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20 de Abril de 2018 

REUNIAO DA CAMARA MUNICIPAL 
DE 

PONTE DE LIMA 

Data da reuniiio: 20 de abril de 2018 

Local da Reuniiio: Edificio dos PafOS do Concelho 

PRESEN«;AS: 

Presldente: 

Eng. Victor Manuel Alves Mendes 

Vereadores: 

Eng!! Mecia Sofia Alves Correia Martins 

Dr. Abel Lima Baptista 
Or!! Ana Maria Martins Machado 

Eng2 Vasco Nuno Magalhaes Velho de Almeida Ferraz 

Dr.!! Maria Joao Lima Moreira Sousa 

Dr. Paulo Jorge da Cunha Barreiro de Sousa 

FALTAS: 

lnfcio da Reunliio: Qulnze horas 

Encerramento: Dezoito horas e qulnze minutos 

2 

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

Prestou ColaborafOO Tecnica: M f1 Gullhermlna Franco 

Resumo Diario de Tesouraria: 
Sa/do ..................... 4.399.977~73 Euros 

OBS: A Ata foi aprovada por minuta 
--
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_PERfODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA: _____________ _ 

__ Nao se registaram interven~Oes. 

_ORDEM DO DIA: Presente a ordem de trabalhos, foram tomadas as seguintes resolu~Oes 

ace rca dos assuntos deJa constantes .. ___________________ _ 

_ {01) APROVA~il.O DA ATA DA REUNIII.O ANTERIOR: - A Camara Municipal em 

cumprimento do disposto no nUmero 2, do artigo 572, da lei n.2 75/2013, de 12 de 

setembro, e sem prejufzo da sua previa aprova~ao sob a forma de minuta, para efeitos do 

disposto nos nUmeros 3 e 4 do citado artigo, dellberou por maiorla com seis votos a favor e 

a abstenr;ao do Senhor Vereador Dr. Abel Baptista, aprovar a ata da reuniao realizada em 09 

de abril de 2018, pelo que vai a mesma ser assinada pelo Exmo. Presidente e pela Secretaria. 

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

_2.1 - PROCESSO DE LOTEAMENTO N' 1/12 - Pedido de altera~§o ao alvara de 

loteamento n.2 4/12 - Lote n2 14 da Rua do Arrabalde, da Freguesia de Area e Ponte de 

Lima - Requerente: Manuel Gon~alves Rlto- Promo~ao de consulta aos proprietaries por 

edital, conforme o disposto no n2 3 do art,2 62 do RME. A Camara Municipal deliberou por 

unanimidade promover a consulta dos restantes titulares dos lotes constantes no alvara de 

loteamento por edital, de acordo como disposto no n2 3 do art.2 62 do RME .. _____ _ 

_ 2.2 • PROCESSO DE LOTEAMENTO N• 4/10 - Pedido de altera~ao ao alvara de 

loteamento n.2 2/10- Lotes n2s 12,13,14,15,16,17,18 e 19 da Rua Conde de Aurora, da 

Freguesia de Area e Ponte de Lima - Requerente: Esteves & Eric Herguldo, Lda.- Promo~ao 

de discussao pUblica, conforme dlsposto no art,2 52 do RME. A Camara Municipal dellberou 

por maloria com seis votos a favor e a absten~ao do Senhor Vereador Dr. Abel Baptista, 

promover a discussao pUblica de acordo com o disposto no art.2 52 do RME. _____ _ 

_ (03) JUNTAS DE FREGUESIA -----------------

_3.1- FREGUESIA DE Sil.O PEDRO D'ARCOS- Compartlclpa~§o flnancelra destlnada a 
obra de 11Drenagem de aguas pluviais na Rua de Terrafelta com a E.M. 525". A Camara 

Municipal dellberou por unanimidade atribuir uma comparticipa~ao financeira de 70% ate 

ao montante maximo de 1.168,65 € (mil cento e sessenta e oito euros e sessenta e cinco 

centimos), a Junta de Freguesia deS. Pedro D'Arcos, para as obras de Drenagem de aguas 

pluviais na Rua de Terrafeita com a E.M. 525, a transferir ap6s a conclusao da obra, 

mediante informa~ao da aprova~ao dos trabalhos pelos servi<;os hknicos deste Municipio. _ 

_ (04) ASSUNTOS DIVERSOS -------------------
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_4.1- PRESTA<;AO DE CONTAS DO ANO 2017 E INVENTARIO- Aprova~ao. A Camara 

Municipal deliberou por maioria com cinco votos a favor e dois votos contra dos Senhores 

Vereadores Dr. Abel Baptista e Dr.!! Maria Joao Sousa aprovar a presta~ao de contas do ano 

2017 e inventario. Mais deliberou por maioria com cinco votos a favor e dois votos contra 

dos Senhores Vereadores Dr. Abel Baptista e Dr.!! Maria Joao Sousa, remeter a aprecia~ao e 

aprovac;:ao da Assembleia Municipal. Os Senhores Vereadores Dr. Abel Baptista e Dr.!! Maria 

Joao Sousa apresentaram declarac;:ao de voto, que se anexa a presenta ata, como 

documento numero urn e se considera como fazendo parte integrante da mesma. ___ _ 

_ 4.2 • PRIMEIRA REVISAO AO OR<;AMENTO E OP<;QES DO PLANO DE 2018- Aprova~ao. 

A Camara Municipal deliberou por maioria com cinco votos a favor e as abstenc;:oes dos 

Senhores Vereadores Or. Abel Baptista e Or.!! Maria Joao Sousa, aprovar a 111 revisao ao 

or~amento e opc;:oes do plano de 2018. Mais deliberou por maioria com cinco votos a favor e 

as abstenc;:oes dos Senhores Vereadores Dr. Abel Baptista e Dr.!! Maria Joao Sousa, remeter a 
apreciac;:ao e aprovac;:ao da Assembleia Municipal. --------------

_4.3 - ALTERA<;AO DO PLANO DE URBANIZA<;AO DE FONTAO E ARCOS • Versao Final -

Aprova~ao. A Camara Municipal deliberou por maioria com cinco votos a favor e dois votos 

contra dos Senhores Vereadores Dr. Abel Baptista e Dr.!! Maria Joao Sousa aprovar a 

proposta da versao final da alterac;:ao do Plano de Urbanizac;:ao de Fontao e Arcos. Mais 

deliberou por maioria com cinco votos a favor e dois votos contra dos Senhores Vereadores 

Dr. Abel Baptista e Dr.!! Maria Joao Sousa, remeter a apreciac;ao e aprovac;:ao da Assembleia 

Municipal, ao abrigo do disposto no nQ. 1 do artigo 90.Q, conjugado com o n.Q 1 do artigo 

119.Q do Decreto-Lei n.Q 80/2015, de 14 de maio, que aprovou a revisao do Regime Juridico 

dos lnstrumentos de Gestao Territorial. Os Senhores Vereadores Dr. Abel Baptista e Dr.!! 

Maria Joao Sousa apresentaram declarac;:ao de voto, que se anexa a presenta ata, como 

documento numero dois e se considera como fazendo parte integrante da mesma. 

_4.4 • ALTERA<;AO DO PLANO DE URBANIZA<;AO DE REFOIOS DO LIMA· Versao Final

Aprova~ao. A Camara Municipal deliberou por maioria com cinco votos a favor e dois votos 

contra dos Senhores Vereadores Dr. Abel Baptista e Dr.!! Maria Joao Sousa aprovar a 

proposta da versao final da alterac;:ao do Plano de Urbanizac;ao de Refoios do Lima. Mais 

deliberou por maioria com cinco votos a favor e dois votos contra dos Senhores Vereadores 

Dr. Abel Baptista e Dr.!! Maria Joao Sousa, remeter a apreciac;:ao e aprovac;:ao da Assembleia 

Municipal, ao abrigo do disposto no nQ. 1 do artigo 90.Q, conjugado com o n.Q 1 do artigo 

119.Q do Oecreto-Lei n.Q 80/2015, de 14 de maio, que aprovou a revisao do Regime Jurfdico 
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dos lnstrumentos de Gestae Territorial. Os Senhores Vereadores Dr. Abel Baptista e Dr.!! 

Maria Joao Sousa apresentaram dedara~ao de vote, que se anexa a presenta ata, como 

documento nUmero dais e se considera como fazendo parte integrante da mesma. __ _ 

_ 4.5 • ALTERA~AO DO PLANO DE URBANIZA~AO DE PONTE DE LIMA • Vers~o Final -

Aprova~ao. A Camara Municipal deliberou por malaria com cinco votes a favor e dais votes 

contra dos Senhores Vereadores Dr. Abel Baptista e Or.!! Maria Joao Sousa aprovar a 

proposta da versao final da altera~ao do Plano de Urbaniza.;ao de Ponte de Lima. Mais 

deliberou por maioria com cinco votes a favor e dais votes contra dos Sen hares Vereadores 

Dr. Abel Baptista e Dr.i! Maria Joao Sousa, remeter a aprecia~~o e aprova~ao da Assembleia 

Municipal, ao abrigo do disposto no n9.. 1 do artigo 90,Q, conjugado com o n.2 1 do artigo 

119.9. do Decreto~Lei n.2 80/2015, de 14 de maio, que aprovou a revisao do Regime Jurfdico 

dos lnstrumentos de Gestae Territorial. Os Senhores Vereadores Dr. Abel Baptista e Dr.!! 

Maria Joao Sousa apresentaram dedara~ao de vote, que se anexa a presenta ata, como 

documento nUmero dais e se considera como fazendo parte integrante da mesma. __ _ 

_ 4.6 • ALTERA~i\0 DO PLANO DE URBANIZA~AO DE FREIXO • Vers~o Final- Aprova~~o. 

A Camara Municipal deliberou par maiorla com cinco votes a favor e dais votes contra dos 

Sen hares Vereadores Dr. Abel Baptista e Dr.!! Maria Joao Sousa aprovar a pro pasta da versao 

final da alterat;ao do Plano de Urbanizat;ao de Freixe. Mais dellberou par maioria com cinco 

votos a favor e dais votes contra dos Senhores Vereadores Dr. Abel Baptista e Dr.!! Maria 

Joao Sousa, remeter a apreciat;ao e aprovat;ao da Assembleia Municipal, ao abrigo do 

disposto no n2, 1 do artigo 90.2, conjugado com o n.2 1 do artigo 119.2 do Decreto~Lei n.2 

80/2015, de 14 de maio, que aprovou a revisao do Regime Jurfdico dos lnstrumentos de 

Gestae Territorial. Os Senhores Vereadores Dr. Abel Baptista e Dr.!! Maria Joao Sousa 

apresentaram dedara~ao de voto, que se anexa a presenta ata, como documento nUmero 

do is e se considera como fazendo parte integrante da mesma. ----------

-4.7 · ALTERA~AO DO PLANO DE URBANIZA~i\0 DA CORRELHA • Vers~o Final -

Aprova~~o. A Camara Municipal deliberou par malaria com cinco votos a favor e dais votos 

contra dos Senhores Vereadores Dr. Abel Baptista e Or.!! Maria Joao Sousa aprovar a 

proposta da versao final da alterat;ao do Plano de Urbaniza~ao da Correlha. Mais deliberou 

par maioria com cinco votes a favor e dais votos contra dos Senhores Vereadores Dr. Abel 

Baptista e Dr.!! Maria Joao Sousa, remeter a apreciat;ao e aprova~ao da Assembleia 

Municipal, ao abrigo do disposto no n9., 1 do artigo 90,9., conjugado com o n.9. 1 do artigo 

119.2 do Decreto~Lei n.2 80/2015, de 14 de maio, que aprovou a revisao do Regime Jurfdico 
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dos lnstrumentos de Gestao Territoria l. Os Senhores Vereadores Dr. Abel Baptista e Dr.!! 

Maria Joao Sousa apresentaram declara~ao de voto, que se anexa a presenta ata, como 

documento numero dois e se considera como fazendo parte integrante da mesma. __ _ 

_ 4.8 - ALTERA~AO DO PLANO DE URBANIZA~AO DE OFICINAS DE CANTARIA DAS 

PEDRAS FINAS - Versao Final- Aprova~ao . A Camara Municipal deliberou por maioria com 

cinco votos a favor e dois votos cont ra dos Senhores Vereadores Dr. Abe l Baptista e Dr.!! 

Maria Joao Sousa aprovar a proposta da versao final da a l te ra~ao do Plano de Urba niza~ao 

de Oficinas de Cantari a das Pedras Finas. Mais dellberou por maioria com cinco votos a 

favor e dois votos contra dos Senhores Vereadores Dr. Abel Bapt ista e Dr.!! Maria Joao 

Sousa, remeter a aprecia~ao e aprova~ao da Assembleia Municipa l, ao abrigo do disposto no 

n2. 1 do artigo 90.2, conjugado como n.2 1 do artigo 119.2 do Decreta-Lei n.2 80/2015, de 14 

de maio, que aprovou a revisao do Regime Jurfdico dos lnstrumentos de Gestao Territorial. 

Os Senhores Vereadores Dr. Abel Baptista e Dr.!! Maria Joao Sousa apresentaram declara~ao 

de voto, que se anexa a presenta ata, como documento numero dois e se considera como 

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

_ 4.9 - PROPOSTA DE SUSPENSAO PARCIAL DO PDM DE PONTE DE LIMA E DE 

ESTABELECIMENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS - Aprova~ao. A Camara Municipal 

deliberou por unanimidade aprovar a proposta de suspensao parcia l do POM de Ponte de 

Lima e de estabelecimento de medidas prevent ivas, devendo solicit ar-se parecer a CCDRN. _ 

_ 4.10 - PROPOSTA DO SENHOR PRESIDENTE DA CAMARA - "Programa de Regulariza~ao 

Extraordinaria dos Vfnculos Precarios do Munidplo de Ponte de Lima - Lei n2 112/2017, de 

29 de dezembro"- Aprova~ao. A Camara Municipa l dellberou por maloria com seis votos a 

favor e a absten<;ao do Senhor Vereador Dr. Abe l Baptista aprovar a proposta do Senhor 

Presidente da Camara Municipal, reconhecendo que estao em causa 49 postos de trabalho 

que correspondem a necessidades permanentes do Municipio e que o vinculo jurfdico dos 

colaboradores e inadequado, nos termos do disposto no n.2 3 do artigo 2.2 da Lei n.2 

112/2017 para que possa ser publicitado o procedimento concursa l, revogando-se a 

delibera~ao de 12 de mar<;o de 2018. 0 Senhor Vereador Dr. Abel Baptista apresentou 

declara~ao de voto, que se anexa a presenta ata, como documento numero tres e se 

considera como fazendo parte integrante da mesma. 

_ 4.11 - PROPOSTA DO SENHOR VEREADOR DR. PAULO SOUSA - "Dia lnternacional dos 

Monumentos e Sltios - 18 de Abril - lsen~ao de Tarifa para o Centro de lnterpreta~ao da 

Hist6rla Militar de Ponte de Lima" - Ratiflca~ao do despacho proferido pelo Senhor 
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Presidente a 10 de abril de 2018. A Camara Municipal deliberou par unanimidade, nos 

termos e para as efeitos do disposto no nUmero 3 do artigo 352 do Anexo 1 da lei n.2 75/13 

de 12 de setembro, ratificar o despacho proferido pelo Senhor Presidente da Camara a 10 de 

abril de 2018, de autoriza~ao da isem;:ao de tarifas de entrada no Centro de lnterpretac;ao da 

Hist6ria Militar de Ponte de Lima no dia 18 de abril de 2018. ----------

_4.12- CIM ALTO MINHO • "PROJETO SENTE A HIST6RIA"- DIAS DE PATRIM6NIO

Abertura de espa~os com entrada gratuita- Aprova~ao. A camara Municipal deliberou par 

unanimidade autorizar a entrada gratuita no Centro de lnterpretac;ao da Hist6ria Militar de 

Ponte de Lima, no Centro de lnterpreta~ao do Territ6rio e no Museu dos Terceiros nos dias 

13 de maio de 2018, 11 de novembro de 2018 e 28 de abril de 2019. _______ _ 

_ 4.13 - PROTOCOLO DE COOPERA~AO PARA ATRIBUI~AO DO PREMIO DE A. DE 

ALMEIDA FERNANDES - Aprova~~o das altera~iles a mlnuta do protocolo e ao 

regulamento. A Camara Municipal deliberou por unanimidade remeter as altera~Oes a 
min uta do protocolo e ao regulamento aprovadas na reuniao da Camara Municipal de 26 de 

fevereiro de 2018, .3 apreciac;ao e aprovac;ao da Assembleia Municipal. -------

' em.14 • FIXA~AO DO PRE~O DOS BILHETES, COM IVA INCLU[DO, PARA OS ESPETACULOS A 

DECORRER NO TEATRO DIOGO BERNARDES, EM MAIO DE 2018 - Aprova~~o. A Camara 

Municipal deliberou por unanimidade aprovar, de acordo com o proposto pelo Chefe da 

Unidade de Estrat€gia e Modernizac;ao Administrativa, o prec;o dos bilhetes, com IVA 

inclufdo, para os espetckulos a decorrer no Teatro Diogo Bernardes, no mes de maio de 

2018. ______________________ _ 

_ 4.15- PROTOCOLO ENTRE 0 MUNICfPIO DE PONTE DE LIMA E 0 CLUBE NAUTICO DE 

PONTE DE LIMA- Aprova~ao. A Camara Municipal deliberou por unanimidade aprovar o 

protocolo entre o Municipio de Ponte de Lima eo Clube Nclutico de Ponte de Lima. 0 Senhor 

Vereador Dr. Abel Baptista n~o participou na discussao e vota~ao deste ponte, declarando-

seimpedido. -------------------------------------------------------

_4.16- PROTOCOLO ENTRE 0 MUNICiPIO DE PONTE DE LIMA E 0 CLUBE NAUTICO DE 

PONTE DE LIMA- Aprova~ao. A C§mara Municipal deliberou por unanlmldade aprovar o 

protocolo entre o Municipio de Ponte de Lima eo Clube Nclutico de Ponte de Lima. 0 Senhor 

Vereador Dr. Abel Baptista nao participou na discussao e vota~ao deste ponte, declarando-

seimpedido. -------------------------------------------------------

_4.17- PROTOCOLO PARA A CED~NCIA DE EQUIPAMENTOS DE APOIO AO COMBATE A 

VESPA VELUTINA ENTRE 0 MUNICIPIO DE PONTE DE LIMA E A ASSOCIA~AO HUMANITARIA 
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DOS BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE PONTE DE LIMA- Aprova~ao. A Camara Municipal 

deliberou por unanimidade aprovar o protocolo para a cedencia de equipamentos de apoio 

ao com bate a vespa velutina entre o Municipio de Ponte de Lima e a Associar;ao Humanitaria 

dos Bombeiros Voluntarios de Ponte de Lima. 

_ 4.18 - PROTOCOLO DE CEDENCIA DO CAMPO DESPORTIVO MUNICIPAL DA GANDRA 

ENTRE 0 MUNICIPIO DE PONTE DE LIMA E A JUNTA DE FREGUESIA DA GANDRA -

Aprova~ao. A Camara Municipal deliberou por unanimidade aprovar o protocolo de 

cedencia do Campo Desportivo Municipal da Gandra entre o Municipio de Ponte de Lima e a 

Junta de Freguesia da Gandra. --------------------

_4.19- ACORDO DE PARCERIA PARA A REALIZA~AO DO "RALLY DE PORTUGAL 2018" 

ENTRE 0 TURISMO DO PORTO E NORTE DE PORTUGAL, E.R. E 0 MUNfCIPIO DE PONTE DE 

LIMA - Aprova~ao. A Camara Municipal deliberou por unanimidade aprovar o protocolo de 

parceria para a realizar;ao do "Rally de Portugal 2018" entre o Turismo do Porto e Norte de 

Portugal, E. R. e o Municipio de Ponte de Lima. 

_4.20- PROPOSTA DE PROTOCOLO DE ADESAO DO MUNICIPIO DE PONTE DE LIMA A 

FUNDADOR DA FUNDA~AO DE SERRALVES- Aprova~ao. A Camara Municipal deliberou por 

unanimidade aprovar a adesao do Municipio de Ponte de Lima a Fundar;ao Serralves, na 

qualidade de membro do respetivo Conselho de Fundadores, nos termos do disposto no 

artigo 532 por remissao do n.2 3 do artigo 562 e 572 da Lei n.2 57/2012, de 31 de agosto, na 

sua redar;ao atual, e ainda ao abrigo da alfnea e) do n.2 2 do artigo 232 e alinea u) do artigo 

332 da Lei n.2 75/2013, de 12 de setembro. Mais deliberou por unanimldade submeter a 

presente proposta a apreciar;ao e aprovar;ao da Assembleia Municipal. ------

_ 4.21 - HABITA~AO SOCIAL - Presente uma informa~ao do Servi~o Social a propor a 

integra~ao de Claudia dos Santos Monteiro, no agregado familiar do Sr. Emilio Evangelista 

Gon~alves Pereira, no fogo sito na Rua do Monte da P61vora n2 237, 32 Dt.2, 811, na 

freguesia de Arcozelo, com um a renda apoiada no valor de 74,72 euros. A Camara 

Municipal deliberou por unanimidade autorizar a integrar;ao da Claudia dos Santos 

Monteiro, no agregado familiar do Sr. Emilio Evangelista Gonr;alves Pereira, no fogo sito na 

Rua do Monte da P61vora n2 237, 32 Dt.2, 811, na freguesia de Arcozelo, com uma renda 

apoiada no valor de 74,72 euros. __________________ _ 

_ 4.22 -TERRA REABILITAR - Presente uma informa~ao do Gabinete Terra respeitante a .......---
candidatura apresentada pela Sr.!! Rosa Maria Araujo lopes Pinto, relativa ao im6vel 

localizado na Rua General Norton de Matos n2 351, em Ponte de lima. A Camara Municipal 
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deliberou por unanimidade autorizar a inclusao do im6vellocalizado na Rua General Norton 

de Matos ng 351, em Ponte de Lima, na listagem dos edificios em mau estado de 

conserva~ao, considerando o parecer elaborado pelos tecnicos eo disposto no nUmero 2 do 

artigo gg do Regulamento do Terra Reabilitar. 

_ 4.23- DISCIPLINA • DAN~A CL.iiSSICA- Ced~ncla do Teatro Diogo Bernardes para o dia 

03 de junho. A Camara Municipal deliberou por unanimidade autorizar a cedencia do Teatro 

Diogo Bernardes a Disciplina- Dan(.;a crassica, no dia 03 de junho, para a realiza(_;ao de um 

espetaculo de dan~a classica. ---------------------

_4.24- ASSOCIA~AO LIM lANA DOS AMIGOS DOS ANIMAlS DE RUA- ALAAR- Cedencia 

do Audlt6rlo da Biblioteca Municipal para o m@s de maio. A Camara Municipal deliberou 

por unanlmldade autorizar a cedencia do Audit6rio da Biblioteca Municipal a ALAAR, 

durante o mes de maio para uma exposi~ao de fotografia e vend a de livros. 

_4.25 - JUVENTUDE POPULAR DE PONTE DE LIMA- Ced~ncla do Audit6rio Municipal 

para o dia 26 de maio de 2018, entre as 12:00 e as 19:00 horas. A camara Municipal 

dellberou por unanimidade autorizar a cedencia do Audit6rio Municipal a Juventude 

Popular de Ponte de Lima, no dia 26 de maio, entre as 12:00 e as 19:00 horas, para a 

realiza(_;ao do "II Col6quio da Juventude Popular de Ponte de Lima".--------

_4.26 - CENTRO DE ESTUDOS REGIONAIS • Ced~ncla do Audit6rlo Municipal para o dia 

19 de maio de 2018, a partir das 16:00 horas. A camara Municipal deliberou por 

unanlmldade autorizar a cedencia do Audit6rio Municipal ao Centro de Estudos Regionais, 

no dia 19 de maio, a partir das 16:00 horas, para a realiza~ao de um encontro sabre a 

Floresta. ------------------------------

-4.27 - COMISSAO DE FEST AS EM HONRA DE S. GON~ALO - Cedencla de palco para os 

dias 12 e 13 de maio de 2018. A Camara Municipal deliberou por unanimidade autorizar a 

cedencia de um palco a Comissao de Festas em Honra deS. Gon~alo, nos dias 12 e 13 de 

maio. ______________________________ _ 

_ 4.28- P. L. ARTE ASSOCIA~I\0 ARTESAO PONTE DE LIMA- "XXI Feira de Artesanato de 

Ponte de Lima e I Encontro de Associa~Oes"- Ced@ncia de palco, ponto de iigua e ponto de 

luz para os dias 26 a 29 de julho de 2018. A Camara Municipal deliberou por unanlmldade 

autorizar a cedencia de um palco a P.L. Arte Associa~ao Artesao Ponte de Lima, nos dias 26 a 

29 de julho para a realiza(.;iio da "XXI Feira de Artesanato de Ponte de Lima e I Encontro de 

Associa!j5es", Mais deliberou por unanimidade autorizar a coloca~ao de um ponto de agua e 

de luz. __________________________ _ 
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_ (OS) ATRIBUI~AO DE SUBSrDIOS _______________ _ 

_ 5.1 - BANDA DE MUSICA DA CASA DO POVO DE MOREIRA DO LIMA - Atribui~ao de 

subsfdio para desloca~ao a concurso de Bandas em Benavente-Espanha. A Camara 

Municipal deliberou por unanimidade atribuir um subsidio no montante de 750,00€ 

(setecentos e cinquenta euros), a Banda de Musica da Casa do Povo de Moreira do Lima, 

destinado a custear despesas com a desloca~ao a Benavente-Espanha, a liquidar ap6s a 

realiza~ao do evento. -----------------------

_ 5.2 - ASSOCIA~AO DE PAIS DO CENTRO EDUCATIVO DAS LAGOAS - Presente uma 

informa~ao do Chefe da Unidade de Recursos Naturals e Rurais a comunicar o valor a 

comparticlpar pelo Munidpio de Ponte de Lima, respeitante as refei~oes servidas as 

crian~as que participaram na iniciativa 110ficinas da Pascoa" . A Camara Municipal dellberou 

por unanimidade atribuir urn subsidio no montante de 307,59€ (trezentos e sete euros e 

cinquenta e nove centimos), a Associa~ao de Pais do Centro Educative das l agoas, destinado 

a comparticipar as refei~oes servidas nas "Oficinas da Pascoa". _________ _ 

_ 5.3 - ASSOCIA~AO DE PAIS DA EBl DE PONTE DE LIMA - Atribui~ao de subsfdio 

destinado ao programa de ferias para a inclusao. A Camara Municipal deliberou por 

unanimidade atribuir urn subsidio no montante de 240,00 € (duzentos e quarenta euros), a 
Associa~ao de Pais da EBl de Ponte de Lima, destinado a comparticipar as refei~oes servidas 

no programa ferias para a inclusao. __________________ _ 

_ 5.4 - RANCHO FOLCL6RICO DE SANTA MARINHA DE ANAIS - Atribui~ao de subsfdio 

destlnado a comparticlpar a reallza~ao de festival de folclore. A Camara Municipal 

deliberou por unanimidade atribuir urn subsfd io no montante de 407,00 € (quatrocentos e 

sete euros), ao Rancho Folcl6rico de Santa Marinha de Anais, destinado a comparticipar 

despesas com a rea liza~ao de festival de folclore, a liquidar ap6s a realiza~ao do evento. _ 

_ 5.5- ASSOCIA~AO DOS AMIGOS DA VACA DAS CORDAS - Atribui~ao de urn subsidlo 

para a realiza~ao da 11Festa Vaca das Cordas". A Camara Municipal deliberou por 

unanimidade atribuir urn subsidio no montante de 2.360,00€ (dois mil trezentos e sessenta 

euros), a Associa~ao dos Amigos da Vaca das Cordas, destinado a realiza~ao da "Festa Vaca 

das Cordas". ---------------------------

_ESPA~O DE INTERVEN~AO ABERTO AO PUBLICO: Nao houve interven~oes. ____ _ 

_ (06) APROVA~AO DA ATA EM MINUTA: Nos termos dos numeros 3 e 4, do artigo 572, da 

Lei n2 75/2013, de 12 de Setembro, foi deliberado por unanimidade aprovar a ata desta 

reuniao, em minuta, para surtir efeitos imediatos. ---------------;/' 
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_ ENCERRAMENTO:- Nada mais havendo a tratar, o Excelentfssimo Presidente da Camara 

declarou encerrada a reuniao pelas dezoito horas e quinze minutes. ________ _ 

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

A Secreta ria, 

HMi 0 .'),~fj ,-, ~ Coc.r)'o 



DECLARACAO DEVOTO 

(Declara~{io de voto sabre o ponto 4.1 - "Presta960 de cantos do ana de 2017 e 

invent6rio", reunido de cdmara de 20 de abril de 2018). 

Apresentadas as contas do municipio de Ponte de lima, referentes ao ano de 2017, 

verificam-se urn conjunto de dados financeiros e op~;5es tomadas que nao podem de 

todo merecer a anuencia dos vereadores eleitos pela lista de cidadaos independentes 

Ponte de Lima Minha Terra - PLMT, na justa medida em que revelam uma gesUio 

completamente irresponsilvel e lesiva dos interesses dos Umianos. 

Num ano onde a gestae da dimara municipal apenas conseguiu arrecadar 33 667 

974,26€, nao se inibiu de gastar 41 146 646, 21€ constituindo-se assim em deficit 

orc;amental de 7 447 671,56€. Bern sabemos que era um ana eleitoral e era precise 

pagar e fazer favores para se conquistar votes dos mais lncautos, master a desfa~atez 

de gastar mais de 7 milh6es de euros do que aquele que se arrecada e manifestamente 

uma irresponsabilidade e uma grosseira incapacidade de gestae dos dinheiros 

pUblicos. 

Mas o grave destas contas n§o se fica s6 pelo deficit on;amental, acresce que no ana 

de 2017 o municipio ficou a dever a fornecedores (comparativamente ao ana de 2016) 

rna is quase 1 milhao de euros, para sermos mais precisos 974 240,89€ e mesmo assim 

diminuiu as exist€ncias (bens pr6prios) em -4 143,05€: 

Se do !ado da despesa o executive em fun~5es gastou de forma completamente 

descontrolada, do lado da receita descorou completamente o seu dever de arrecadar 

receitas, muito em particular a execu~ao de fundos comunitarios. Ora vejamos, o 

or~amento de 2017 previa a execu~ao de 14 544 499,00€ de fundos da Uniao 

Europeia, desses apenas foram arrecadados 39,4%, au seja, 5 725 083,87€. Para gastar 

tivemos gente, para candidatar a despesa, desenvolver projetos e arrecadar receita 

ninguem se preocupou. 

Mas e o prOprio documento que nos demonstra que apenas se limitaram a gastar e 

nunca se debru~aram em proceder a arrecada~ao da receita, atente-se no seguinte: o 

or~amento executado (demonstrado nas contas) face ao que foi inicialmente previsto 

foi executado em 79,3% da despesa, mas apenas 64,9% da receita - em cada euro 

arrecadado o municipio de Ponte de Lima perdeu assim 2 euros de fundos. Uma gestao 

completamente desastrosa, feita par quem nao quis zelar pelos interesses dos 

Umianos. 

' I 



Outre dado que deveria fazer soar todas as campainhas tern a ver com a redu~ao 

(entre 2016 e 2017) do valor do impasto municipal sabre as transmiss5es onerosas de 

im6veis (IMT) em 466 046,92€, isto e bern demonstrative da falta de transac;Oes de 

im6veis no concelho, melhor dizendo, eo caminho de compra e venda, sobretudo de 

casas, a cair e a populac;ao a diminuir. 

As contas apresentadas demonstram a claramente que este executive nao e 
competente, nem sequer e habil, apenas e manhoso ao efetuar uma gestae de acordo 

como seu calendario eleitoral com custos gravfssimos para a vida dos limianos. 

t: o prOprio Revisor Oficial de Contas que no seu parecer deixa vincada a falta de 

competencia dos atuais membros do executive em fun~Oes quando afirmam no seu 

parecer "A insuficiente informac;ao externa ao Municipio sabre a titularidade do 

conjunto de elementos do seu imobilizado ... assim como a insuficiente informac;ao 

interna, quer sabre os criterios valorimetricos utilizados na valoriza~ao do imobilizado 

terminado quer sabre o grau de acabamento do imobilizado em curso, nao permite 

emitir opiniao devidamente fundamentada sabre a plenitude e adequac;ao do valor 

das correspondentes rubricas do balanc;o bern como das amortizac;Oes e dos subsfdios 

para investimentos e, consequentemente, dos seus efeitos nos resultados." 

Quer isto dizer que nao ha transparencia, nao criterios de avalia~ao (valoriza~ao) o que 

nao permite saber que resultados se podem esperar au mesmo verificar. Tipico da 

gestae incompetente, nao planeada, nao participada, opaca e casufstica que e a que se 

verifica com o executive desta maioria e que fica demonstrado a exaustao nas contas 

que apresentam 

Os vereadores eleitos pelo movimento de cidadaos Ponte de Lima Minha Terra -

PlMT, pelos argumentos e demonstrac;Oes que precedem, nao podem associar~se a 

este tipo de gestae perniciosa para os limianos, par isso votam contra a "Prestac;ao de 

contas do a no de 2017 e inventario" 

Ponte de Lima, 20 de abril de 2018. 

Abel Baptista 

Maria Joao Sousa 



DECLARACi!.O DE VOTO 

(Declarariio de voto sabre o ponto 4.3; 4.4; 4.5; 4.6; 4.7; 4.8 -Sabre AlterarOes aos 

Pianos de Urbanizariio de Fontiio e Arcos, Refoios do Lima, Ponte de Lima, Freixo 

CorrelhO e de Oficinas de Cantaria das Pedras Finas, respetivamente, reunido de 

co mara de 20 de abril de 2018). 

As propostas de alterac;Oes aos Pianos de Urbanizac;ao de Fontao e Arcos, Refoios do 

lima, Ponte de lima, Freixe Correlha e de Oficinas de Cantaria das Pedras Finas sao, 

em termos de ordenamento e planeamento, de uma grosseira falta de sensa e 

possibilitam, no futuro, uma discrlclonariedade e arbitrariedade na instala~Sao de 

equipamentos empresariais absolutamente assustadora. 

Ao deixar de ser necessaria a elaborac;ao de uma unidade operativa {loteamento ou 

plano de pormenor) para toda a area de ocupac;:ao empresarial nos diferentes pianos 

fica em causa o ordenamento do territ6rio, seja em termos urbanos, ambientais, 

ecol6gicos e sociais. Nao havera regras planeadas em termos de infraestruturas, 

condic;:6es de edificabilidade, equipamentos pUblicos (por exemplo tratamentos de 

ilguas residuals ou recolha de residues) controlo de rufdos, estacionamento, 

infraestruturas eletricas e de comunicac;:6es ... 

Com a aprovac;:ao destas alterac;:6es a pr6pria seguranc;:a jurfdica dos interessados esta 

pasta em causa, uma vez que a arbitrariedade e a discricionariedade no licenciamento 

de construc;:Oes fica, muito em grande parte, ao criteria do decisor municipal. 0 que 

para urn cidadao nao pode ser possfvel, para outro j3 sera. 

Este e mais um capitulo aberto para o amiguismo e falta de transparE!ncia que tanto se 

ouve criticar aos outros mas que e muito o que carateriza a politica local em Ponte de 

lima nos tlltimos anos e que estas alterac;:Oes agora aprovadas pela maioria CDS-PP na 

Camara Municipal vern, descaradamente, demonstrar. 

A existE!ncia de regulamentos claros, objetivos e transparentes e que motivariam os 

empresilrios a investir e a dinamizarem as zonas, nao o protecionismo (seja de amigos, 

seja de convenientes) nunca foi sin6nimo de progresso e estas alterac;:Oes nao passam 

de protecionismo para alguns em detrimento da seguranc;:a e certeza juridica de todos. 

Os vereadores eleitos pelo movimento de cidadaos Ponte de lima Minha Terra -

PLMT, pelos argumentos e demonstrac;:Oes que precedem votam contra as Alterac;:Oes 

aos Planas de Urbanizac;:ao de Fontao e Arcos, Refoios do lima, Ponte de lima, Freixe 

Correlha e de Oficinas de Cantaria das Pedras Finas. 

Ponte de Lima, 20 de abril de 2018. 



DECLARACAO DE VOTO 

(Declara>oa de voto sabre a pan to 4.10- PROPOSTA DO SENHOR PRES/DENTE DA CAMARA 

- "Programa de Regulariza~iio Extraordin6ria dos Vlnculos Prec6rios do Municipio de Ponte de 

lima- Lei nf! 112/2017, de 29 de dezembro", reunitio de ctimara de 20 de abril de 2018}. 

Considerando que o Presidente da Camara referiu que tinha informa!;Oes internas sobre o 

nUmero de "precilrios" que seriam de admitir para regularizar, mas nao os disponibilizou; 

Considerando que o nUmero de trabalhadores em condh;:Oes de concorrer pode ascender a 

180 e, em simultiineo, desempenham fun~Oes na autarquia mais de 80 a titulo prec<lrio; 

Considerando que a proposta apresentada pelo Presidente da Omara nao vern documentada 

com a fundamenta~ao tecnica e das necessidades dos servi~os, nao e possfvel fazer uma 

avalia~ao factual, objetiva e reconhecida pelas chefias que permitam tomar uma declsao 

lnformada e, sobretudo, fundamentada e justa; 

Considerando que o Municipio podia, legalmente constltuir uma Comissao de Avalia~ao 

Bipartida (CAB) para avaliar, fundamentar, justificar e validar quais as necessidades 

permanentes e quais os trabalhadores que se encontram em condiQjes de concorrer ao 

concurso de regularizacao, mas decidiu nao o fazer tornando assim este processo nada 

transparente. 

Por isso decidi que nao tenho condh;Oes objetivas para votar favoravelmente a proposta de 

reconhecer que estao em causa 49 pastas de trabalho. Objetivamente nao sei se sao 49 ou se 

sao mais ou se sao me nos, par manifesta falta de elementos que o justifiquem. 

Daf a minha absten~ao. 

Ponte de Lima, 20 de abril de 2018. 

0 Vereador eleito pela lista Ponte de Lima Minha Terra- PLMT. 

Abel Baptista 
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