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- " REUNIAO DA CAMARA MUNICIPAL 
DE 

PONTE DE LIMA 

Data da reuniiio: 14 de abril de 2014 
Local da Reuniiio: Edificio dos PafOS 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 
Engo Vasco Nuno Magalhaes Velho de Almeida Ferraz 
Dr. Filipe Agostinho Cruz Viana 
Dr. Paulo Jorge da Cunha Barreiro de Sousa 

FALTAS: ---

Inicio da Reuniiio: Quinze horas 

Encerramento: 

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

Prestou Colaborafiio Tecnica: 

Resumo Diario de Tesouraria: 
Sa/do ..................... 10.859.939,00 euros 

OBS: 
A Ata foi aprovada por minuta 
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PERIODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA: -------------------------------
_ Intervenriio dos Vereadores: ___ _______________ ____ _ 

_ Usou da palavra, em primeiro lugar a Senhora Vereadora Dr.a Ana Machado para dar 

conta do sucesso que foi a iniciativa relativa a Entrada Triunfal de Jesus em Jerusalem a 

Cidade Hurnana, com o apoio do Municipio de Ponte de Lima. Foi urna representayao 

adequada, com muita gente, as pessoas participaram, correu muito bern, devendo ser 

felicitados os organizadores, o grupo de teatro de S. Paulo da Cruz, associayao cultural e 

recreativa de Barroselas, Viana do Castelo, afeta aos Missiomirios Passionistas. -----

--De seguida usou da palavra o Senhor Vereador Eng.0 Manuel Barros que abordou os 

seguintes assuntos: Escolas de Rebordoes de Souto, Cabayos e Poiares, qual o ponto da 

situayao; solicitou ainda esclarecimentos relativamente a deslocayao da Policia Judiciaria, 

relativamente ao que vieram ca fazer e que documentayao solicitaram; solicitou ainda 

esclarecimentos relativamente a intervenyao que esta a ser executada no pavimento da 

expolima. Usou ainda da palavra para os seguintes assuntos: tendo em conta que, morreu mais 

uma pessoa na zona de Arcozelo, corremos o risco de morrer mais alguma se nada se fizer ali, 

considerando que a Camara tern de fazer algurna coisa; poluiyao do Rio Lima, o Rio Lima e 

poluido e OS focos de poluiyao estao devidamente identificados; Revisao do PDM qual e a 

estrategia que a Camara esta a ter sobre este assunto, a Camara tern urn corpo tecnico, 

recursos que devem ter urn papel importante neste processo. Considera que deve haver 

informayao para que as pessoas possam participar neste processo. Realizou-se em Refoios do 

Lima urna sessao de esclarecimento sobre a Linha de Alta Tensao, a Camara nao esteve 

representada. Apresentou ainda urna recomendayao, que fica anexa a presente ata como 

docurnento nillnero urn e se considera como fazendo parte integrante da mesma. ____ _ 

__ De seguida usou da palavra o Senhor Vereador Dr. Filipe Viana que abordou os 

seguintes assuntos: PDM; Bermas Baixas da Estrada Municipal 306, varios acidentes; 

Passeios de Calvelo; Seguranya Rodoviaria - Acidentes; Estrada de Vilardo Monte; Praias 

Fluviais; processo das 35/40 horas como esta; transportes escolares; Areal de Ponte de Lima, 

problematica do estacionamento; tampa de saneamento em S. Gonyalo - Arcozelo; Rio Lima 

periodo critico. - ----------------------------

- - U sou novamente da palavra a Senhora Vereadora Dr. a Ana Machado para informar que 

o Dia Mundial da Saude foi devidamente assinalado ao nivel das instituiyoes de saude, o 

Municipio ira promover ao longo do ano diversas ayoes a este nivel, em vez de assinalar s6 no 

dia. _ __________ __________ ______ ______ _ 

__ 0 Senhor Presidente prestou os esclarecimentos tidos por necessarios. ______ _ 
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_ORDEM DO DIA: Presente a ordem de trabalhos, foram tomadas as seguintes resolu9oes 

acerca dos assuntos dela constantes. -----------------------------------------

_(01) APROVA<;AO DA ATA DA REUNIAO ANTERIOR: -A Camara Municipal em 

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

sem prejuizo da sua previa aprova9ao sob a forma de minuta, para efeitos do disposto nos 

nlimeros 3 e 4 do citado artigo, deliberou aprovar a ata da reuniao realizada em 31 de Mar9o 

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

deliberayao foi tomada por maioria com seis votos a favor e urn voto contra do Senhor 

Vereador Dr. Filipe Viana. --------------------------------------------

_(02) OBRAS PUBLICAS -----------------

_2.1 - AL TERA<;AO AO PU DE FONTAO E ARCOS - Relatorio de Pondera~ao dos 

Resultados da Discussao Publica e Aprova~ao da versao final. A Camara Municipal 

deliberou por maioria com seis votos a favor e urn voto contra do Senhor Vereador Dr. 

Filipe Viana aprovar a proposta de altera9ao ao PU de Fontao e Arcos. __________ _ 

_ 2.2 - LOTEAMENTO No 5 DO POLO INDUSTRIAL DA GEMIEIRA- Proposta de 

altera~ao - Aprova~ao. A Camara Municipal deliberou por maioria com seis votos a favor 

e urn voto contra do Senhor Vereador Dr. Filipe Viana aprovar a proposta de alterayao ao 

projeto de Loteamento n.0 5 do P6lo Industrial da Gemieira. ______________________ _ 

_ 2.3 - EMPREITADA DE "BENEFICIA<;AO DA PISCINA DE ARCA- UPGRADE 

ENERGETICO E AMBIENTAL" - Relatorio Final - Retifica~ao da delibera~ao de 

Camara de 31 de mar~o de 2014 de adjudica~ao ao Consorcio formado pelas empresas 

Joaquim Peixoto Azevedo & Filhos, Lda. e Dinamicapolis Unipessoal, Lda. A Camara 

Municipal deliberou por maioria com seis votos a favor e urn voto contra do Senhor 

Vereador Dr. Filipe Viana, retificar a deliberayao de Camara de 31 de Maryo de 2014, Ponto 

3.1, aprovando o novo relat6rio final de 18 de Mar90 de 2014 retificado e adjudicar a 

empreitada ao cons6rcio formado pelas empresas Joaquim Peixoto Azevedo & Filhos, Lda. e 

Dinamicapolis Unip. Lda., pelo valor de 281.556,06 euros acrescido de IV A a taxa legal em 

VIgor. ______________________________________________________________ _ 

2.4 - EMPREITADA DE "BENEFICIA<;AO DA PISCINA DE FREIXO -

UPGRADE ENERGETICO E AMBIENT AL" - Relatorio Final - Retifica~ao da 

delibera~ao de Camara de 31 de mar~o de 2014 de adjudica~ao ao Consorcio formado 

pelas empresas Joaquim Peixoto Azevedo & Filhos, Lda. e Dinamicapolis Unipessoal, 

Lda. A Camara Municipal deliberou por maioria com seis votos a favor e urn voto contra do 

Senhor Vereador Dr. Filipe Viana, retificar a delibera9ao de Camara de 31 de Mar9o de 2014, 

Ponto 3 .2, aprovando o novo relat6rio final de 18 de Mar9o de 2014 retificado e adjudicar a 
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empreitada ao cons6rcio formado pelas empresas Joaquim Peixoto Azevedo & Filhos, Lda. e 

Dinamicapolis Unip. Lda., pelo valor de 133.523,38 euros acrescido de IVA a taxa legal em 

vigor. ________________________________________________________________ _ 

_ (03) JUNTAS DE FREGUESIA. _______________ _ 

3.1 - APOIOS FINANCEIROS E NAO FINANCEIROS As JUNTAS DE 

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

voto contra do Senhor Vereador Dr. Filipe Viana, aprovar a proposta do Senhor Presidente da 

Camara Municipal nos moldes apresentados. Mais deliberou por maioria com seis votos a 

favor e urn voto contra do Senhor Vereador Dr. Filipe Viana, remeter a aprecia9ao e 

aprova9ao da Assembleia Municipal. 0 Senhor Vereador Eng.0 Manuel Barros apresentou 

declara9ao de voto, que se anexa a presente ata, como docurnento numero dois e se considera 

como fazendo parte integrante da mesma. ------------------------------------

_3.2 - FREGUESIA DE CABRA<;AO E MOREIRA DO LIMA - Presente urn oficio a 

solicitar urn subsidio destinado a aquisi9ao de urna carrinha para transporte escolar. A Camara 

Municipal, deliberou por maioria com seis votos a favor e urn voto contra do Senhor 

Vereador Dr. Filipe Viana, atribuir urn subsidio no valor de 20.000,00 euros, a liquidar 

mediante a apresenta9ao de documento comprovativo da despesa. ________________ __ 

_ (04) ASSUNTOS DIVERSOS ________________ _ 

_ 4.1 - PRESTA<;AO DE CONTAS DO ANO 2013 E INVENT ARlO- APROV A<;AO. 

A Camara Municipal, deliberou por maioria com cinco votos a favor, urna absten9ao do 

Senhor Vereador Eng.0 Manuel Barros e urn voto contra do Senhor Vereador Dr. Filipe Viana, 

aprovar os docurnentos de presta9ao de contas do ano 2013 e o inventario. Mais deliberou por 

maioria com cinco votos a favor, urna absten9ao do Senhor Vereador Eng.0 Manuel Barros e 

urn voto contra do Senhor Vereador Dr. Filipe Viana, remeter a aprecia9ao e aprova9ao da 

Assembleia Municipal. Os Senhores Vereadores Eng.0 Manuel Barros e Dr. Filipe Viana 

apresentaram declara96es de voto, que se anexarn a presente ata, como documentos numeros 

tres e quatro, respetivamente e se considerarn como fazendo parte integrante da mesma. __ 

_ 4.2 - f3 REVISAO AO OR<;AMENTO E OP<;OES DO PLANO DE 2014 -

APROV A<;AO. A Camara Municipal, deliberou por maioria com seis votos a favor e urn 

voto contra do Senhor Vereador Dr. Filipe Viana, aprovar a 1 a Revisao ao Or9arnento e 

Op96es do Plano do ano de 2014. Mais deliberou por maioria com seis votos a favor e urn 

voto contra do Senhor Vereador Dr. Filipe Viana, remeter a aprecia9ao e aprova9ao da 

Assembleia Municipal. 0 Senhor V ereador Dr. Filipe Viana apresentou declara9ao de voto, 

que se anexa a presente ata como docurnento numero quatro e se considera como fazendo 

parte integrante da mesma. -------------------------------------------------
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_4.3- AQUISI<;AO DE PRESTA<;AO DE SERVI<;OS PARA A CERTIFICA<;AO 

LEGAL DAS CONTAS MUNICIPAlS- Emissao de parecer favoravel a adjudica~ao e 

celebra~ao de contrato a firma "C & R Ribas Pacheco, SROC", pelo valor de 6.750,00 

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

com cinco votos a favor e do is votos contra dos Senhores V ereadores Eng. 0 Manuel Barros e 

Dr. Filipe Viana, de acordo com o proposto no relat6rio final, emitir parecer favonivel a 
adjudica9ao e a celebravao de contrato a firma "C & R Ribas Pacheco, SROC", pelo valor de 

6.750,00 euros acrescido de IVA a taxa legal em vigor. Mais deliberou por maioria com 

cinco votos a favor e do is votos contra dos Senhores V ereadores Eng. 0 Manuel Barros e Dr. 

Filipe Viana, remeter a aprecia9ao e aprova9ao da Assembleia Municipal, de acordo com o 

previsto no n.0 1 do art.0 77° da Lei n.0 73/2013, de 3 de Setembro, a proposta de nomeayao 

como auditor extemo, responsavel pela certifica9ao legal de contas, da C&R Ribas Pacheco, 

SROC. 0 Senhor Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declarayao de voto, que se anexa a 
presente ata como documento nllinero oito e se considera como fazendo parte integrante da 

mesma. ______________________________________________________________ _ 

_ 4.4 - ALTERA(:AO DO MAPA DE PESSOAL 2014. A Camara Municipal deliberou 

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

aprovar a proposta apresentada de alterayao do mapa de pessoal aprovado para o anode 2014. 

Mais deliberou por maioria com seis votos a favor e urn voto contra do Senhor Vereador Dr. 

Filipe Viana, remeter a aprecia9ao e aprova9ao da Assembleia Municipal. ______________ _ 

4.5- RECRUTAMENTO NA MODALIDADE DE CONTRATO DE TRABALHO 

EM FUN(:OES PUBLICAS POR TEMPO DETERMINADO, COM RECURSO A 
RESERV A DE RECRUT AMENTO INTERN A DE 1 ASSISTENTE TECNICO. A 

Camara Municipal deliberou por unanimidade, aprovar o recrutamento na modalidade de 

contrato de trabalho ern fun9oes publicas por tempo determinado, de 1 trabalhador;na carreira 

e categoria de assistente tecnico, para exercer as fun9oes descritas no mapa de pessoal desta 

Camara Municipal, aprovado para o ano de 2014, relacionadas corn as atribui9oes e 

cornpetencias definidas, corn recurso a reserva de recrutamento intema resultante do 

procedirnento concursal cornum aberto pelo aviso n.0 6734/2013, no Diario da Republica 2.a 

Serie, n. 0 98, de 22 de Maio de 2013, e ai identificado como concurso "Procedirnento 

concursal cornum para contrata9ao ern regime de contrato de trabalho em funvoes publicas 

por tempo determinado - 1 assistente tecnico", respeitando a ordena9ao constante da lista 

unitaria de ordena9ao final hornologada em 11 de Dezembro de 2013. Mais deliberou por 

unanimidade, nos termos do disposto no n.0 2 do artigo 64.0 da lei n.0 83-C/2013, de 31 de 

dezernbro, subrneter a presente proposta a discussao e votal(ao da Assembleia Municipal, para 
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a respetiva autoriza9ao. 0 Senhor Vereador Dr. Filipe Viana neste ponto nao votou, 

declarando-se impedido por motivos profissionais. _ _____________ _ 

4.6 - ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONCURSAL PARA 0 CARGO DE 

CHEFE DA DIVISAO DE SERVI<;OS URBANOS - DIRIGENTE INTERMEDIO DE 

2° GRAU- Autoriza~ao para abertura de procedimento e designa~ao do Juri. A Camara 

Municipal deliberou por maioria com cinco votos a favor e duas absten9oes dos Senhores 

Vereadores Eng.0 Manuel Barros e Dr. Filipe Viana, de acordo com a informa9ao da Chefe da 

Divisao Administrativa e Financeira, autorizar a abertura de procedimento concursal para o 

cargo de Chefe da Divisao de Servi9os Urbanos - dirigente intermedio de 2° grau e propor 

para juri do procedimento, como Presidente o Senhor Eng.° Civil Jose Nuno Machado Pinto, 

Diretor de Departamento de Obras Publicas e Conserva9ao na Camara Municipal de Viana do 

Castelo, como vogais a Chefe da Divisao Administrativa e Financeira, Dr.a Maria Sofia 

Fernandes Velho de Castro Araujo e o Chefe da Divisao de Estudos e Planeamento, Eng.0 

Rogerio Lopes Margalho Oliveira Pereira. Mais deliberou por maioria com cinco votos a 

favor e duas absten9oes dos Senhores Vereadores Eng.0 Manuel Barros e Dr. Filipe Viana, de 

acordo como previsto no art.0 13° da Lei n. 0 49/2012, de 29 de Agosto, submeter a proposta 

relativa ao jliri do procedimento a discussao e vota9ao da Assembleia Municipal. ____ _ 

_ 4.7 - ASSOCIA<;AO DAS ROTAS DOS VINHOS DE PORTUGAL -

SUBSCRI<;AO DA ESCRITURA DE CONSTITUI<;AO DA ASSOCIA<;AO COMO 

SOCIO FUNDADOR- Autoriza~ao. A Camara Municipal deliberou por maio ria com seis 

votos a favor e urn voto contra do Senhor Vereador Dr. Filipe Viana, subscrever a escritura de 

constitui9ao da Associa9ao das Rotas dos Vinhos de Portugal como s6cio fundador. Mais 

deliberou por maioria com seis votos a favor e urn voto contra do Senhor Vereador Dr. 

Filipe Viana, submeter a presente proposta a discussao e vota9ao da Assembleia Municipal, 

para a respetiva autoriza9ao. ---------------------------------
4.8 - REGULAMENTO DE HASTA PUBLICA - ARRENDAMENTO DE 

QUIOSQUE MUNICIPAL SITO NA CENTRAL DE CAMIONAGEM DE PONTE DE 

LIMA - Aprova~ao. A Camara Municipal deliberou por maioria com seis votos a favor e 

urn voto contra do Senhor Vereador Dr. Filipe Viana, autorizar o arrendamento do quiosque 

municipal sito na Central de Camionagem de Ponte de Lima por hasta publica, estipulando o 

valor base de licita9ao em 75,00 euros, aprovando as condi9oes constantes do edital relativo 

ao Regulamento da Hasta Publica. - - -----------------------------------

_4.9 - AQUISI<;AO DE SERVI<;OS DE ALOJAMENTO - Emissao de parecer 

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

contrato com o fornecedor "Center - Centro Nacional do Turismo no Espa~o Rural, 
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Lda" pelo valor de 669,81 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 Senhor 

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

direto, adjudica9ao e a celebra9ao de contrato como fornecedor "Center - Centro Nacional do 

Turismo no Espa9o Rural, Lda." pelo valor de 669,81 euros acrescido de IVA a taxa legal em 

vigor. 0 Senhor Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declarayao de voto que se anexa a 
presente ata, como documento nlimero seis e se considera como fazendo parte integrante da 

mesma. ____________________________________________________________ _ 

4.10 AQUISI~AO DE SERVI~OS DE FORNECIMENTO E 

COLOCA~AOIREMO~AO DE TELAS EM OUTDOORS E MUPIES PARA A 

PUBLICIDADE DE EVENTOS - Emissao de parecer favoravel a abertura de 

procedimento por ajuste direto. A Camara Municipal deliberou por maioria com seis 

votos a favor e urn voto contra do Senhor V ereador Dr. Filipe Viana, emitir parecer favonivel 

a abertura de procedimento por ajuste direto regime geral, pelo valor base de 25.033,00 euros. 

Mais deliberou por maio ria com seis votos a favor e urn voto contra do Senhor V ereador Dr. 

Filipe Viana designar o jliri do procedimento, sendo constituido pelo Senhor Vice-Presidente 

Gaspar Correia Martins, pela Chefe da Divisao Administrativa e Financeira, Dr.a Maria Sofia 

Fernandes Velho de Castro Araujo e pelo Dr. Ovidio Manuel de Brito Sousa Vieira. 0 Senhor 

V ereador Dr. Filipe Viana apresentou declarayao de voto que se anexa a presente ata, como 

docurnento numero sete e se considera como fazendo parte integrante da mesma. _______ _ 

_ 4.11 - AQUISI<;AO DE SERVI(:OS DE LEV ANTAMENTO E INVESTIGA~AO 

DE PATRIMONIO MUSEOLOGICO NA REGIAO DEMARCADA DOS VINHOS 

VERDES, CONSTITUI~AO DE BASES INFORMATICAS DE DADOS COM 

INVENTARIA(:AO DOS BENS REFERENCIADOS, CONSULT A DE 

DOCUMENTA~AO HISTORICA EM ARQUIVOS DISTRITAIS E MUNICIPAlS E 

ARTICULA(:AO COM AS ENTIDADES PROPRIETARIAS DOS BENS 

INVENTARIADOS PARA 0 CENTRO DE INTERPRETA(:AO E PROMO(:AO DO 

VINHO VERDE - Emissao de parecer favoravel a abertura de procedimento por ajuste 

direto regime geral. A Camara Municipal deliberou por maioria com cinco votos a favor, 

urna absten9ao do Senhor V ereador Eng. 0 Manuel Barros e urn voto contra do Senhor 

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

direto regime geral, pelo valor base de 23.000,00 euros. Mais deliberou por maioria com 

seis votos a favor e urn voto contra do Senhor Vereador Dr. Filipe Viana designar o jliri do 

procedimento, sendo constituido pelo Senhor Vice-Presidente Gaspar Correia Martins, pela 

Chefe da Divisao Administrativa e Financeira, Dr.a Maria Sofia Fernandes Velho de Castro 



Reuniilo de 14 de abri1 de 2014 9 

Araujo e pela Dr.a Sandra Rodrigues. 0 Senhor Vereador Dr. Filipe Viana apresentou 

declara<;ao de voto que se anexa a presente ata, como documento numero oito e se considera 

como fazendo parte integrante da mesma. __________________ _ 

_ 4.12 - PROTOCOLO DE COOPERA<;AO ENTRE 0 GOVERNO E A 

ASSOCIA<;AO NACIONAL DE MUNICIPIOS PORTUGUESES, QUE CRIOU UMA 

REDE DE MUNICIPIOS SOLIDARIOS QUE DISPONIBILIZAM FOGOS A BAIXO 

CUSTO As VITIMAS DE VIOLENCIA DOMESTICA QUE RECOME<;AM AS SUAS 

VIDAS NA COMUNIDADE APOS A SUA SAIDA DAS CASAS DE ABRIGO -

ADESAO. A Camara Municipal deliberou por maioria com seis votos a favor e uma 

absten<;ao do Senhor Vereador Dr. Filipe Viana, aprovar a adesao ao referido protocolo. __ 

_ 4.13- ESTATUTO DO DIREITO DE OPOSI<;AO- Relatorio de avalia~ao do ano 

de 2013 - Periodo de outubro a dezembro de 2013. A Camara Municipal tomou 

conhecimento. Tendo em conta o disposto nos n.0 S 2 e 5 do art.0 10° do Estatuto do Direito de 

Oposi<;ao e da alinea u) do n. 0 1 do art. 0 35° da Lei n.0 75/2013 de 12 de Setembro deveni o 

presente relat6rio ser enviado ao Presidente da Assembleia Municipal e publicitado na pagina 

eletr6nica do Municipio. ------- ------------------

4.14- PROPOSTA DO SENHOR PRESIDENTE DA CAMARA- PROJETO NOS 

PELA NATUREZA. A Camara Municipal deliberou por maioria com cinco votos a favor e 

duas absten<;oes dos Senhores Vereadores Eng.0 Manuel Barros e Dr. Filipe Viana, aprovar a 

proposta apresentada de extin<;ao do Projeto Nos Pela Natureza, devendo ser dado 

conhecimento desta decisao a dire<;ao da Associa<;ao Empresarial de Ponte de Lima, bern 

como aos aderentes do projeto. ______________________ _ 

4.15 - RENOV A<;AO DO PROTOCOLO ENTRE 0 MUNICIPIO DE PONTE DE 

LIMA E A EUROPA&C KRAFT VIANA - P ARQUE FLO REST AL DA QUINTA DE 

PENTIEIROS - Aprova~ao. A Camara Municipal deliberou por maioria com seis votos a 

favor e urn voto contra do Senhor Vereador Dr. Filipe Viana, aprovar a renova<;ao do 

protocolo. _____________________________ _ 

_ 4.16- HABITA<;AO SOCIAL - Presente uma proposta do Servi<;o de A<;ao Social a 

propor a redu<;ao da renda apoiada da inquilina Maria Rosa Duarte Magalhaes Araujo relativa 

a urn T3 na Urbaniza<;ao do Castelhao em Freixo. A Camara Municipal deliberou por 

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

autorizar a redu<;ao da renda apoiada para 50,00 € mensais. ___________ _ 

_ 4.17 -PONTE AMIGA - Presente o processo relativo as obras a realizar na residencia do 

Senhora Helena das Chagas, residente na Rua do Cresto, 64, freguesia de Vitorino de Piaes, 

tendo como entidade intermediaria a "Casa do Povo de Vitorino de Piaes". A Camara 
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Municipal deliberou por maioria corn seis votos a favor e urna absten<;ao do Senhor 

Vereador Dr. Filipe Viana, atribuir urna cornparticipa<;ao no valor de 3 .156,18 €, a transferir 

para a "Casado Povo de Vitorino de Piaes", entidade intermediaria para a execu<;ao da obra, 

ap6s a conclusao das obras. _______________________ _ 

4.18 - CLDS+ - Presente urn pedido de ernissao de parecer da Camara Municipal 

respeitante a altera<;ao or<;arnental. A Camara Municipal deliberou por maioria corn seis 

votos a favor e urna absten<;ao do Senhor V ereador Dr. Filipe Viana, ernitir parecer favonivel 

a altera<;ao or<;arnental apresentada. ---------------------

4.19 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA 0 CENTRO ESCOLAR DAS LAGOAS 

- ANO LECTIVO 2013/2014- r PERIODO- Presente urna informa<;ao dos Servi<;os de 

Educa<;ao a cornunicar os valores a reernbolsar as freguesias de Cabra<;ao e Moreira do Lima, 

S. Pedro D' Arcos e Bertiandos- Aprova<;ao. A Camara Municipal deliberou por maioria 

corn seis votos a favor e urna absten<;ao do Senhor Vereador Dr. Filipe Viana, aprovar os 

valores a reernbolsar as freguesias de Cabra<;ao e Moreira do Lima, S. Pedro D' Arcos e 

Bertiandos, de acordo corn o proposto pelos Servi<;os de Educa<;ao. _________ _ 

4.20 - BOLSAS DE ESTUDO PARA 0 ENSINO SUPERIOR ANO LETIVO 

2013/2014 - Aprova~ao da lista definitiva. A Camara Municipal deliberou por maioria 

corn seis votos a favor e urna absten<;ao do Senhor Vereador Dr. Filipe Viana, aprovar a lista 

definitiva dos candidates a bolsa de estudo para o ensino superior Ano Letivo 2013/2014. _ 

4.21 -CENTRO COM VIDA - INCENTIVO AO ARRENDAMENTO NO CENTRO 

HISTORICO DE PONTE DE LIMA - ATRIBUI<;AO DAS SUBVEN(:OES DAS 

CANDIDATURAS APRESENTADAS- 1a FASE/2014. A Camara Municipal deliberou 

por maioria corn seis votos a favor e urna absten<;ao do Senhor Vereador Dr. Filipe Viana, 

aprovar a atribui<;ao das subven<;oes das candidaturas apresentadas - 1 a Fase/20 14, de acordo 

corn o proposto pelo Gabinete Terra. ____________________ _ 

4.22 - FIXA(:AO DO PRE(:O DE VENDA AO PUBLICO DA OBRA "JOAO 

MARCOS:BIOGRAFIA E BIBLIOGRAFIA" A Camara Municipal deliberou por 

maioria corn seis votos a favor e urna absten<;ao do Senhor Vereador Dr. Filipe Viana, fixar o 

pre<;o de venda ao publico da obra referida, no valor de 10,00 euros. ________ _ 

4.23- FIXA(:AO DO PRE(:O DE VENDA DOS BILHETES RELATIVOS AO 

ESPETACULO NO TEATRO DIOGO BERNARDES A REALIZAR NO DIA 24 DE 

MAIO PELA COMP ANHIA DE DAN<;A CONTEMPORANEA DE EVORA -

"ROMEU E JULIETA, ENCONTRO DESENCONTRO" - PRE<;O UNICO 5,00 

EUROS- Ratifica~ao do despacho proferido pelo Senhor Presidente da Camara a 31 de 

mar~o. A Camara Municipal deliberou por maioria corn seis votos a favor e urna absten<;ao 
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do Senhor Vereador Dr. Filipe Viana, ratificar o despacho proferido pelo Senhor Presidente 

da Camara a 31 de man;o, nos termos e para os efeitos do disposto no n°3 do artigo 3 5° da Lei 

75/13 de 12 de setembro, de fixayao do preyo de venda dos bilhetes relativos ao espetaculo 

referido, no valor de 5,00 euros. 
---------------------------------------------

4.24 APLAUDESUCESSO, UNIPESSOAL, LDA CONTRATO DE 

APRESENTA<;AO DE ESPETACULO NO DIA 17 DE MAIO- Aprova~ao. A Camara 

Municipal deliberou por maioria com seis votos a favor e uma abstenyao do Senhor 

Vereador Dr. Filipe Viana, aprovar o contrato de apresentayao de espetaculo. __________ __ 

_ 4.25 - OPEN DANCE SCHOOL - CONTRA TO DE APRESENTA<;AO DE 

ESPETACULO NO DIA 27 DE ABRIL - Aprova~ao. A Camara Municipal deliberou por 

maioria com seis votos a favor e uma abstenyao do Senhor Vereador Dr. Filipe Viana, 

aprovar o contrato de apresentayao de espetaculo. -------------------------------

_4.26- ASSOCIA<;AO DE DAN<;A DO EIXO IBERO ATLANTICO - Presente urn 

pedido de cedencia do Teatro Diogo Bernardes para o dia 06 de abril. Ratificayao do 

despacho proferido pelo Senhor Presidente da Camara a 31 de maryo de 2014. A Camara 

Municipal deliberou por maioria com seis votos a favor e uma abstenyao do Senhor 

Vereador Dr. Filipe Viana, ratificar o despacho proferido pelo Senhor Presidente da Camara a 

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

de setembro, de cedencia do Teatro Diogo Bernardes para o dia 06 de abril. _____ __ 

4.27- PROPOSTA DO SENHOR VEREADOR DR. FILIPE VIANA- MOINHOS. 

A Camara Municipal deliberou por maioria com cinco votos contra, uma abstenyao do 

Senhor Vereador Eng.0 Manuel Barros e urn voto a favor do Senhor Vereador Dr. Filipe 

Viana, rejeitar a proposta. 0 Senhor Presidente e os Senhores Vereadores eleitos pelo CDS

pp apresentaram declarayao de voto que se anexa a presente ata, como documento numero 

nove e se considera como fazendo parte integrante da mesma. ______________________ _ 

4.28 - PROPOSTA DO SENHOR VEREADOR DR. FILIPE VIANA -

CRIA<;AO/CONSTITUI<;AO DO CONSELHO MUNICIPAL DA JUVENTUDE 

LIMIANA (CMJL). A Camara Municipal deliberou por maioria com cinco votos contra e 

dois votos a favor dos Senhores Vereadores Eng. 0 Manuel Barros e Dr. Filipe Viana, rejeitar a 

proposta. 0 Senhor Presidente e os Senhores Vereadores eleitos pelo CDS-PP apresentaram 

declarayao de voto que se anexa a presente ata, como documento numero dez e se considera 

como fazendo parte integrante da mesma. ____________________________________ __ 

4.29 - PROPOSTA DO SENHOR VEREADOR DR. FILIPE VIANA -

AUTONOMIA DAS FREGUESIAS - FREGUESIAS A 200%. A Camara Municipal 

deliberou por maio ria com cinco votos contra, uma abstenyao do Senhor V ereador Eng. o 
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Manuel Barros e urn voto a favor do Senhor Vereador Dr. Filipe Viana, rejeitar a proposta. 0 

Senhor Presidente e os Senhores Vereadores eleitos pelo CDS-PP apresentaram declara<;:ao de 

voto que se anexa a presente ata, como docurnento numero onze e se considera como fazendo 

parte integrante da mesma. _ _ _________ _ ____________ _ 

4.30 - PROPOSTA DO SENHOR VEREADOR DR. FILIPE VIANA -

CIDADANIA. A Camara Municipal deliberou por maioria com cinco votos contra, uma 

absten<;:ao do Senhor V ereador Eng. o Manuel Barros e urn voto a favor do Senhor V ereador 

Dr. Filipe Viana, rejeitar a proposta. 0 Senhor Presidente e os Senhores Vereadores eleitos 

pelo CDS-PP apresentaram declara<;:ao de voto que se anexa a presente ata, como docurnento 

nlimero doze e se considera como fazendo parte integrante da mesma. ________ _ 

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

solicitar a cedencia do Audit6rio do Centro de Interpreta<;:ao Ambiental da Area de Paisagem 

Protegida das Lagoas de Bertiandos e S. Pedro D' Arcos para o dia 09 de maio, entre as 09:00 

e as 17:30 horas, para a realiza<;:ao do "II Encontro de Familias e Menores do Distrito Judicial 

do Porto". A Camara Municipal deliberou por maioria com seis votos a favor e uma 

absten<;:ao do Senhor Vereador Dr. Filipe Viana, autorizar a titulo gratuito, a cedencia do 

Audit6rio do Centro de Interpreta<;:ao Ambiental da Area de Paisagem Protegida das Lagoas 

de Bertiandos e S. Pedro D' Arcos para o dia 09 de maio, entre as 09:00 e as 17:30 horas, para 

a realiza<;:ao do "II Encontro de Familias e Menores do Distrito Judicial do Porto". ___ _ 

4.32- EPRALIMA- DELEGA<;AO DE PONTE DE LIMA- Presente urn email a 

solicitar a cedencia da "Casa dos Sa bores - Clara Penha" entre os dias 06 e 10 de maio, para a 

apresenta<;:ao e defesa das Provas de Aptidao Profissional do Curso Tecnico de Restaurante 

Bar. A Camara Municipal deliberou por maioria com seis votos a favor e uma absten<;:ao do 

Senhor Vereador Dr. Filipe Viana, autorizar a titulo gratuito, a cedencia da Casa dos Sabores 

- Clara Penha" entre os dias 06 e 10 de maio, para a apresenta<;:ao e defesa das Pro vas de 

Aptidao Profissional do Curso Tecnico de Restaurante Bar. ____________ _ 

4.33 - JUVENTUDE POPULAR DE PONTE DE LIMA - Presente urn email a 

solicitar a cedencia do Audit6rio Rio Lima para o dia 02 de maio, para a realiza<;:ao de urn 

Sarau Solidario. A Camara Municipal deliberou por maioria com seis votos a favor e uma 

absten<;:ao do Senhor Vereador Dr. Filipe Viana, autorizar a titulo gratuito, a cedencia do 

Audit6rio Rio Lima para o dia 02 de maio, para a realiza<;:ao de urn Sarau 

Solidario. ---------------------------------
4.34 - SINTAP - Presente urn oficio a solicitar a cedencia do Audit6rio Municipal para o 

dia 09 de abril, pelas 14:30 horas. Ratifica<;:ao do despacho proferido pelo Senhor Presidente 

da Camara a 29 de mar<;:o. A Camara Municipal deliberou por maioria com seis votos a 
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favor e uma absten9ao do Senhor Vereador Dr. Filipe Viana, ratificar o despacho proferido 

pelo Senhor Presidente da Camara a 29 de maryo, nos termos e para os efeitos do disposto no 

n°3 do artigo 35° da Lei 75/13 de 12 de setembro, de cedencia a titulo gratuito, do Audit6rio 

Municipal para o dia 09 de abril, pelas 14:30 horas. -------------------------------
_4.35 - TURIHAB - ASSOCIA<;AO DE TURISMO DE HABIT A(::AO - Presente urn 

email a solicitar a cedencia do Audit6rio da Biblioteca Municipal para o dia 01 de abril, pelas 

14:00 horas. Ratifica9ao do despacho proferido pelo Senhor Presidente da Camara a 21 de 

mar9o de 2014. A Camara Municipal deliberou por maioria com seis votos a favor e uma 

absten9ao do Senhor Vereador Dr. Filipe Viana, ratificar o despacho proferido pelo Senhor 

Presidente da 01mara a 21 de mar9o, nos termos e para os efeitos do disposto no n°3 do artigo 

35° da Lei 75113 de 12 de setembro, de cedencia a titulo gratuito, do Audit6rio da Biblioteca 

Municipal para o dia 01 de abril, pelas 14:00 horas. ______________ _ 

4.36 - ESCOLA SECUNDARIA DE PONTE DE LIMA- Presente urn email a solicitar 

a cedencia do Campo do Triunfo no dia 03 de abril, no periodo compreendido entre as 09:00 e 

as 18:00 horas. Ratifica9ao do despacho proferido pelo Senhor Presidente da Camara a 02 de 

abril de 2014. A Camara Municipal deliberou por maioria com seis votos a favor e uma 

absten9ao do Senhor V ereador Dr. Filipe Viana, ratificar o despacho proferido pelo Senhor 

Presidente da Camara a 2 de abril, nos termos e para os efeitos do disposto no n°3 do artigo 

35° da Lei 75/13 de 12 de setembro, de cedencia a titulo gratuito, do Campo do Triunfo no dia 

03 de abril, no periodo compreendido entre as 09:00 e as 18:00 horas. ------------------
4.37- CCD - CENTRO DE CUL TURA E DESPORTO- Presente urn email a solicitar 

autoriza9ao para utiliza9ao do campo Polidesportivo e do Pavilhao Gimnodesportivo do 

Centro Educativo das Lagoas, na parte de tarde do dia 06 de abril. Ratifica9ao do despacho 

proferido pelo Senhor Presidente da Camara a 31 de mar9o de 2014. A Camara Municipal 

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

Filipe Viana, ratificar o despacho proferido pelo Senhor Presidente da Camara a 31 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 para utiliza9ao a titulo gratuito, do campo Polidesportivo e do Pavilhao 

Gimnodesportivo do Centro Educativo das Lagoas, na parte de tarde do dia 06 de abril. __ 

4.38 - AGRUP AMENTO DE ESCOLAS DE ARCOZELO - Presente urn email a 

solicitar a cedencia do Audit6rio Rio Lima para o dia 04 de maio, a partir das 14:30 horas, 

para apresenta9ao de pe9a de teatro. A Camara Municipal deliberou por maioria com seis 

votos a favor e uma absten9ao do Senhor Vereador Dr. Filipe Viana, autorizar a titulo 

gratuito, a cedencia do Audit6rio Rio Lima para o dia 04 de maio, a partir das 14:30 horas, 

para apresenta9ao de pe9a de teatro. -------------------------------------------
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_4.39 - GACEL - GRUPO DE AC<;AO, CULTURA E ESTUDOS LIMIANOS -

Presente urn email a solicitar a cedencia do Teatro Diogo Bemardes para os dias 07, 08 e 09 

de maio. A Camara Municipal deliberou por maioria com seis votos a favor e urna 

abstenyao do Senhor Vereador Dr. Filipe Viana, autorizar a titulo gratuito, a cedencia do 

Teatro Diogo Bemardes para os dias 07, 08 e 09 de maio. _ ___________ _ 

4.40- CONSELHO DISTRITAL DO PORTO ORDEM DOS ADVOGADOS 

DELEGA(:AO DE PONTE DE LIMA - Presente urn email a solicitar a cedencia do 

Audit6rio da Biblioteca Municipal para o dia 24 de abril, no periodo compreendido entre as 

18:00 e as 19:30 horas, para a realizayao de uma conferencia. A Camara Municipal deliberou 

por unanimidade autorizar a titulo gratuito, a cedencia do Audit6rio da Biblioteca Municipal 

para o dia 24 de abril, no periodo compreendido entre as 18:00 e as 19:30 horas, para a 

realiza9ao de urna conferencia. 0 Senhor Vereador Dr. Filipe Viana neste ponto nao votou, 

declarando-se impedido por motivos profissionais. ______________ _ 

4.41 ALARGAMENTO DE HORARIO DE FUNCIONAMENTO DE 

ESTABELECIMENTO COMERCIAL- Presente urn requerimento em nome Antonio Jose 

Reis Alvelos a requerer o alargamento do honirio de funcionamento do estabelecimento "Rio 

Neiva Cafe/Bar" sito na A v.a de Sandiaes, freguesia de Sandiaes, ate as 04:00 horas aos fins

de-semana, incluindo domingos a noite e vesperas de feriados nos meses de abril, maio, 

junho, outubro e novembro e todos os dias dos meses de julho, agosto, setembro e dezembro. 

A Camara Municipal deliberou por maioria com seis votos a favor e urna absten9ao do 

Senhor Vereador Dr. Filipe Viana, autorizar o alargamento do honirio de funcionamento do 

estabelecimento "Rio Neiva Cafe/Bar" sito na Av.a de Sandiaes, freguesia de Sandiaes, ate as 

04:00 horas aos fins-de-semana, incluindo domingos a noite e vesperas de feriados nos meses 

de abril, maio, junho, outubro e novembro e todos os dias dos meses de julho, agosto, 

setembro e dezembro, a titulo precario, sendo revogada esta autorizayao caso hajam 

reclamayoes devidamente fundamentadas. __________________ _ 

_ (05) ATRIBUI(:AO DE SUBSIDIOS ______________ _ 

_ 5.1 - ASSOCIA<;AO DE PAIS DE PONTE DE LIMA - Pedido de comparticipayao 

com as despesas de confe9ao e disponibiliza9ao de refei96es servidas no dia 12 de maryo, aos 

alunos da EB1 de Ponte de Lima, no ambito da iniciativa "Abra9o ao Rio Lima". A Camara 

Municipal deliberou por unanimidade, atribuir urna comparticipayao no montante de 480,00 

€, a AssociayaO de Pais de Ponte de Lima, para fazer face as despesas de confeyaO e 

disponibilizayao de refei96es servidas no dia 12 de maryo, aos alunos da EB1 de Ponte de 

Lima, no ambito da iniciativa "Abra9o ao Rio Lima". 0 Senhor Vereador Dr. Filipe Viana 

neste ponto nao votou, declarando-se impedido por motivos pessoais. _ _______ _ 
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_5.2 - ASSOCIA(:AO DESPORTIV A "OS LIMIANOS" - Presente urn oficio a 

solicitar a liquida9ao da parte restante do subsidio anual. A Camara Municipal deliberou por 

unanimidade autorizar a liquida9ao da parte restante do subsidio anual. 0 Senhor Vereador 

Dr. Filipe Viana neste ponto nao votou, declarando-se impedido por motivos pessoais. __ 

_ (06) APROVA(:AO DA ATA EM MINUTA:- Nos termos dos nfuneros 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 uma absten9ao do 

Senhor Vereador Dr. Filipe Viana. _____________________ _ 

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

Camara declarou encerrada a reuniao pelas 18 horas e 50 minutos. _________ _ 

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

A Secretaria, 



MOVIMENTO 51 

EX.MO SR. PRESIDENTE DA CAMARA 

MUNICIPAL DE PONTE DE LIMA 

Ao abrigo do art. 0 53.0
, da Lei das Autarquias Locais, indico para incluir na ordem do 

dia da proxima reuniao desta Camara Municipal a proposta seguinte: 

- Considerando os "moinhos, autenticas j6ias preciosas da nossa hist6ria recente, 

que quem dirige os destines da sociedade actual, teima em ignorar ou esquecer. Porem, 

como alguem disse, mal vai urn 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"; 

- Considerando a nossa hist6ria, os nossos usos e costumes e a nossa realidade 

rural e de liga~ao a terra, a agricultura, uma realidade hist6rica de Ponte de Lima, cuja 

idiossincrasia nos identifica; 

- Considerando que a nossa Vila de Ponte de Lima, com 889 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; 

- Considerando o dia 7 de Abril, dia nacional dos moinhos, e a existencia de uma 

Rede Portuguesa dos Moinhos e a Sociedade lnternacional de Molinologia (TIMS); 

- Considerando que a EDUCA<;AO e a CIDADANIA sao dois dos caminhos pelos 

quais se fazem o crescimento e desenvolvimento sustentavel do ser humano, sendo que o 

ano 2013 foi considerado o Ano Europeu dos Cidadaos; 

- Considerando a necessidade de defesa dos moinhos contra uma hipotetica rede de 

"Alta Tensao", que se impugna e nao se concede; 

- Considerando a riqueza hist6rica, a valoriza~ao das pessoas e da sua alimenta~ao, 

associado a valoriza~ao dos recursos hidricos, a valoriza~ao em geral do nosso territ6rio, no 

que concerne aos Moinhos de .Agua, "que, em tempos ainda nao muito distantes, 

contribuiram para o sustento das gentes que viviam ao seu redor", conforme se extrai, a 

titulo de exemplo, do texto seguinte: 
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"MOINHOS: 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 os territories das freguesias de Cabac;:os, Vitorino dos Piaes, Navi6, Poiares, Balugaes. 0 Rio 

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

que o Rio Neiva tenha esta tao honrosa classificac;:ao, e porque os seus afluentes tambem tern contribuido para a sua qualidade, 

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

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

detritos de plastico e outros materiais 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 os cuidados. Entre outras podem-se destacar o salgueiro, o choupo, amieiro e varias especies de fetos. 

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

abelhas que buscam o nectar das flares silvestres 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, por culpa 

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

dela? A Ribeira do Nevoinho, tern varias designac;:oes ate e muito pouco conhecida por este nome, embora seja este o seu nome 

cientifico, 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 por onde passa. S6 para exemplo, em Vitorino dos Piaes, 

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

Falla apenas falar das partes mais importantes: 0 que nos da o nosso rio? Pois, 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 doce, muito mais 

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

sao varias, das quais podemos destacar a truta, os 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 conta 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 ainda nao muito distantes, contribuiram para o sustento das gentes que 

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

produtos obtidos da pratica da agricultura, o unico meio de sobrevivencia da populavao mais ou menos ate meados da 

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

Franva), as populav6es comevaram a adquirir outros habitos alimentares e tambem a ter outros meios financeiros, e 

entao para o fabrico do pao de milho (base da produvao agricola) era necessaria a farinha e esta era obtida pela 

moagem do milho. A energia eh~ctrica 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, autenticas j6ias preciosas da nossa 
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hist6ria recente, que quem dirige os destinos da sociedade actual, teima em ignorar ou esquecer. Porem, como alguem 

disse, mal vai urn 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 tern conservado os seus moinhos, alguns ainda em 6ptimo estado de 

conservac;ao e ate talvez com capacidade necessaria de ainda "trabalharem". Poderemos salientar alguns exemplares 

que visitamos e com agrado verificamos que os seus proprietarios tern sido zelosos na sua conservac;iio, 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 espac;o envolvente esta primorosamente cuidado. Alem 

disso, tern ainda intacto e em anexo o "Engenho", que servia para a serrac;ao de madeira; de enaltecer, pois. Temos os 

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

proprietarios tern feito algum esforc;o, o possivel, na sua conservac;ao. Resta deixar urn 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 seculo e 

meio. Ainda falta a parte pior da hist6ria, esta e do seculo XXI: Ao que consta vern ai o TGV. Sabem que urn dos projectos preve 

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

transcreve, 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 inevitavelmente afectando habitagoes, 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 Freixo atraves, muito 

provavelmente, de urn 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"trogo", havera conflitos aparentemente inevitaveis com edificios de habitagao. Ap6s Navi6, o canal 

assume uma orientac;:ao S-N quando entra na Freguesia de Vitorino de Piaes entre os Montes de Maldes e a Sra da Lourdes 

(onde se encaixa o referido ribeiro) . Logo depois, o tra<;ado 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 !Unel, em Guio 

e Cresto havera problemas com habitagoes e a lgreja Paroquial de Vitorino de Piaes nao ficara Ionge da linha de comboio". 

PUBLICADA POR ESTEVAO PORTELA-PEREIRA 

PROPONHO: 

a) CRIACAO E VALORIZACAO DE UMA REDE MUNICIPAL DE 

MOINHOS; 
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b) PROMOVER E DIVULGAR 0 DIA DOS MOINHOS ABERTOS 

DE PORTUGAL; 

c) INSCRICAO/PARTICIPACAO NA REDE PORTUGUESA DE 

MOINHOS, BEM COMO ARTICULACAO COM A SOCIEDADE 

INTERNACIONAL DE MOLINOLOGIA; 

d) PROMOVER A PRESERVACAO E RECUPERACAO DOS 

MOINHOS LIMIANOS. 

Assim, pela defesa do nosso territ6rio e pelas pessoas das 51 Freguesias, com 

o respeito e a dedicac;ao a nossa terra, com sensibilidade hist6rica, deverao ser 

despendidos esforc;os para nao deixar morrer uma das ultimas testemunhas do que 

foi a vida dos que nos precederam no ultimo seculo e meio, 0 MOVIMENTO 51 

apresenta-se como urn caminho de esperanc;a. 

Ponte de Lima, 23 de Mar~o de 2014, 

0 Vereador do Movimento 51, 

Filipe Viana 
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EX.MO SR. PRESIDENTE DA CAMARA 

MUNICIPAL DE PONTE DE LIMA 

Ao abrigo do art.0 53.0
, da Lei das Autarquias Locais, indico para incluir na 

ordem do dia da proxima reuniao desta Camara Municipal a proposta seguinte: 

- Considerando a necessidade premente de medidas especiais de apoio as 

famllias, designadamente numerosas, aos idosos, aos jovens, aos deficientes, aos 

emigrantes e imigrantes, aos municipes, aos cidadaos, aos mais desfavorecidos; 

- Considerando que a EDUCA<;AO e a CIDADANIA sao dois dos caminhos 

pelos quais se fazem o crescimento e desenvolvimento sustentavel do ser humano, 

sendo que o ano 2013 foi considerado o Ano Europeu dos Cidadaos; 

- Considerando que a FAMILIAe a celula nuclear da sociedade; 

- Considerando o inverno demografico a que assistimos; 

- Considerando que este Vereador ja fez esta proposta em sede de Reuniao 

desta CM, em 8 de Agosto de 2011; 

PROPONHO: 

a) Criacao/constituicao do Conselho Municipal da Juventude Limiana 

(CMJL): Lei 8/2009, de 18 de Fevereiro, pois assim poderiamos defender 

melhor os interesses dos Jovens Limianos, nomeadamente: 

1. Necessidades de forma9ao locais e regionais, abertura a apresenta9ao de 

projectos culturais, recreativos e desportivos; 

2. 0 fomento do Associativismo entre os jovens, prepara9ao profissional adequada as 

necessidades; 

3. 0 desenvolvimento de ac96es de caracter social e econ6mico, exposi96es, aulas 

abertas, espetaculos; 
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4. A lideranc;a da discussao multidisciplinar dos objectives de uma politica de 

juventude a medio e Iongo prazo, a sexualidade, a toxidependencia, o emprego, o 

ordenamento do territ6rio, a politica ambiental, a construc;ao e criac;ao dos 

equipamentos adequados para desporto e lazer, entre outras; 

5. Criar nos elementos que constituem este 6rgao executivo, o papel de catalizador de 

sinergias entre as diversas entidades, com vista a prossecuc;ao de objectives e 

iniciativas comuns, nomeadamente incentivar o servi~o voluntilrio (por exemplo: 

Bombeiros); 

6. Organizac;ao de evento/col6quio, pela CM de Ponte de Lima, Forum Social 

organizado para jovens ate aos 35 anos, tendo como pano de fundo a acc;ao social, 

as bolsas de estudo, passes e abonos de familia, com a presenc;a de membros da 

Seguranc;a Social, da Secretaria de Estado da Educac;ao, das Universidades 

presentes no Concelho e outras Associac;oes, com o escopo triangular para debater e 

defender os interesses dos jovens, os problemas e dificuldades da actual gerac;ao 

jovem. 

Assim, pela defesa da Familia, pela defesa da juventude, pelo nosso territ6rio e 

pelas pessoas das 51 Freguesias, 0 MOVIMENTO 51 apresenta-se como um 

caminho de esperanc;a. 

Ponte de Lima, 23 de Mar~o de 2014, 

0 Vereador do Movimento 51, 

Filipe Viana 
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EX.MO SR. PRESIDENTE DA CAMARA 

MUNICIPAL DE PONTE DE LIMA 

Ao abrigo do art. 0 53.0
, da Lei das Autarquias Locais, indico para incluir na 

ordem do dia da proxima reuniao desta Camara Municipal a proposta seguinte: 

- Considerando a necessidade premente de medidas especiais de 

descentralizac;ao; 

- Considerando que a EDUCA<;AO e a CIDADANIA sao dois dos caminhos 

pelos quais se fazem o crescimento e desenvolvimento sustentavel do ser humano, 

sendo que o ano 2013 foi considerado o Ano Europeu dos Cidadaos; 

- Considerando a necessidade de autonomia (Financeira) das 51 freguesias. 

"A autonomia das freguesias e a democracia melhor ficavam se houvesse urn 

Orc;amento Participative. A esta convicc;ao se junta a autonomia efectiva das 

freguesias, que tambem financeira, que nao seve contemplada. Estamos ao servic;o 

das pessoas, e, nesse sentido, faria todo o sentido a realizac;ao de urn Orc;amento 

Participative, cuja auscultac;ao das pessoas das 51 freguesias fosse efectiva; 

tentamos nos faze-lo com audic;ao efectiva das necessidades das pessoas 

"anonimas". Na verda de, estamos aqui em representa<;ao de pessoas. Quantas 

pessoas do nosso concelho saberao da realizac;ao destas reunioes? Quantas 

pessoas, nas freguesias, saberao da realizac;ao das reunioes ordinarias dos orgaos 

maximos de representatividade democratica, onde se tomam decisoes importantes 

para a vida dos nossos conterraneos? 0 afastamento reciproco das pessoas da vida 

civica participativa tern responsaveis. Devemos contribuir para que as pessoas se 

aproximem dos orgaos decisores e participem efectivamente; e convicc;ao plena da 

consciencia do principia da representatividade: estamos aqui ao servic;o dos outros, 

do bern comum: "Somos eleitos do Povo; Somos eleitos pelo Povo; Somos eleitos 

para o Povo" - Abraham Lincoln. 
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Considerando ainda as varias propostas deste Vereador, designadamente na 

reuniao desta Camara Municipal, no dia 25 de Janeiro de 2010: 

"Regulamento Protocolar com criterios definidos para a atribui~ao de subsidies 

Realizou-se mais uma reuniao da Camara Municipal, no dia 25 de Janeiro de 

2010, tendo o Vereador ( ... ) apresentado uma proposta no sentido de estabelecer-se 

um Regulamento Protocolar com as respectivas juntas de freguesia, a fim de ficarem 

estabelecidas as verbas e a calendariza9ao das transferencias a efectuar ao Iongo do 

mandata, dotando as 51 freguesias de maior autonomia. 

Com a concretiza~ao desta proposta definir-se-iam criterios objectives 

quanto a atribui~ao de subven~oes as freguesias, designadamente, a atribui~ao 

em data determinada e valor proporcional, cuja fiscaliza~ao ficara a cargo das 

respectivas Assembleias de Freguesia e Assembleia Municipal. 

Outro aspecto fulcral na proposta do unico Vereador da oposi9ao era a cria9ao 

de uma estrutura de apoio as freguesias e as institui96es, no sentido de as ajudar na 

elabora9ao de projectos e de candidaturas aos mais diversos programas, com a 

consequente descentraliza9ao dos investimentos e melhoria da qualidade de vida nas 

freguesias. 

Na sequencia desta proposta do Vereador ( ... ), que foi reprovada pelos seis 

vereadores eleitos do CDS/PP, foi dito pelo Presidente da CM que existe urn 

protocolo ad hoc, para despesas correntes, educa~ao, cultura e varios 

melhoramentos, que nao contempla o investimento. No entanto, a despeito de 

solicitados, nao foram apresentados os criterios escritos sobre o apoio as 

freguesias e institui~oes. 

( ... ) Faz todo o sentido um Regulamento Protocolar para que todos os 

munfcipes os possam consultar, onde conste: o modo e o tempo de atribui9ao de 

verbas substanciais; as estruturas de apoio; os agrupamentos de freguesias e 

valencias, de modo a proporcionar um Or9amento Participative. 

Na ordem de trabalhos do dia 25 de Janeiro, em 15 pontos, pelo me nos 10 

foram para subven96es, o que, por si s6, demonstra a pertinencia e utilidade de um 
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Regulamento Protocolar de subsidies, onde estejam estipulados os criterios. Desta 

forma, a autarquia age conforme os ventos e continua a preferir que as freguesias 

usem a poHtica do chapeu na mao, em detrimento de autonomia e iniciativa 

participativas, perturbando o desenvolvimento sustentado do concelho de Ponte de 

Lima. 

Por varias vezes e por diversos modos, temos manifestado que o nosso 

caminho passa por dois vectores fundamentals de desenvolvimento: as 51 freguesias, 

com as suas mais diversas valencias, e a abertura a sociedade civil, privilegiando a 

iniciativa privada e o apoio ao tecido econ6mico e empresarial. As pessoas, as 

familias, em primeiro Iugar!" 

PROPONHO: 

1- "Freguesias a 200%: o Caminho para o Desenvolvimento". 

a) Majora9ao automatica do valor insito na rubrica da iniciativa das freguesias, 

do respective Oryamento, a 200% (para integra9ao no Or9amento); 

b) Contratos (bilaterais de igualdade de tratamento) com as freguesias; 

c) Cria9ao de uma estrutura de apoio as freguesias e as institui96es, no 

sentido de as ajudar na elaborayao de projectos e de candidaturas aos mais 

diversos programas, com a consequente descentralizayao dos 

investimentos e melhoria da qualidade de vida nas freguesias. 

Assim, pela defesa do nosso territ6rio e pelas pessoas das 51 Freguesias, 0 

MOVIMENTO 51 apresenta-se como urn caminho de esperanya. 

Ponte de Lima, 23 de Marco de 2014, 

0 Vereador do Movimento 51, 

Filipe Viana 
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EX.MO SR. PRESIDENTE DA CAMARA 

MUNICIPAL DE PONTE DE LIMA 

Ao abrigo do art.0 53. 0
, da Lei das Autarquias Locais, indico para incluir na 

ordem do dia da proxima reuniao desta Camara Municipal a proposta seguinte: 

- Considerando que a EDUCA<;AO e a CIDADANIA sao dois dos caminhos 

pelos quais se fazem o crescimento e desenvolvimento sustentavel do ser humano, 

sendo que o ano 2013 foi considerado o Ano Europeu dos Cidadaos; 

- Considerando a dimensao da importancia da cidadania e participac;ao civica 

para a qualidade das decisoes no presente 6rgao de decisao; 

- Considerando que ja em Junho de 2009, expressei como desejo: "o melhor 

para as pessoas e para o territ6rio: a valorizac;ao das pessoas, garantindo-lhes 

qualidade de vida, formac;ao e informac;ao, e a valorizac;ao do territ6rio, fazendo valer 

a nossa terra e garantir a certificac;ao e escoamento dos nossos produtos. Podemos 

fazer mais e melhor, desde logo, na forma como estamos na politica, a forma como 

tratamos as pessoas, a forma como tratamos a nossa politica activa em Ponte de 

lima. Falamos na forma de estar na politica, quando as pessoas nao sao ouvidas 

em reunioes publicas. Falamos do urbanismo. Falamos das dificuldades 

econ6micas sentidas nas classes econ6micas dos empresarios e comerciantes. E 
essa a mudanc;a que queremos sobretudo acompanhar, como contributo da lufada de 

ar fresco da modernizac;ao administrativa e demais atitudes democraticas. Connosco 

vai haver mudanc;a, uma lufada de ar fresco. Estamos a mudar urn ciclo e ha muitas 

pessoas que acreditam nesta mudanc;a, sendo que e crescente a associac;ao de 

pessoas a este movimento que e de urn partido politico, mas que e tambem urn 

movimento de cidadaos que se identificam com esta perspectiva de estar na politica." 

- Considerando que tambem em Junho de 2009, elegi como os maiores 

problemas do concelho de Ponte de Lima "a falta de emprego, com falta de tecido 

/ . \ '--' ..-
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empresarial, parques industriais desertos, comercio e agricultura a definharem; falta 

autonomia e cooperac;ao estrategica das freguesias; falta urbanismo de qualidade e 

falta apoio social e familiar. E nosso prop6sito dotar a Camara municipal de um 

servic;o efectivo de apoio aos comerciantes e empresarios, assim como aos 

agricultores. E nosso prop6sito reduzir o IMI para o minimo legal, quando actualmente 

se encontra no seu maximo. E tambem nosso prop6sito dotar as nossas freguesias de 

maior autonomia em todos os sentidos, redefinindo tambem agrupamentos e 

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

de apoio, e realizando um or~amento Participado, cuja ausculta~ao das pessoas 

das 51 freguesias fosse real. Propomo-nos criar urbanismo de qualidade, 

designadamente, com construc;oes que nao coloquem em causa o equilibria do 

ordenamento, vias publicas que nao dificultem o transito, com parques infantis, e 

espac;os verdes e desportivos para as pessoas, cujas partes sobrantes deverao ser 

valorizadas. E tendo em conta a conjuntura econ6mica dificil, faremos do apoio as 

familias a nossa prioridade, em articulac;ao com as instituic;oes de apoio Social, com 

as Par6quias e as Juntas de Freguesia, com a finalidade de se por cobro as cada vez 

maiores bolsas de pobreza existentes no concelho." 

- Considerando que em Setembro de 2009 e Setembro de 2013, no ambito do 

programa VALORIZAR AS PESSOAS E 0 NOSSO TERRIT6RIO, apresentou-se um 

conjunto de medidas e acc;oes concretas para a melhoria da qualidade de vida da 

populac;ao limiana, onde se refere: "0 nosso rumo e o do servi~o efectivo as 

pessoas, bem comum, numa cidadania participada e envolvente, em pro/ da 

proximidade e da representatividade efectiva dos cidadaos, tendo em vista o 

crescimento da qualidade de vida e do bem comum deste nosso concelho. 

Definimos, ap6s termos ouvido muitos LIMIANOS, uma estrategia de desenvo/vimento 

com uma preocupagao apenas: o bem-estar das populagoes. (. . .) Numa 16gica da 

verdade e de proximidade, propoe algumas medidas estruturais, necessarias para 

mudar o ritmo dos acontecimentos e dar uma vida nova ao nosso Concelho". 

- Considerando que a luta continua pela cidadania, pela democracia e pela 

liberdade, no sentido do "servic;o imparcial e permanente e nao s6 dos "politicos", em 

total abertura a sociedade civil, com participac;ao civica" (Cfr. 16 de Dezembro 2001); 
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PROPONHO: 

a) Periodicidade semanal das reunioes desta CM; 

b) Todas as Reunioes desta CM serem publicas; 

c) Alterar a hora da realizac;ao das mesmas reunioes para horas compativeis 

com a maior disponibilidade das pessoas em geral (fora das horas de 

expediente), que apelem a participac;ao do publico em geral; 

d) Reunioes estas a realizar por todas as 51 freguesias. 

e) Efectiva e eficiente divulgac;ao das presentes reunioes; 

f) Criac;ao dos gabinetes e demais logistica para todos os Vereadores; 

g) Loja do Cidadao; 

h) Provedor do Municipe; e 

i) Criac;ao do Orc;amento Participativo (etcetera). 

Assim, pela defesa do nosso territ6rio e pelas pessoas das 51 Freguesias, 0 

MOVIMENTO 51, movimento de cidadaos livres e independentes, pela dignidade da 

pessoa humana, apresenta-se como um caminho de esperanc;a. 

Ponte de Lima, 23 de Mar~o de 2014, 

0 Vereador do Movimento 51, 

Filipe Viana 
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PONTE DE LllfA 
Um partido ao seu lado 

RECOMENDA(:AO 

Esvaziamento de competencias do Tribunal e Hospital de Ponte de Lima 

A partir de 1 de Setembro de 2014 entra em vigor o Decreto-Lei n2 49/2014, de 27 de mar~o, que 

regulamenta a Lei n2 62/2013, de 26 de agosto - lei da organiza~ao do sistema judiciario. Segundo esse 

diploma, o Tribunal de Ponte de Lima passara a ser classificado como tribunal de instancia local de 

competencia generica, perdendo todos os processos relacionados com a famflia, os processos tutelares de 

menores, os processos-crime (crimes com pena superior a cinco anos) e os processos cfveis, cujo valor da 

a~ao seja superior a 50 mil euros. Todos estes processos passarao a ser da responsabilidade do Tribunal da 

comarca de Viana do Castelo, assistindo-se assim a desqualifica~ao dos servi~os prestados a popula~ao, 
com a agravante de obrigar as pessoas a desloca~oes onerosas e permanentes a sede do distrito. A 

concentra~ao de grande parte dos processos em Viana do Castelo provocara dificuldades acrescidas no 

acesso a Justi~a aos cidadaos limianos e menos equidade social, com prejufzo tambem para o 

desenvolvimento do nosso concelho. 

0 esvaziamento de competencias do Tribunal de Ponte de Lima e urn sintoma de outras medidas 

que poderao vir a ser tomadas na redu~ao de fun~oes das institui~oes sediadas no concelho, 

nomeadamente e a titulo de exemplo na elimina~ao de diversas vall~ncias no Hospital de Ponte de Lima. 

Face ao exposto e para evitar que as institui~oes concelhias prestadoras de servi~os basicos a 
popula~ao continuem a ser alvo de amputa~ao, sem qualquer resistencia aparente, recomendo ao Senhor 

Presidente da Camara Municipal que apresente urn voto de protesto, junto dos responsaveis pelas 

respetivas pastas ministeriais, contra as medidas tomadas e outras iniciativas previstas que impliquem 

redu~ao de servi~os. Mais recomendo que efetue todas as diligencias ao seu alcance, no sentido de 

defender energicamente a manuten~ao dos servi~os prestados a comunidade limiana. 

Ponte de Lima, 14 de abril de 2014 

0 Vereador do PPD/PSD, 

(Manue~ra~ocha BarroS}-

man uelbarrosvereadorcmp l@gmail.co m 



PO:'UE DE LIMA 
um partido ao seu lado 

DECLARA(:AO DE VOTO 

Na qualidade de vereador eleito do PPD/PSD voto a favor da proposta de apoios 

financeiros e nao financeiros as Juntas de Freguesia do concelho de Ponte de Lima atendendo a 

necessidade imperiosa do cumprimento legal. 

No entanto, nao posso deixar de manifestar o meu total desacordo com o metodo seguido 

pelo executive maioritckio, nomeadamente com a ausencia de um verdadeiro processo negocial 

com as Juntas que fosse capaz de considerar equitativamente a especificidade e a realidade das 

diferentes freguesias do nosso concelho. Apresentar um documento previamente elaborado e 

escrito, seguindo uma matriz que suscita duvidas, praticamente sem qualquer tipo de dialogo e 

negociac;:ao com os interessados e uma iniciativa que apenas procurou cumprir apressadamente 

um mero formalismo legal. 

Lamento que esta oportunidade nao tenha sido aproveitada para depositar nas Juntas de 

Freguesia mais confianc;:a, conferido mais competencias e meios financeiros, dotando de maior 

capacidade e autonomia os nossos autarcas para gerir os destines das suas terras. 

Ponte de Lima, 14 de abril de 2014 

o PPD/PSD, 

man uelbarrosveread orcmpl@gmail.co m 



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

DECLARACAO DE VOTO 

Na qualidade de vereador do PPD/PSD abstenho-me na vota9ao da "Presta9ao de Contas de 2013 e 
Inventario", pelos motivos que passo a referir: 

Sendo os docurnentos de presta9oes de contas urn a apresenta9ao da concretiza9ao dos documentos 
previsionais e o inventario dos atos econ6micos, e/ou fmanceiros passados, servindo para controlar 
a gestao e a execu9ao do or9amento, foi feita a compara9ao da execu9ao or9amental com o 
Or9amento e os Plano Plurianual de Investimentos e Plano de Atividades Municipais do ano de 
2013, constatando-se que a mesma foi a seguinte: 

a. Receitas correntes: 99,9% 
b. Receitas de capital: 55,4% 
c. Despesas correntes: 78,25% 
d. Despesa capital: 53,86% 
e. Plano plurianual de investimento: 51,35% 
£ Plano de atividades municipais: 70,98%. 

Considerando que nao concordamos com esta politica de cria9ao de expectativas que depois vemos 
goradas. Nao concordamos com este reiterado comportamento de nao curnprimento dos docurnentos 
previsionais, tambem, subvertidos por urn exagerado numero de modi:fica9oes aos docurnentos 
inicialmente apresentados. 

Considerando que se verifica uma diminui9ao das receitas de capital (fundos comunitarios) em 
3.182 (tres milhoes cento e oitenta e dois mil) em rela9ao ao anode 2012. 

Considerando que se verifica urn aumento das despesas correntes em 1.472 (urn milhao 
quatrocentos e setenta e dois mil euros), em rela9ao ao ano de 2012, dos quais 498.000 mil euros, 
com aumento de despesas com pessoal, contrariando a tendencia do ano de 2011 para 2012. E urn 
aumento de 173.000 mil euros com aquisi9ao de bens e servi9os, contrariando tambem a tendencia 
do anode 2011 para 2012. 

Considerando que consta a existencia de 4.597 ( quatro milhoes quinhentos e noventa e sete mil 
euros) de compromissos assumidos e nao pagos. 

Considerando que continua a ser necessaria uma maior transferencia de competencias, atraves da 
celebra9ao de protocolos, para as Juntas de Freguesia, com a correspondente compensa9ao 
fmanceira, como forma de manter urn desenvolvimento mais sustentavel do Concelho. 

Considerando que se torna necessaria que essa transferencia seja igual e proporcional por todas as 

man uelbarrosvereadorcmp l@ gmail.co m 



freguesias e que nao contemple somente cerca de 50%, mesmo assim com diferenc;as de valores 
consideniveis, como aconteceu no ano agora em analise. 

Mediante essa analise nao posso de maneira nenhuma estar de acordo com a politica seguida pela 
maioria CDS do Executivo Municipal, dado que: 

a) A gestao municipal nao e feita de forma criteriosa e coerente, mais parecendo feita de 
forma amadora; 

b) Nao sao cumpridos os documentos previsionais apresentados, ja que sao subvertidos, 
atraves de urn exagerado numero de modificac;oes aos documentos inicialmente 
apresentados; 

c) A gestao municipal nao passa de urn criar de expectativas aquando a elaborac;ao e 
apresentac;ao dos documentos previsionais e da analise das contas verifica-se que a sua 
execu<;ao e exageradamente baixa; 

d) 0 Executivo Municipal continua a dar preferencia em manter urn saldo de gerencia 
substancial, a executar obras que tao necessarias sao para o desenvolvimento do 
Concelho e para a criac;ao de emprego; 

e) 0 aumento das receitas correntes no valor 2.870 (dois milhoes oitocentos e setenta mil 
euros), sendo de real<;ar o aumento dos impastos diretos em 823 mil euros. Apesar de 
positivo para a gestao municipal e negativo para os contribuintes. De referir que o PSD 
avan<;ou em sede da Assembleia Municipal com proposta de diminui<;ao do IMI. 

f) A exagerada diminui<;ao em despesas de capitallinvestimento e ao inves, ao aumento 
exagerado das despesas correntes; 

g) A inexistencia de uma politica concertada de atra<;ao do investimento privado, leva a nao 
promo<;ao e ao nao aumento do emprego no Concelho; 

h) Toma-se importante uma maior transferencia de competencias para as Juntas de 
Freguesia, com a celebra<;ao de protocolos e a correspondente compensa<;ao fmanceira, 
como forma de manter urn desenvolvimento mais sustentavel do Concelho. 

Ponte de Lima, 14 de Abril de 2014 

0 Vereador Eleito pelo PPD/PSD, 

man uelbarrosvereadorcmpl@ gmai Leo m 



MDV/MENTO 51 

DECLARACAO DE VOTO 

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

das suas fungoes, declarar o seu voto contra, no ambito do ponto da Prest at;:ao de Contas do 

Ano de 2013, com os fundamentos e considerandos seguintes: ) :;.·~ 

1 - Considerando que tambem nao lhe foram juntos os respectivos documentos do inventario 

para sustentar a decisao em causa, com violagao legal da Lei das Autarquias Locais e dos 

mais elementares direitos democraticos; 

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

autarquicos na realizagao dum projecto em comum; cfr.: orgamento participative; participagao 

civica, abertura a sociedade civil , servi<;:o imparcial e permanente e participagao de ideias; 

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

imposigao e nao de dialogo construtivo; 

4 - 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 1 

principia da representatividade e do espirito democratico das nossas raizes. 

5 -A despeito da sua apresenta<;:ao tecn ica, tambem como nas opgoes do Plano para 2013 e 
da pol itica orc;amental 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 por uma execuc;ao de um Plano que tem urn custo de 
oportunidade nao razoavel para todos os limianos, atentas as circunstancias temporais e 
espac1a1s em que vivemos. 

6 - Na verdade, muitas das promessas do Plano e Orgamento respective nao foram 
executadas. Por exemplo, falta de saneamento, ate nas zonas industriais. 
lndependentemente da opgao e escolha politica , o que esta em questao e tambem a atitude 
passiva da CM na realizagao do que se prop6e fazer, sendo reflexo disso a taxa de execugao 
orc;amental: apenas 6q~/o. (201 0: 57%; 2011: 55 ,8%,,. t).o A.J. ·. 6·o . 4. c. 'l ) 

7 - Estas Contas trazem associadas a si um Plano e Or<;:amento que continua a politica de 
desertificac;ao das freguesias . Dever-se-a pensar Ponte de Lima a medio/longo prazo. Esta 
nao e, de facto, a nossa pol itica Falta autonomia financeira e polftica das freguesias. A nossa 
proposta e a de transferencia de efectiva autonomia para as freguesias , atraves de urn 
aumento substancial de verbas, de forma proporcional e devidamente calendarizadas ao 
Iongo do mandato, por todas as fregues ias , bem como aumento substancial de apoio socia l. 

~· P.r . ..r ·. ~ ~ ). ·~ 5 Y 
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MOVIMENTO 51 

8 - No plano tecnico, as despesas de capital na aqu1s1<;:ao de bens continua, na minha 
opiniao , excessiva e desproporcional. 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<;:6es gratis nas 
escolas" e "TGV? Nao, Obrigado!" ldeias que nao foram vertidas para esta Prestac;:ao de 
Contas. 

9 - A atitude passiva desta execuc;:ao passa tambem por outros temas, designadamente: 
saneamento, desenvolvimento rural, modernizac;:ao administrativa (SAMA) , produ<;:ao de 
energia e61ica, centro desportivo e parques de estacionamento, entre outros, sendo que a 
taxa de execuc;:ao orc;:amental e tambem baixa. 

A est~s crescem a compra de i~6veis sem renta?ilidade e_ o resultado lfquido do exercfcio 
negat1vo de~ 2 121 434,72.(J~)ci }j :>< -=( J S ~..[ ~6) 1 )~ , 

t( 6 - Acresce ainda a ausencia de lnventario na presente reuniao. 

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 este documento nao corresponde a nossa mundividencia 
para o melhor de todos os cidadaos de Ponte de Lima. Por isso, voto contra. 

PRIMEIRA REVISAO AO ORCAMENTO E OPCOES DO PLANO DE 2013 

Voto Contra. 

Ponte de Lima, 14 de Abril de 2014, 

0 Vereador do Movimento 51, 

~~~V -
(Filipe Viana) 
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MDV/MENTO 51 

DECLARA<;AO DE VOTO 

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

das suas fun96es, declarar o seu voto contra, no ambito do ponte 

L-1.3-~.Ji (,$ ./u Ooo<h- c. t k,J,_HO ;:Jvw; r¥1vle-~ 1,1 h ~-') ,<Zt..-::-:C-h - 2 
. ./ J ' r I 

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 ponte em causa , uma regra geral no anterior e neste mandata, razao pela 

qual tambem foi intentada 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; participa9ao 

civica, abertura a sociedade civil, servi9o imparcial e permanente 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 rep-resentatividade e do espirito democratico das nossas raizes. 

7 - Por principia, entende o ora Vereador que todas as decis6es dos 6rgaos de servi9o 

publico e bern comum, que importem gastos da despesa publica ou formas analogas, deverao 

ser tom ad as mediante concurso publico, 0 mais transparente possivel. 

8 ...., Ainda que .se possa concordar com o co'nteudo de algumas das decis6es, entende o ora 

Vereador que a forma nao devera ser essa. 

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

principia da representatividade, da liberdade de opiniao e ·do custo de oportunidade em 

causa, pelas pessoas e pelo nosso territ6rio, voto contra. 

1 
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Ponte de Lima, 14 de Abril de 2014 

0 Vereador do Movimento 51, 

~-
J ,·~>F-){~~ 

(Filipe Viana) 
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MOVIMENTO 51 

DECLARA<;AO DE VOTO 

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

das suas fungoes, declarar o seu voto Jlco..ntra, no ambito do ponto 

L(. <j. 11-y~;Z::: .£ ~/ Jl (\~oi}~ 
com os fundamentos e considerandos seguintes: 

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

decisao em causa, com violagao 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 

documentagao do ponto em causa, uma regra geral no anterior e neste mandato, razao pela 

qual tambem foi intentada a competente acgao judicial para o efeito; 

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

autarquicos na realizagao dum projecto em comum; cfr.: orgamento participative; participagao 

civica, abertura a sociedade civil , servigo imparcial e permanente e participagao de ideias; 

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

imposigao 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, bem como na esteira do 

principia da representatividade e do espirito democratico das nossas raizes. 

7 - Por principia, entende o ora Vereador que todas as decis6es 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. 

8 - 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 coerencia democratica e com mundividencia diferente de considerar o 

principia da representatividade, da liberdade de opiniao e do custo de oportunidade em 

causa, pelas pessoas e pelo nosso territ6rio, voto contra. 

1 
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Ponte de Lima, 14 de Abril de 2014 

0 Vereador do Movimento 51, 

£ana) 
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MDV/MENTO 51 

DECLARACAO DE VOTO 

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

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

l '1-~ ~' (!~ Poe.._ ~ ... (/"" .( 

com os fundamentos e considerandos seguintes: '1 ·") ~ cNf~C"') t 'f1•h ~ w....t:;., 

&\. ~t.Qc;l..-4 cDe ·fv~ > , 
1 - Considerando que nao lhe foram juntos os respectivos documentos para sustentar a 

decisao em causa, com viola<;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 

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

qual tambem foi intentada a competente ac<;ao judicial para o efeito; 

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

autarquicos na realiza<;ao dum projecto em comum; cfr. : or<;amento participative; participa<;ao 

dvica, abertura a sociedade civil, servi<;o imparcial e permanente e participa<;ao de ideias; 

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

imposi<;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, bem como na esteira do 

prindpio da representatividade e do espirito democratico das nossas raizes. 

7 - Por principio, entende o ora Vereador que todas as decis6es 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. 

8 - 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 coerencia democratica e com mundividencia diferente de considerar o 

principio da representatividade, da liberdade de opiniao e do custo de oportunidade em 

causa, pelas pessoas e pelo nosso territ6rio, voto contra. 

1 
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Ponte de Lima, 14 de Abril de 2014 

0 Vereador do Movimento 51, 

(Filipe Viana) 
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MDV/MENTO 51 

DECLARACAO DE VOTO 

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

das suas . func;6es, d~clar~r o , seu,t voto contra, n~ . amb~to do ponto 

U · ,M •· ~ u i ~ l 7. ~ )u •. .~ . 7 ~ d It ~vu...JoJY'=W::\~? v \.("'-v ~ \bd?·-- c-L. 
com os funtlamentos e considerandos seguintes: 1"1.. t .. .y. ... +·<s> ~')k"" Oo~j-/c 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 nao recebeu a respectiva 

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

qual tambem foi intentada 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; participac;ao 

civica, abertura a sociedade civil, servic;o imparcial e permanente 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, bem como na esteira do 

principio da representatividade e do espirito democratico das nossas raizes. 

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

publico e bem comum, que importem gastos da despesa publica ou formas analogas, deverao 

ser tomadas mediante concurso publico, o mais transparente possivel. 

8 - 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 coerencia democratica e com mundividencia diferente de considerar o 

principio da representatividade, da liberdade de opiniao e do custo de oportunidade em 

causa, pelas pessoas e pelo nosso territ6rio, voto contra. 

1 
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Ponte de Lima, 14 de Abril de 2014 

0 Vereador do Movimento 51, 

u 
(Filipe Viana) 
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TER R A RI C A D A HU MAN IDA DE 

Declara~ao de Voto 

Ponto 4.27 - Proposta do Movimento 51 Ponte de Lima · Moinhos 

A proposta apresentada partilha da nossa preocupac;ao pela preservac;ao do patrim6nio cultural, 

rural e identitario do concelho, mas na realidade nada traz de novo a atuac;ao Municipal. A 

recuperac;ao dos moinhos, a sua valorizac;ao e promoc;ao tem sido uma preocupac;ao existente 

desde longa data. No entanto, e sem deixar de manter esse cuidado, podemos desde ja e pela 

experi€mcia que temos, esclarecer que sao varias as dificuldades existentes na implementac;ao 

destas iniciativas que passam nao s6 pela questao da indefinic;ao dos proprietaries no momenta 

da aquisic;ao no caso de alguns moinhos, como tambem, pela dificuldade em encontrar 

financiamento para a sua reconstruc;ao, passando finalmente pela necessidade de equacionar as 

custos futuros do seu funcionamento, nomeadamente as custos com pessoal. 

0 Municipio continua a implementar uma poHtica de preservac;ao promoc;ao do patrim6nio rural e 

cultural atraves de: 

• Obras de recuperac;ao do patrim6nio rural de interesse coletivo e seu apetrechamento 

(como foi o caso do Moinho da Gemieira, no qual se promovem visitas com as escolas, 

da Azenha da Quinta de Pentieiros, o Museu Rural, entre outros); 

• Pesquisa e inventariac;ao de tradic;oes culturais (artes e oficios, folclore, trajes, 

gastronomia) e a sua divulgac;ao, como ira acontecer com o Centro de lnterpreta~ao 

do Territ6rio com especial incidencia neste caso em particular para as processos 

tradicionais de fabrico do linho, vinho e o pao e pela arquitetura popular; 

• Sinaletica de itinerarios culturais (trilhos); 

• Elabora~ao e divulga~ao de material documental; 

• Refuncionaliza~ao de edificios de tra~a tradicional para atividades associadas a 
preservac;ao e valorizac;ao da cultura local. 

Apesar destes investimentos e da sua importancia para a concretizac;ao da estrategia de 

desenvolvimento do Municipio, teremos sempre que dar prioridade, para alem dos setores 

de atuac;ao prioritarios para o concelho como e o caso da educac;ao, da ac;ao social e do 

empreendedorismo, a dinamizac;ao e promoc;ao daqueles projetos de ambito cultural e 

turlstico que se encontram a decorrer. Pais nao podemos correr o risco de criar uma 

estrutura de custos para autarquia que seja demasiado pesada e ponha em risco a 

sustentabilidade desses mesmos projetos e par consequencia, do proprio Municipio. Mais 

uma vez teremos que ser responsaveis e seletivos. 
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TERRA RICA DA HUMANIDADE 

Assim e para alem das referidas dificuldades na sua aquisic;ao, criar uma rede de moinhos ira 

certamente implicar um investimento avultado, quer inicialmente para a sua reconstruc;ao e 

valorizac;ao, quer posteriormente no seu arranque e funcionamento, entendemos nao ser este o 

memento oportuno. Tambem nao nos parece que venham a ser disponibilizados fundos para o 

seu financiamento no ambito do novo periodo de programac;ao dos fundos comunitarios, o que 

torna toda esta situac;ao ainda mais dificil de concretizar. 

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

contra a Proposta apresentada pelo Movimento 51. 

Ponte de Lima, 14 de abril de 2014 

0 Presidente da Camara Municipal e Vereadores 

2/2 
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MUNICIPIO PONTE 8 UMA 
TERRA RICA DA HUMANIDAOE 

Declara~ao de Voto 

Ponto 4.28 - Proposta do Movimento 51 Ponte de Lima - Cria~ao/Constitui~ao 
do Conselho Municipal da Juventude Limiana 

Perante a proposta apresentada pelo Movimento 51 cumpre-nos informar o seguinte: 

Entende o Sr. Presidente e Vereadores eleitos do CDS-PP que a participa9ao civica nos 

processos de tomada de decisao e a cria9ao de mecanismos que a tornem viavel e despertem o 

interesse e estimulem a opiniao publica, com especial destaque para os jovens, sao 

fundamentais ao desenvolvimento dos territories e a promoc;ao da qualidade de vida da 

popula9ao. Julgamos, no entanto, e partilhando da opiniao da Associac;ao Nacional dos 

Municipios Portugueses (ANMP), que o modelo adotado nao e o mais adequado ao alcance 

daqueles objetivos. Mesmo com as altera96es consideradas na Lei n.0 6/20112 de 10 de 

Fevereiro, permanecem um conjunto de problemas e desconformidades que foram anteriormente 

apontadas pel a ANMP, as quais corroboramos. 

Mantem-se em vigor, tal como e referido pela ANMP na sua circular n° 13/2012, "normas que se 

constituem como intromissoes desproporcionadas do legislador em materias que s6 os 

Municipios cabe definir, desrespeitando-se, assim, o principia da autonomia das autarquias 

locais". 

Mesmo sem a existencia do CMJ, o Municipio mantem uma politica ativa de apoio a 

organizac;oes de juventude e promove a participac;ao dos jovens na vida publica, nao estando 

disposto a adotar o presente modelo de funcionamento daquele Conselho. 

0 regime juridico em causa continua a atribuir, de uma forma claramente excessiva, a 

responsabilidade na defini9ao das politicas de juventude ao Conselho Municipal de Juventude, 

devendo essa competencia ser imputada, tal como se espera, aos eleitos locais e os 6rgaos 

municipais, garantindo o principia da autonomia local. 

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

contra a Proposta apresentada pelo Movimento 51. 

Ponte de Lima, 14 de abril de 2014 

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

Ponto 4.29 - Proposta do Movimento 51 Ponte de Lima - Autonomia das 
Freguesias 

Perante a proposta apresentada cumpre-nos, antes de mais voltar a refor9ar e apelar para a 

necessidade de uma atitude mais pragmatica, acautelada pelo born sendo e claramente menos 

demag6gica relativamente as propostas apresentadas. 

Senao vejamos, faz parte da proposta a intengao de aumentar em 200% a rubrica (s) prevista (s) 

em Orgamento Municipal relativamente as transferencias para as freguesias. Apesar de nao se 

mostrar como o aspeto mais grave daquilo que e sugerido seria, mesmo assim, importante ter 

consciencia que o Municipio de Ponte de Lima encontra-se no grupo dos municipios de todo o 

Pais com maior volume de "transferencias e subsidies", correntes e de capital. 

Por outro lado e este sim entendemos como o mais gravoso, por demonstrar que nao existe 

sequer urn rasgo ou a minima no9ao daquilo que e a gestao autarquica responsavel e eficaz, 

senao veja~se: atualmente, no ambito da delega9ao de competencias e no apoio financeiro as 

freguesias, o Municipio preve uma verba global de 4.760.500,00 € anual (aprox.16% do 

or9amento), o que perfaz 19.042.000,00€ para o mandata. Este valor esta muito acima daquilo 

que e o panorama nacional. A proposta apresentada iria significar uma imputa9ao de 47% do 

Or9amento Municipal para as despesas das freguesias. 

Atendendo aos valores do Orgamento para 2014, dotado de 30.200.000,00 € e fazendo uma 

analise breve as consequencias daquilo que e, com alguma impondera9ao, sugerido pelo grupo 

de cidadaos em causa, resultaria que se a esse valor global fosse retirada a verba proposta de 

14.281.000,00 €, o valor relative as "despesas com pessoal" do Municipio (que e em termos 

percentuais urn dos mais baixos do pais), e outros gastos relatives a "juros e encargos" e 

"passives financeiros", o Municipio ficaria com uma disponibilidade financeira de 7.277.421,00 € 

para assumir todos os outros encargos relatives a despesas correntes e de investimento de 

capital. Seria efetivamente desastroso, sendo mais ainda se tivermos em conta as redugoes que 

se tern verificado das transferencias da Administra9ao Central e aquelas que futuramente se irao 

verificar par via da eliminagao do IMT e da Derrama, conforme se anuncia. 

Par outro lado, caso o Movimento 51 tivesse como intengao reproduzir aquila que outros 

municipios tern vindo a fazer no pais, como foi o caso do Municipio de Barcelos que atribuiu uma 

comparticipagao financeira equivalente a 200% do montante previsto anualmente no Or9amento 

. ~. ~, 
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de Estado, no ambito do Fundo de Financiamento das Freguesias, e se tivermos em conta que 

esse valor significa para as freguesias de Ponte de Lima uma transferencia global de 

1.366.045,00 €, entao esse objetivo ja se encontra mais do que superado, na medida em que a 

verba atualmente or~amentada pelo Municipio para as freguesias representa nao 200%, mas sim 

cerca de 250% desse valor. 

Quanta aos contratos com as freguesias os mesmos seguem criterios transparentes e objetivos 

na distribui~ao e atribui~ao dos valores. Para o calculo dos valores anuais a atribuir a cada 

freguesia foram considerados criterios relacionados com a carateriza~ao geografica, 

· demografica, econ6mica e social de todas as freguesias do concelho. lntroduzindo-se, desta 

forma, variaveis que permitem uma redistribui~ao mais justa e equitativa da verba destinada a 

estas transferencias. Conscientes da importancia da promo~ao do desenvolvimento sustentavel 

e equilibrado do espa~o concelhio, considerou-se como iniciativa de harmoniza~ao e apoio aos 

territ6rios menos favorecidos, a introdu~ao do Fator de Coesao Territorial que perspetiva, de 

uma forma generica, valorizar a diversidade e complementaridades e facultar a possibilidade da 

popula~ao tirar o melhor partido das caracteristicas existentes em cada freguesia. Este metoda 

encontra-se devidamente explicitado nos documentos distribuidos pelas Juntas de Freguesias no 

ambito do processo de negocia~ao dos Acordos de Execu~ao. 

Paralelamente e tal como sempre foi efetuado pelo Executive, existem criterios e estipulam-se 

orienta~oes sabre as percentagens e limites maximos estipulados par tipologia de interven~ao 

par parte das freguesias. 

Ainda neste ambito sao e serao sempre considerados os seguintes principios: 

a) Nao au menta da despesa publica global 

b) 0 aumento da eficiencia da gestae dos recursos 

c) Os ganhos de eficacia do exercicio das competencias 

d) Melhoria da qualidade dos servi~os prestados as popula~oes e a racionaliza~ao dos recursos 

disponiveis 
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Ja no que diz respeito a "criac;ao de uma estrutura de apoio as freguesias e as instituic;oes, no 

sentido de as ajudar na elaborac;ao de projetos e de candidaturas aos mais diversos programas, 

com a consequente descentralizac;ao dos investimentos e melhoria da qualidade de vida nas 

freguesias", temos apenas a acrescentar que esse servic;o existe ha longa data, estando 

disponivel para todas as freguesias e instituic;oes do concelho sempre que viavel em termos de 

enquadramento nos programas de financiamento existentes, o que infelizmente no caso da 

freguesias e mesmo de algumas instituic;oes, nem sempre acontece, na medida em que sao 

raramente considerados como entidades beneficiarias. lndependentemente disso, o Municipio 

. tern disponibilizado todo o apoio tecnico necessaria para a realizac;ao de projetos. 

Esclarece-se, finalmente, que o apoio do Municipio vai muito alem do apoio tecnico na 

elaborac;ao de projetos e candidaturas, pais sempre que o projeto se concretiza e tambem 

concedido um importante apoio financeiro a contrapartida nacional da responsabilidade das 

freguesias ou instituic;oes promotoras. 

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, 14 de abril de 2014 

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

Ponto 4.30- Proposta do Movimento 51 Ponte de Lima- Cidadania 

Perante a proposta apresentada pelo Movimento 51 cumpre-nos, para alem de todos as 

informac;oes anteriormente prestadas em relac;ao as iniciativas de promoc;ao da efetiva cidadania 

que o Municipio tern a promover, esclarecer o seguinte: 

a) "A periodicidade da realizagao das reunioes da Camara Municipal': Conforme previsto 

no n.0 1 do artigo 40.0 da Lei n.0 75/2013 de 12 de setembro a Camara Municipal de 

Ponte de Lima optou par realizar uma reuniao ordinaria quinzenalmente, par entender 

ser mais conveniente; 

b) "Todas as Reunioes desta CM serem publicas": 0 6rgao executivo da autarquia realiza 

pelo menos uma reuniao publica mensal, conforme previsto no n.0 2 do artigo 49.0 da Lei 

n.0 75/2013 de 12 de setembro, cumprindo assim o que e exigido na Lei; 

c) "Aiterar a hora da realizagao das mesmas reunioes para horas compativeis com a maior 

disponibilidade das pessoas em geral (fora das horas de expediente), que ape/em a 
participagao do publico em geral": Nao se mostra em nada adequada ao resultado eficaz 

das Reunioes de Camara a sua realizac;ao fora das horas de expediente, na medida em 

que sao varias as vezes em que e necessaria recorrer, a pedido dos pr6prios partidos da 

oposic;ao e quando nada o preve, esclarecimentos tecnicos e apoio administrative par 

parte dos funcionarios e colaboradores da autarquia, devendo par isso ser respeitados 

sempre que possivel os horarios de funcionamento; 

d) "Reunioes estas a realizar por todas as 51 freguesias": Quer pelos motives 

anteriormente. apontados, pela questao logistica que tal implicaria, nao se mostra 

adequada esta proposta a urn resultado eficaz das reunioes; 

e) "Efetiva e eficiente divulgagao das presentes reunioes" : As reunioes sao publicitadas 

conforme o previsto na Lei; 

D "Criagao dos gabinetes e demais logistica para todos os Vereadores": Esta questao foi 

oportunamente tratada tendo-se disponibilizado urn espac;o para o efeito; 

g) "Loja do Cidadao": 0 Municipio ja agregou os seus varios servic;os de atendimento no 

Gabinete de Atendimento ao Municipe (GAM), tendo modernizado e dado urn salto 

qualitative nos servic;os por si prestados. E do nosso entendimento que, da firma como a 

loja do Cidadao esta estruturada podera promover o encerramento de outros servic;os, 

de outras entidades cuja permanencia no concelho entendemos ser da maior 

importancia, no concelho, ja para na falta de meios tecnicos e humanos e na 
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desvantagem da inexperiencia em determinados assuntos que nao sao do dominio da 

autarquia; 

h) "Provedor do Municipe": esta proposta foi anteriorrnente apresentada, quer pelo 

Movimento 51 quer pelo PSD. Tendo em conta que mantemos a mesma posigao 

relativamente a mesma remetemos, par isso, para os esclarecimentos entao 

apresentados de forma a nao nos repetirmos constantemente sabre as mesmas 

materias; 

i) "Criaqao do Orqamento Participative": Relativamente a esta questao, voltamos a 

transcrever o seguinte: "A Republica Portuguesa e urn Estado de Direito Democratico 

subordinado a Constituigao da Republica, baseado no respeito pelos Direitos, 

Liberdades e Garantias e no principia da separagao e interdependencia de poderes. A 

organizagao politica do Estado assenta num sistema de democracia representativa que 

consiste na delegagao do poder popular nos 6rgaos de soberania, atraves de eleigoes 

universais e consagra constitucionalmente o direito de participagao politica dos 

cidadaos, diretamente ou organizados em partidos politicos. Este direito de participagao 

politica dos cidadaos, constitucionalmente consagrado, s6 pode ser efetivamente 

exercido se houver, quer urn entendimento minima de alguns conceitos politicos 

essenciais, quer urn conhecimento dos direitos e deveres fundamentais do Estado e dos 

Cidadaos. Nao existem formulas pre-definidas para que a participagao politica se 

concretize. Cabe a cada cidadao encontrar os seus espagos de debate e todos sao 

importantes: nas associagoes, nas ONG's, nos partidos politicos, em familia, no 

emprego ou nas escolas. 86 atraves do debate e da participagao politica se consegue 

construir novas ideias e aprofundar novas e velhos principios. 0 direito a diferenga, a 
tolerancia e a diversidade de opinioes sempre foi o pilar fundamental do 

desenvolvimento das sociedades." 

A possibilidade da participagao civica, para alem de prevista na Lei, foi e continua a ser 

assegurada e promovida pelo Municipio atraves dos varios projetos que temos vindo a 

implementar, mencionados noutras ocasioes e que aproveitamos para relembrar: 

- Presidente por urn dia 

- Voluntarios da Leitura 

- Projeto Cidadania Ativa, com areas definidas para a promogao da comunicagao e 

acesso a informagao como o Gabinete de Atendimento ao Municipe (GAM); Fale 

Connosco; Boletim Municipal; Subscrigao de Noticias; FAQ's Questoes Frequentes; 

Editais; Requerimentos; Atas etc. 0 "Fale Connosco", par exemplo, e urn espago que 

pretende facilitar a comunicagao dos municipes com a autarquia, apelando ao envio dos 
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seus contributos. Pretendemos que este seja um servic;o orientado para as 

necessidades dos municipes e das empresas. Atraves deste meio e possivel, de uma 

forma simplificada e rapida, apresentar sugestoes au reclamac;oes, pedir informa<;oes au 

enviar mensagens de reconhecimento par servic;os prestados. 

- Adesao a iniciativa do Protocolo de Coopera~ao entre o Provedor de Justi~a e a 

Associa~ao Nacional de Municipios Portugueses. Atraves desta adesao sao 

disponibilizados as meios informaticos para o preenchimento do formulario de queixa no 

website da Provedoria da Justic;a. Este protocolo, da responsabilidade do Provedor de 

Justic;a, visa criar nos municipios um interface de sensibilizac;ao e ligac;ao entre as 

municipes e a Provedoria da Justic;a. 

- lntegra~ao do Municipio nas Redes Sociais (Internet) 

0 Municipio tem vindo a atuar cabalmente no sentido de disponibilizar as meios para o 

dialogo entre as municipes e a autarquia, sendo ainda de considerar que existe uma 

disponibilidade total de atendimento aos municipes, par parte dos servic;os au do 

executivo, de todo invulgar e que muito nos honra se compararmos com outras 

autarquias do pais. 

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

contra a Proposta apresentada pelo Movimento 51. 

Ponte de Lima, 14 de abril de 2014 

0 Presidente da Camara Municipal e Vereadores 
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