracao de ontrato d 

e aquisic;ao de servic;os de limpeza e aneamento ao fomecedor ''Manuel Ribeiro- Umpeza de 

Sn:neamento, Lda.'', de Viana do Castelo, pelo vaJor de _).480,00 uros acrescido de lV it taxa 

legaJ em vigor, por considerar que deviam ser convidadas pe1o menos tres empresas a 

apresentar propostas, defendendo assim melhor os interesses do Municipio e dando a 

op01tunidade a mais tbrnecedores de concorrer a rea1i7ac;ilo do reterido servico. 

Ponte de Lima, 3 I de Marco de 2014. 

0 Vereador do PPD/PSD, 

(Manuel Pe~ocha Barros) 

manuelbarrosvereadorcmpl@gmail.com 
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TERRA RICA DA HUMAN I DADE 

Declara~ao de Voto 

Ponto 5.18- Proposta do Movimento 51 Ponte de Lima 

Perante a proposta apresentada pelo Movimento 51 e tendo em conta a semelhan9a com outra 

proposta recentemente apresentada pelos mesmos, voltamos a referir, em rela9ao a esta mesma 

materia, o seguinte: 

No diz respeito a poHtica social voltamos a real9ar que a politica da A~ao Social do Municipio 

continuara a ir de encontro as necessidades e problemas das popula96es, tanto numa perspetiva 

reparadora como preventiva, recorrendo a dinamica das parcerias e rentabilizando os recursos, 

com o objetivo de promover o desenvolvimento social local. 

Quanto a proposta apresentada, para alem de nao podermos deixar de real9ar a inexistencia de 

solu96es e projetos concretes que efetivamente sejam um contribute no ambito da A9ao Social, 

resta-nos relembrar aqueles projetos que temos vindo a implementar, com resultados evidentes, 

que nos parecem do total e preocupante desconhecimento do Movimento 51, e outros que 

iremos iniciar em breve, a saber: 

Com o enquadramento nas a96es desenvolvidas pela Rede Social e de forma a melhor 

conhecer a realidade do concelho e dar uma resposta adequada, bern como, de posteriormente 

monitorizarmos os resultados e aplicarmos necessaries ajustamentos, foi realizado em 2013 e 

conforme tinhamos previsto, o levantamento e tratamento de dados estatisticos do concelho 

para atualiza9ao do Diagn6stico Social do Concelho. Deu-se ainda inicio a elabora9ao do 

Plano de Desenvolvimento Social, em articula9ao com o Projeto "Capacitar para a 

Qualifica~ao e lnova~ao das Redes Sociais do Minho-Lima", que nos ira permitir atualizar e 

definir as linhas de atua9ao prioritarias para os pr6ximos anos. 

Pretende-se, acima de tudo, dotar o Municipio das ferramentas adequadas que ajudem no 

conhecimento mais profundo da realidade social do concelho e na implementa9ao de uma 

estrategia integrada, coordenada e participativa na resolu9ao das questoes mais problematicas a 

este nivel. 

Tambem no desempenho das competencias por parte do CLAS, Conselho Local de A9ao Social __.t---
e enquanto 6rgao da Rede Social, sera construida uma plataforma informatica ~~ 
monitoriza~ao das respostas das IPSS do concelho. 
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Ainda no ambito da Rede Social convem esclarecer o seguinte: 

• Com o objetivo de combater a pobreza e exclusao social, procurando promover o 

desenvolvimento social do concelho, a Camara Municipal de Ponte de Lima, apresentou 

candidatura ao Programa de lmplementar;ao da Rede Social, em 2002. 

• Em Janeiro de 2003, foi aprovada a candidatura, tendo sido constituido o CLAS -

Conselho Local de A9ao Social em Julho do mesmo ano, de que fazem parte, 

atualmente, 61 entidades parceiras. Constituido por 2 6rgaos - Plenario (deliberative, 

onde tem assento todos os parceiros) e o Nucleo Executivo (executa as decis6es do 

primeiro e elabora os documentos estrategicos, entre outros, o Diagnostico Social e 

Plano de Desenvolvimento Social). 

• A constituir;ao das Comiss6es Sociais de Freguesia (CSF) ou interfreguesias (CSIF), 

serao constituidas consoante a iniciativa e dinamicas locais. Da leitura conjugada dos 

artigos 15.0 e 20.0 do Decreto-Lei n.0 115/2006 de 14 de junho, e fundamento da nao 

constituir;ao das CSF quando se verifica a impossibilidade de constituir;ao pela 

ausencia/falta de representar;ao das entidades referidas nas alineas do artigo 15.0 do 

normativo da Rede Social e que por isso nao conseguem desenvolver as competencias 

adstritas a estes 6rgaos, descritas no artigo 20.0 do mencionado Decreto-Lei. 

Por outro lado, a constituir;ao das CSF ou CSIF sao deliberadas em sessao plenaria da 

Comissao, presidida pelo presidente da Junta de Freguesia, que dinamiza e convoca o 

respetivo plenario, podendo ser membros da CSF apenas entidades que tenham 

previamente aderido ao CLAS. 

Nao foi nunca apresentada pelas Juntas de Freguesia que integram o CLAS e enquanto 

entidades competentes para o efeito, qualquer proposta para constituir;ao das CSF, ou 

seja, as pr6prias Juntas de Freguesia por falta de condit;6es para assegurar as 

competencias daquelas Comiss6es, acordaram o adiamento das ar;oes de dinamizar;ao 

e de constituir;ao das CSF, tendo sido priorizado o desenvolvimento de ar;6es e projetos 

que decorram do Plano de Desenvolvimento Social, onde todas aquelas entidades se 

encontram ja representadas. 

Atraves da implementar;ao de ar;6es ao abrigo da Funda~ao Antonio Feij6, sera fomentada a 

---------------assistencia medica a pessoas idosas e necessitadas, doentes ou portadores de deficiencia -e , ___ _:v.::----=-----
Ponte de Lima, com prioridade para pessoas que sofrem de problemas visuais, bem como, 

fomentar a educar;ao e formar;ao de jovens atraves da repartir;ao de bolsas para estudantes na 

Faculdade de Letras de Coimbra. CJ:b 
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Continuaremos a conceder apoio logistico e complementar a Comissao de Prote~ao de 

Crian~as e Jovens. 

De forma a facilitar a constru((ao ou beneficia((ao de habita((oes de familias carenciadas iremos 

assegurar a continuidade do Regulamento de Projeto Tipo e da lsen~ao de Taxa. 

Para alem das atividades que decorrem do exercicio das competencias do nosso servi((o social, 

iremos dar continuidade a projetos tao transversais como: Habita~ao Social, Casa Amiga, 

Ponte Amiga, Freguesias ComTacto e GIP (Gabinete de lnser((ao Profissional). 

Tal como referido no Or~amento e Op~oes do Plano para 2014, onde se consubstanciam as 

propostas que o Municipio pretende vir a desenvolver e implementar durante o ana em causa, 

faz-se referenda a varios projetos que o Movimento 51 agora vern propor, destacamos par 

exemplo o Cartao Municipal de Familias Numerosas, bern como, do Cartao Senior e a 

cria((ao de uma Bolsa de Voluntariado em colabora((ao com as IPSS do concelho. 

Criaremos em 2014 o Cabaz Familia com gestao integrada dos generos alimentares, texteis, 

mobiliario e equipamento domestico a distribuir. 

Enquanto parceiros do projeto de capacita((ao para a qualifica((ao e inova((ao das redes sociais 

do Minho-Lima, iremos contribuir para a concretiza((ao do Empreendedorismos Social atraves 

de protocolo entre Municipios, I PVC, lncubo e CIM Alto Minho. 

Criaremos uma Rede Senior e um Portal Senior com informa((ao util, de facilleitura sabre os 

varios projetos e iniciativas do Concelho, com vista ao aumento da sociabilizaC(ao e diminui9ao 

do isolamento dos idosos. 

Sera dada continuidade ao apoio tecnico e financeiro as IPSS do concelho, Juntas de 

Freguesia, AAPEL e APPACDM. 

Atraves do Banco de Ajudas Tecnicas sera dada continuidade ao apoio a pessoas temporaria ' 

ou definitivamente incapacitadas do concelho. 

Como e habitual, o Municipio ira cooperar com a Casa da Caridade Nossa Senhora da 

Concei((ao enquanto entidade coordenadora do Contrato Local de Desenvolvimento Social de 
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Ponte de Lima (CLDS +), com a finalidade promover a inclusao social dos cidadaos, de forma 

multissectorial e integrada, atraves de agoes a executar em parceria, de forma a combater a 

pobreza persistente e a exclusao social em territ6rios deprimidos. 

Neste contexto realga-se o apoio tecnico e financeiro atribuido a construgao dos seguintes 

equipamentos: 

• Centro de Atividades Ocupacionais para Pessoas com Multidificiencias da AAPEL 

• Centro de Dia da AL Tl Cepoes 

• Santa Casa da Misericordia na construgao do Centro Comunitario 

• Casa do Povo de Freixo para instalagao de uma Creche 

Perante o exposto e uma vez mais, para evitar futuros constrangimentos e duplicagao de ideias, 

aconselhamos uma abordagem mais atenta aos documentos de gestao da autarquia onde se 

consubstanciam, para alem das atividades realizadas, as propostas que o Municipio pretende vir 

a desenvolver e implementar. Como aconselha o bam sensa, estas propostas serao objeto de 

apreciagao da Camara Municipal apenas ap6s a sua concretizagao em termos regulamentares e 

operacionais. Na realidade interessa ao Municipio e aos cidadaos, aquelas ideias que, sendo 

novas ou inovadoras, sejam tambem sustentaveis, defensaveis e exequiveis e que possam 

trazer, efetivamente, algum valor acrescentado ao que janos planeamos realizar. 

Assim, entendemos que a forma como e apresentada a proposta pelo Movimento 51 nada traz 

de novo a atuagao Municipal, sendo um contributo inconsistente na medida em que o Municipio 

tem vindo a implementar um conjunto de projetos que permitem e promovem o verdadeiro apoio 

social. 

Perante o exposto o Presidente da Camara Municipal e Vereadores eleitos pelo CDS-PP votam 

contra a Proposta apresentada. 

Ponte de Lima, 31 de margo de 2014 
( 

0 Presidente da Camara Municipal e Vereadores 
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Declara~ao de Voto 

Ponto 5.19- Proposta do Movimento 51 Ponte de Lima 

lndependentemente de partilharmos as mesmas preocupa(f6es relativamente ao apoio as familias 

numerosas, aos idosos, aos jovens, aos deficientes, aos emigrante e imigrantes, e de uma forma geral, 

aos cidadaos mais desfavorecidos; de tambem entendermos a importancia da educa(fao e da cidadania 

no processo do desenvolvimento individual, da sociedade e da qualidade de vida; e de reconhecermos o 

peso basilar da familia e da natalidade que, nesse mesmo processo, contrariem o envelhecimento da 

nossa popula(fao, cumpre-nos observar o seguinte relativamente a proposta apresentada pelo Movimento 

51, que uma vez mais e para nosso desanimo, revela falta de conteudo e por isso de consistencia, 

dificultando, ate por isso, qualquer aprecia(fao mais ampla: 

1 - "Estudo social e antropol6gico de medio/longo prazo, sem panaceias nem pandoras. procurar 

solucoes para o efeito" - Relativamente a esta questao voltamos a referir que, no ambito da Rede Social, 

e entre outras iniciativas, estamos a proceder de uma forma seria, responsavel e consequente, a 

atualiza(fao dos documentos estrategicos, nomeadamente do Diagnostico Social e a elabora(fao do 

Plano de Desenvolvimento Social pretendendo-se, acima de tudo, dotar o Municipio das ferramentas 

adequadas que ajudem no conhecimento mais profunda da realidade social do concelho e na 

implementa(fao de uma estrategia integrada, coordenada e participativa na resoluCfaO das questoes mais . 

problematicas a este nivel. 

2 - "Premia de Nascimento" - Nao releva a informa(fao suficiente para nos podermos pronunciar 

relativamente a esta materia, na medida em que nao concretiza nenhuma questao relativamente ao tipo 

de premia ou beneficia a atribuir, compromissos or(famentais implicitos, destinatarios/beneficiarios do 

premia e objetivos e resultados esperados. 

3 - "Apoios concretes as Familias Numerosa" - Este e uma das iniciativas que se encontra em 

prepara(fao pelo Municipio, estando mesmo explicita essa inten(fao no Or(famento e OpCf6es do Plano de 

2014 atraves da cria(fao do Cartao Municipal de Familias Numerosas, aconselhando por isso uma leitura 

mais atenta aquele documento. Tal como previsto a proposta esta ja em constru(fao, estando a ser 

observadas as questoes legais e operacionais necessarias a sua concretiza(fao e implementa(fao. 

Entendemos, por isso, que nao devermos submeter esse assunto a Reuniao de Camara ate estarem 

reunidas as condi(f6es para a sua aprecia(fao, nomeadamente o regulamento de funcionamento que 
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concretize, entre outras questoes, as fonnas de apoio previstas, a identificaQao dos beneficiarios elegiveis 

e procedimentos de candidatura. 

4 - "Premio Escolar. com valor a indicar'' - Nao releva a informaQao suficiente para nos podermos 

pronunciar relativamente a esta materia, na medida em que nao concretiza nenhuma questao 

relativamente ao tipo de prem1o a atribuir, compromissos orQamentais implicitos, 

destinatarios/beneficiarios do premio e objetivos e resultados esperados. 

5 - "A despeito de outras medidas. imoorta criar sinergias com outras areas. como a educacao, a 

habitacao ou a saude" - Nao releva a informaQao suficiente para nos podermos pronunciar relativamente 

a esta materia, na medida em que nao concretiza em nada aquilo que se propoem realizar. 

Acrescentamos, no entanto, que a politica de desenvolvimento preconizada para o Municipio por ser 

coerente, integrada e transversal assenta, em todas as areas de atua9ao e sempre que possivel, no 

principia da sinergia inerente a cada um dos seus projetos. 

6 - "Escaloes com discriminacao positiva no consumo de bens essenciais nomeadamente da agua, de 

molde a nao discriminar negativamente as familias numerosas" - Para alem de o Municipio ja estar a 

aplicar uma Taxa social da agua p/ familias numerosas, da qual beneficiam 72 familias no concelho, esta 

e outras medidas irao ser integradas no ambito do Cartao Municipal de Familias Numerosas no qual o 

Municipio esta a trabalhar, nao acrescentando por isso nada de novo relativamente ao que esta a ser 

realizado. 

7 - "No que conceme aos transportes publicos. no sentido de serem criados equipamentos sociais e 

comparticipacao dos mesmos gastos" - Apesar de nao se entender exatamente qual a proposta 

apresentada neste ponto, podemos desde ja infonnar que e anualmente concedido um apoio no ambitP...-- ---~~=--~ 
dos transportes escolares pelo Municipio. Antecipamos desde ja, se for esse o caso, que nao se afigur~ 
ajustado nem sustentavel criar um sistema de transportes publicos municipais tendo em conta que o 

mesmo s6 sera viavel em municipios de media e grande dimensao, o que nao e o nosso caso. 

8 - "Criacao de creches e jardins-de-infancia: estes equipamentos. junto dos pontos mais relevantes, 

tambem junto de transportes publicos (verbi gratia). podem facilitar substancialmente a vida a muitas 

familias" - Uma vez mais entendemos que podera aqui haver alguma confusao relativamente as 
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competencias das autarquias locais no que diz respeito a criagao dos equipamentos e servigos neste 

caso educativos, fato que passamos a esclarecer por julgarmos ser de todo util e didatico. 

A realizagao dos investimentos na constru<faO, apetrechamento e manutengao dos estabelecimentos de 

educa(fao pre-escolar e do ensino basico (arf 22° do Decreto-Lei n° 7/2003, de 15 de janeiro) e 

efetivamente uma competencia do Municipio, ja o mesmo nao acontece no que diz respeito a criagao de 

creches. A abertura de creches, com ou sem fins lucrativos, tern o seu licenciamento enquadrado nos 

estabelecimentos de apoio social. As creches sao licenciadas ao abrigo do Decreto-Lei n° 99/2011, de 28 

de Setembro - Regime de Licenciamento e de Fiscaliza(fao dos Estabelecimentos de Apoio Social que se 

aplica as entidades empresariais (individuais ou coletivas), privadas e particulares de solidariedade social. 

Cabe ao Municipio a competencia relativa ao seu licenciamento ou autoriza(fao da constru(fao, ja o 

licenciamento da atividade (ou de funcionamento) e uma competencia do Institute da Seguranga Social, 

I.P. 

Paralelemente, seria importante que, na realiza(fao de qualquer proposta, fosse prestada mais aten(fao 

relativamente ao trabalho e investimentos que tern vindo a ser realizados pelo Municipio nos ultimos 

anos, ate porque lhe conferiria outro rigor e credibilidade. Assim, se atendermos ao fato de termos sido, 

provavelmente e ate a data, urn dos poucos municipios que foi capaz de cumprir integralmente os 

prop6sitos estipulados na Carta Educativa Municipal no que diz respeito a cria(fao de equipamentos desta 

natureza, ou seja, ao nivel do pre-escolar e ensino basico, facilmente se aperceberiam da inocuidade 

daquilo que e proposto. Na boa gestao dos recursos publicos nao se pode simplesmente sugerir a cria(fao 

de mais equipamentos sem se entender que os mesmos requerem urn ordenamento e urn planeamento, 

integrado e ajustado, a realidade das necessidades existentes e daquelas que se conjeture que venham a 

existir, tentando-se encontrar a solu(fao mais racional e sustentavel nessa resposta. Esse foi o objetivo 

principal inerente a elabora(fao Carta Educativa Municipal, tal como a Lei obriga, foi aprovado pela 

Assembleia Municipal ap6s discussao e parecer do Conselho Municipal de Educa(fao. Na garantia do 

direito de acesso de todas as crian(fas e alunos aos estabelecimentos de educagao pre-escolar e do 

ensino basico, o Municipio construiu e apetrechou, s6 entre 2008 e 2013, sete 

Centres Educativos num total 27 salas destinadas ao ensino pre-escolar, garantindo a qualidad~-~ 
funcional, arquitet6nica e ambiental dos estabelecimentos de educa(fao exemplar ao nivel do pais. ~--
Se por urn lado e importante garantir a resposta ao nivel do pre-escolar, nao menos importante sera 

adequar a resposta social ao nivel das creches, sem esquecer o ajustamento necessaria as nov 

exigencias, "aliando uma gestao eficaz e eficiente dos recursos a uma gestao da qualidade e seguran(fa 

das estruturas fisicas". Estamos conscientes que estas medidas sao urn contribute social relevante ate 

mesmo no sentido da promo(fao da natalidade. 

Nao sendo essa uma competencia direta da autarquia tern sido, no entanto, varios os investimentos a 

esse nivel que o Municipio tern vindo, desde longa data, a promover e apoiar tecnica e/ou 
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financeiramente atraves das instituic;:oes com competemcias para tal, destes destacamos os seguintes: 

Creche da Santa Casa da Misericordia de Ponte de Lima (Centro Comunitario de Arcozelo); Creche da 

Casado Povo de Freixo- Casa de Magalhaes (em construc;:ao); Creche do Centro Paroquial e Social da 

Facha. 

9 - "Criacao de Parques lnfantis por todas as freguesias" - Antes de mais sera legitimo questionar, por 

uma questao de born senso e de boa gestao dos dinheiros publicos, se existe uma efetiva necessidade 

de criar parques infantis por todas as freguesias. Da nossa experiencia nem sempre o que parece mais 

6bvio e facil de comentar/sugerir sera a soluc;:ao mais racional e realista para os problemas, pois essa e 

uma responsabilidade que pesa sobre aqueles que, efetivamente, tern que tomar as decisoes. 

Ainda a este prop6sito, sera importante relembrar que o Municipio tern vindo a construir alguns parques 

infantis tendo ainda a intenc;:ao de criar outros novos, mas com born senso e ponderac;:ao. Falamos 

nomeadamente nos diversos parques infantis colocados por todo o concelho no ambito dos Centros 

Educativos e da opc;:ao por integrar no Parque da Vila, para alem circuito de manutenc;:ao, urn parque 

infantil com o enquadramento adequado a urn projeto que se pretende ambientalmente sustentavel. 

Perante tudo o exposto, o Presidente da Camara Municipal e Vereadores eleitos pelo CDS-PP votam 

contra a Proposta apresentada pelo Movimento 51. 

Ponte de Lima, 31 de marc;:o de 2014 

0 Presidente da Camara Municipal e Vereadores 
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