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13 de agosto de 2018 

REUNIAO DA CAMARA MUNICIPAL 

DE 
PONTE DE LIMA 

Data da reunilio: 13 de agosto de 2018 
Local da Reunilio: Edificio dos PafOS do Concelho 

PRESEN~AS: 

Presidente: 

Eng. Victor Manuel Alves Mendes 

Vereadores: 

Eng! Mecia Sofia Alves Correia Martins 

Dr. Abel Lima Baptista 

Dr• 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: 

lnfclo da Reunilio: Quinze horas 
Encerramento: Dezasseis horas e trinta minutos 

2 

Secret6rio: Chefe de Divislio Municipal: Dr.9 Maria Sofia Fernandes Velho de 
Castro AraUjo 

Prestou ColaborafliO Tfcnica: Mfl Gullhermlna Franco 

-

Resumo Diario de Tesouraria: 
Sa/do ..................... 4.356.117,84 Euros 

OBS: A Ata foi aprovada par min uta 
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_PERfODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA: ______________ _ 

_ JntervenfiiO dos Vereadores: --------------------

-- Usou da palavra a Senhora Vereadora Dr.!! Maria Joao Sousa solicitando .3 C§mara 

Municipal esdarecimentos relativamente ao han3rio de abertura do albergue de peregrines, 

sea abertura e feita par funcian.3rias au par volunt.3rios, e saber ainda se h.3 possibilidade de 

alterar o hon3rio de abertura para mais cede. Ainda no usa da palavra referiu que na reuniao 

de 9 de abril, PLMT apresentou uma proposta para aquisi~ao e coloca~ao de elevadores de 

piscina fixes au amovfveis nas Piscinas Municipals. Considerando que a resposta foi de que o 

assunto estava a ser tratado, perguntou a Camara Municipal quando serao colocados. 

Solidtou ainda esclarecimentos relativamente as obras no Largo de Cam6es. 

0 Senhor Presidente da Camara Municipal prestou as esclarecimentos tidos par 

convenientes. ---------------------------

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

acerca dos assuntos dela constantes. ___________________ _ 

_ (01) APROVA~AO DA ATA DA REUNIAO ANTERIOR: • A Camara Municipal em 

cumprimento do disposto no nUmero 2, do artigo 57Q, da Lei n.!! 75/2013, de 12 de 

setembro, e sem prejufzo da sua pr€via aprova~ao sob a forma de min uta, para efeitos do 

disposto nos nUmeros 3 e 4 do citado artigo, deliberou par maioria com seis votes a favor e a 

absten~ao da Senhora Dr.!! Maria Joao Sousa aprovar a ata da reuniao realizada em 30 de 

julho de 2018, pelo que vai a mesma ser assinada pelo Exmo. Presidente e pela Secret.:kia. _ 

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

_2.1 • PROCESSO DE LOTEAMENTO N.' 6/078 - Pedldo de altera~ilo ao alvara de 

loteamento n,!! 11/07 - late ne 2 na Rua Monte das Valas, da Freguesla de Fornelos e 

Queljada - Requerente: Negamir - Transportes, lda. - Aprova(:i:IO. A Camara Municipal 

deliberou por unanimidade aprovar o pedido de altera(;ao ao alvara de loteamento n!! 

11/07, late n!! 2 na Rua Monte das Valas, da Freguesia de Fornelos e queijada, requerido par 

Negamir- Transportes, lda. 

_2.2 • PROCESSO DE LOTEAMENTO N.e 9/93 - Pedido de altera~ao ao alvara de 

loteamento n.e 33/95 - late n2 40 na Rua do Salvato Feij6 ne 325, Freguesia de Area e 

Ponte de lima- Requerente: Gaspar Alves Lopes Correia Martins- Aprova~ao. A Camara 

Municipal dellberou por unanimldade aprovar o pedido de altera~ao ao alvara de 

loteamento nt:! 33/95, latent:! 40 na Rua do Salvato Feij6 nt:! 325 na Freguesia de Area e Ponle 
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de Lima, requerido par Gaspar Alves lopes Correia Martins. A Senhora Vice-Presidente Eng.!! 

Mecia Martins nao participou na discussao e vota~ao deste ponto, declarando-se impedida. 

_2.3 - PROCESSO DE OBRAS N' 171/17 - Requerente: Tetodivijorge Sociedade 

Unlpessoal, Lda. - Pedido de isen~ao de taxas. A Camara Municipal deliberou por 

unanimidade isentar em SO% o valor das taxas devidas pelo licenciamento da obra 

apresentado par Tetodivijorge Sociedade Unipessoal, lda., relative ao processo de obras n2 

171/17, no montante de 261,50 € (duzentos e sessenta e um euros e cinquenta centimos), 

ao abrigo da autoriza1;ao generica deliberada pela Assembleia Municipal .. _______ _ 

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

_3.1 - FREGUESIA DA CORRELHA • Sollclta antecipa1il0 da 3' tranche/2018. A Camara 

Municipal deliberou par unanimidade autorizar o adiantamento da 3.f! tranche do ano 2018 

a Junta de Freguesia da Correlha, com exce1;ao da verba relativa a limpeza da rede 

viilria .. _ -----------------------------

_3.2 • FREGUESIA DE CABA~OS E FOJO·LOBAL- Comparticipa1ilo linancelra destlnada a 
obra de 11Beneflcla~iio das Ruas de S. Miguel, Monte de S. Verfsslmo e Casais e 

pavlmenta~iio de alargamentos nas Ruas de Pa~o, Carvalhal, Cruzeiro, Vista e Cachadinha". 

A Camara Municipal deliberou por unanlmldade atribulr uma comparticipa~ao de 70% ate 

ao montante milximo 6.835, 76€ (seis mil oitocentos e trinta e cinco euros e setenta e seis 

centimos), a Freguesia de Caba~os e Fojo-Lobal, destinada a obra de "Beneficia1;ao das Ruas 

de 5. Miguel, Monte deS. Verissimo e Casais e pavimenta~ao de alargamentos nas Ruas de 

Pa1;o, Carvalhal, Cruzeiro, Vista e Cachadinha", a transferir ap6s a conclusao da obra, 

mediante informa1;ao da aprova1;ao dos trabalhos pelos servi1;os tecnicos deste Municipio. _ 

_ (04) ASSUNTOS DIVERSOS -----------------

_4.1 - PROPOSTA DO SENHOR PRESIDENTE DA CAMARA DE 06 DE AGOSTO DE 2018 

11Adesiio a Sociedade Aguas do Alto Minho, SA" - Aprova~ao. Tendo em conta que OS 

artigos 117,Q, n.2 1 e 118.2 do Anexo I, da Lei n.Q 75/2013, de 12 de setembro, estabelecem 

que o Estado e as autarquias locais articulam entre si a prossecu~ao das respetivas 

atribui1;6es, podendo, para o efeito, recorrer a delega~ao de competencias, tendo como 

objetivos a promo~ao da coesao territorial, o refor~o da solidariedade inter-regional, a 

melhoria da qualidade dos servi1;os prestados as popula~5es e a racionaliza1;ao dos recursos 

disponiveis. Para o efeito, o Estado e as autarquias locals podem estabelecer entre si, sem 

prejufzo das suas competE!ncias pr6prias, formas adequadas de parceria para melhor 

prossecu~ao do interesse pUblico, designadamente no dominic da presta1;ao de servi1;os 
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essenciais, como o abastecimento de ;3gua para consume humane eo saneamento de .3guas 

residuais urbanas. Considerando a necessidade de implementat;ao do PENSAAR 2020- Uma 

nova Estrategia para o Sector de Abastecimento de Agua e Saneamento de Aguas Residuais, 

aprovado pelo Despacho n.2 4385/2015, de 22 de abril de 2014, do Secreta rio de Estado do 

Ambiente, publicado no Diilrio da RepUblica n,2 84, 2.!! Serie, de 30 de abril, que partindo da 

necessidade de refort;o da sustentabilidade econ6mico-financeira das entidades gestoras de 

sistemas municipais de abastecimento de agua para consume humane e de saneamento de 

ilguas residuais urbanas preconiza que a "restruturat;ao organizacional do setor ( ... ), 

nomeadamente dos servi\;OS «em baixa)) deve come~ar ou contlnuar num contexte de 

consenso e compromisso polftico alargados entre os titulares das EG, utilizando as solut;5es 

organizacionais disponiveis e jil utilizadas com sucesso no ambito do quadro legal vigente". 

Atendendo ao regime jurfdico constante do Decreta-lei n.2 90/2009, de 9 de abril de 2009, 

que estabelece o regime das parcerias entre o Estado e as autarquias locais no ambito da 

explorat;ao e gestae de sistemas municipais de abastecimento pUblico de ilgua, de 

saneamento de ilguas residuais urbanas e de gestae de resfduos urbanos. Considerando que 

decorre do PENSAAR 2020, bern como do Decreta-lei n.2 90/2009, de 9 de abril, a promo~ao 

da integra~ao territorial mais adequada dos sistemas municipais, sem prejufzo do respeito 

da autonomia local, no sentido da maximizat;ao das economias de escala, bem como a 

integrat;ao dos sistemas de abastecimento pUblico de ilgua e de saneamento de ilguas 

residuais urbanas, de forma a maximizar economias de gama. Atendendo a que a integra~ao 

do ciclo urbana da agua e a sua articula~ao com as estrategias de desenvolvimento e gestae 

territoriais, bern como a iniciativa "Compromisso Nacional para a Sustentabilidade dos 

Servi~os PUblicos da Agua", propugnam que seja valorizado o acesso ao financiamento 

comuniti3rio a projetos que evidenciem o refon;o das capacidades de realiza\;ao dos 

investimentos e de explora~ao dos sistemas com eficiencia, em linha com o preconizado no 

PENSAAR 2020. Considerando que as munidpios que comp5em a regiao do Alto Minho 

desenvolveram nos Ultimos anos relevantes iniciativas relacionadas com a necessidade de 

resolut;ao eficaz dos problemas de infraestrutura~ao e gestae dos servi~os municipais de 

abastecimento pUblico de .3gua para consume humane e de saneamento de ;3guas residuais 

urbanas, em particular na sequencia da reuniao do Conselho Executive da Comunidade 

lntermunicipal do Minho-lima (CIM Alto Minho) de 7 de abril de 2010, que ponderando 

designadamente as especificidades do territ6rio, as responsabilidades com o sistema 

multi municipal e aos desafios impastos par uma regula~ao cada vez mais exigente deliberou 
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iniciar as procedimentos conducentes a identifica~ao de solu~Oes mais eficientes para os 

servi~os de aguas. Dado que a celebra~ao de uma Parceria, nos termos do Decreta-lei n.Q 

90/2009, de 9 de abril, representara para as popula~Oes dos concelhos abrangidos uma 

melhoria da qualidade de vida decorrente da realiza~ao de investimentos relevantes, que se 

traduzem no incremento da universalidade, da continuidade e da qualidade do servi~o, com 

os consequentes beneficios em termos de saUde pUblica e de prote~ao do ambiente. 

Atendendo a que a explora~ao e a gestae dos servi~os de tlguas pod em ser efetuadas at raves 

de entidade do setor empresarial do Estado em que participem municfpios au associa~Oes 

de munidpios, conforme previsao da alfnca a) do n.9 2 do artigo 2.9 do Decreta-Lei n.9 

90/2009, de 9 de abril. Considerando, par outre lado, na atual conjuntura econ6mico

financeira que a institui~ao da Parceria se traduzira numa racionaliza~ao e conten~ao de 

custos com os servi~os municipais de abastecimento pUblico de agua para consume humane 

e de saneamento de aguas residuais urbanas, uma vez que a gestae integrada dos mesmos 

oferece vantagens indiscutlveis no plano comparative com outros modelos de gestae 

previstos no Decreta-lei n.2 194/2009, de 20 de agosto, fruto das economias de escala e 

gam a e da ado~ao consistente de boas praticas de gestae. Atendendo a que a Parceria preve 

um conjunto de investimentos reputados necessaries, bern como a candidatura concertada 

a fundos comunitilrios numa perspetiva de coesao regional. Considerando que a solu~ao 

indicada preserva a gestae pUblica do servi~o e a titularidade dos sistemas municipais e dos 

respetivos bens e infraestruturas que permanecem na propriedade dos municfpios, sendo 

afetos temporariamente para gestae do sistema integrado e nao tendo a entidade gestora 

mais do que a posse dos bens. Tendo em conta que atraves do modele de gestae proposto 

as municfpios nao perdem a capacidade de interven~ao, dado que as decisOes principais, 

como sejam a aprova~ao das tarifas e suas atualiza~Oes, dos pianos de atividade e dos 

investimentos sao aprovadas par uma Comissao de Parceria, na qual se encontram 

representados paritariamente os munidpios e o Estado. Atendendo a que em materia de 

rela~Oes laborais, o modele em analise nao preve a integra~ao obrigat6ria dos trabalhadores 

autilrquicos em fun~Oes nas areas do abastecimento e saneamento, mas um processo que 

privilegia a vontade dos trabalhadores, em celebrar um contrato de cedencia em fun~Oes 

pUblicas au um contrato de trabalho com a empresa a constituir, em termos a concertar com 

as organiza~Oes representativas dos trabalhadores. Uma vez que a livre escolha de uma 

parceria no que respeita aos servi9os pUblicos em questao pressupOe cumprir a miss§o e as 

objetivos que lhes tenham sido determinados, de forma econ6mica, financeira, social e 
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ambientalmente eficiente, atendendo a parametres exigentes de qualidade, procurando 

salvaguardar e expandir a sua competitividade, com respeito pelos prindpios de 

responsabilidade social, desenvolvimento sustentavel, de servi~o pUblico e de satisfa~ao das 

necessidades da coletividade que lhe hajam sido fixados. Considerando que se encontra 

acautelado que sea entidade gestora deixar de integrar o sector empresarial do Estado, nos 

termos dos modelos contratuais instituidos e do quadro legal comunit;3rio aplicavel, ocorre a 

caducidade automatica dos contratos a outorgar entre as municlpios e o Estado. A Camara 

Municipal deliberou por malaria com cinco votes a favor e dais votos contra dos Senhores 

Vereadores Dr. Abel Baptista e Dr.i! Maria Joiio Sousa, para efeitos de submissao a 

aprecia~ao e aprova~ao da Assembleia Municipal, nos termos do disposto na alfnea m) do 

n.2 1 do artigo 33.2 da lei n.2 75/2013, de 12 de setembro, aprovar a constitui~ao de uma 

Parceria PUblica entre o Estado Portuguese o conjunto dos municlpios de Arcos de Valdevez, 

Caminha, Paredes de Coura, Ponte de lima, Valen~a, Viana do Castelo e Vila Nova de 

Cerveira, nos termos do Decreto·lei n.2 90/2009, de 9 de abril, mediante a celebra~ao dos 

seguintes contratos: a) Contrato de Parceria PUblica e seus anexos, por interm€dio do qual 

os municfpios decidem agregar os respetivos sistemas municipais num sistema 

territorialmente integrado designado por Sistema de Aguas do Alto Minho, o qual inclui as 

infraestruturas e os equipamentos do municipio de Ponte de lima previstos no plano de 

investimentos, nos termos descritos no ANEXO I do dossier apenso, que faz parte integrante 

da presente delibera~ao; b) Contrato de Gestao e seus anexos, que visam estabelecer os 

termos e os objetivos da explora~ao e gestae dos servi~os de aguas relatives ao Sistema de 

Aguas do Alto Minho, nos termos descritos no ANEXO IV do dossier apenso, que faz parte 

integrante da presente delibera~ao; designar o Presidente da Camara Municipal para 

representa~ao do municipio de Ponte de lima na outorga dos contratos supra referidos; 

autorizar, nos termos do n.2 1 do artigo 53.2 da lei n.2 50/2012, de 31 de agosto, a 

subscri~ao pelo municipio de Ponte de lima de 55 971 (cinquenta e cinco mil novecentos e 

setenta uma) a~5es da categoria A, representativas de € 279.855,00 (duzentos e setenta e 

nove mil oitocentos e cinquenta e cinco euros) do capital social da sociedade A.D.A.M. -

Aguas do Alto Minho, S. A., entidade gestora do Sistema de Aguas do Alto Minho, nos 

termos dos estatutos que constituem o ANEXO V do dossier apenso a presente delibera~ao e 

com os fundamentos constantes do documento enquadrador da parceria e do ANEXO Ill do 

dossier apcnso a presente deliberac;:ao, que dela fazem parte integrante; aprovar a min uta 

de acordo parassocial, a subscrever pela sociedade AdP - Aguas de Portugal, SGPS, S.A., e 
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pelo conjunto de municipios de Arcos de Valdevez, Caminha, Paredes de Coura, Ponte de 

lima, Valen~a, Viana do Castelo e Vila Nova de Cerveira, nos termos descritos no ANEXO VI 

do dossier apenso, que faz parte integrante da presente delibera~;ao; submeter a fiscaliza~;ao 

previa do Tribunal de Contas a aquisi~ao de a~Oes representativas de € 279.855,00 {duzentos 

e setenta e nove mil oitocentos e cinquenta e cinco euros) do capital social da sociedade 

A.D.A.M.- Aguas do Alto Minho, S. A., nos termos do disposto no n,Q 1 do artigo 54.Q da lei 

n.2 50/2012, de 31 de agosto; comunicar a lnspe~ao~Geral das Finan<;as e a Dire~ao-Geral 

das Autarquias locais a aquisi<;§o de a~Cies representativas de € 279.855,00 (duzentos e 

setenta e nove mil oitocentos e cinquenta e cinco euros) do capital social da socicdadc 

A.D.A.M. ~ Aguas do Alto Minho, S. A., nos termos do disposto no n.2 2 do artigo 54.2 da lei 

n.2 50/2012, de 31 de agosto; determinar o infcio do procedimento de revisao dos 

regulamentos municipals dos servi~os pUblicos de abastecimento pUblico de ilgua para 

consume humane e de saneamento de ilguas residuais urbanas, bern como dos 

regulamentos que disponham sabre a materia das taxas e tarifas relativas aqueles servi~os, 

com vista a sua harmoniza~ao com o regime previsto na lei e nos Contratos de Parceria e de 

Gestae em materia de medi~ao dos nfveis de servi<;o, fatura<;ao e cobran~a, regime tarifilrio 

e contraordena<;Cies. Mais deliberou por malaria com cinco votes a favor e dais votes contra 

dos Senhores Vereadores Dr. Abel Baptista e Dr.~ Maria Joao Sousa, submeter a aprecia<;ao e 

aprova~ao da Assembleia Municipal, nos termos do disposto na alfnea m) do n.2 1 do artigo 

33.2 da lei n.2 75/2013, de 12 de setembro. Os Senhores Vereadores Dr. Abel Baptista e Dr.i! 

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

documento nUmero um e se considera como fazendo parte integrante da mesma. ___ _ 

_ 4.2 • PROPOSTA BENEFICIOS FISCAIS 2019- Aprova1ao. A Camara Municipal deliberou 

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

aprovar a proposta de beneffcios fiscais 2019. Mais deliberou por maioria com seis votos a 

favor e a absten<;ao do Senhor Vereador Dr. Abel Baptista, submeter a aprecia<;ao e 

aprova<;ao da Assembleia Municipal. 0 Senhor Vereador Dr. Abel Baptista apresentou 

declara~ao de voto que se anexa a presente ata, como documento nUmero dais e se 

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

_4.3 - CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGA~ii.O DE COMPET£NCIAS -

TRANSPORTES ESCOLARES 2018/19 - Aprova1ao. A Camara Municipal deliberou por 

unanlmldade aprovar o Contrato lnteradministrativo de Delega<;ao de Competencias -
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Transportes Escolares 2018/2019. Mais deliberou par unanlmldade submeter a apreciac;ao e 

aprovac;ao da Assembleia Municipal.-------------------

-4.4- PROTOCOLO ENTRE 0 MUNICiPIO DE PONTE DE LIMA E 0 BASKET CLUB LIMIENSE 

- Aprova~ao. A Camara Municipal deliberou par unanimidade aprovar o protocolo entre o 

Municipio de Ponte de lima eo Basket Club limiense. -------------

_4.5 - GEMINA~I\0 DO MUNICiPIO DE PONTE DE LIMA COM A CIDADE DO RIO DE 

JANEIRO - Aprova~ao. A camara Municipal dellberou par unanlmidade aprovar a 

geminac;ao do Municipio de Ponte de Lima com A Cidade do Rio de Janeiro. Mais deliberou 

por unanlmldade submeter a apreciac;ao e aprovac;ao da Assembleia Municipal. 

_4.6 • 2' FASE- RENOVA~AO DE CANDIDATURAS CENTRO COM VIDA 2018- Aprova,ao 

da listagem relativa a atribuic;i'io das subvenc;5es das renovac;5es apresentadas. A Camara 

Municipal deliberou par unanimidade aprovar a listagem relativa a atribuic;3o das 

subvenc;5es da 2.!! Fase de Renovac;ao de Candidaturas apresentadas ao Centro Com Vida 

2018, de acordo como proposto pelo Gabinete Terra. _____________ _ 

_ 4.7- PONTE AMIGA- Presente o processo relative as obras a reallzar na resid~ncia do 

Sr. Manuel Pereira Passos AraUjos, sita na Rua do Curro n2 519, na freguesla de Calheiros, 

tendo como entidade intermedlaria o "Centro Social e Paroquial de Arcozelo''- Retifica~ao 

da delibera~ao de C~mara de 15 de janeiro de 2018. A C3mara Municipal dellberou par 

unanlmidade retificar a deliberac;ao de Camara de 15 de janeiro de 2018, passando a constar 

a comparticipac;ao financeira ate ao montante milximo de 4.235,57€ (quatro mil duzentos e 

trinta e cinco euros e cinquenta e sete centimos), de acordo com a informac;ao tecnica, a 

transferir ap6s a conclusao dos trabalhos, para o "Centro Social e Paroquial de Arcozelo", 

entidade intermediilria para a execuc;ao da mesma, mediante informac;ao dos servic;os 

tecnicos deste Municipio, aprovando a sua execuc;ao. __ ~·-~---------

_4.8 - PONTE AMIGA - Presente o processo relative as obras a realizar na residEmcia da 

Sri! Maria Gl6rla Fernandes Gon~alves, sita na Rua de Pilhosa n2 5, na freguesia de 

Serdedelo, tendo como entidade intermediaria o "Centro Social e Paroquial de Fornelos". 

A Camara Municipal dellberou par unanlmidade atribuir uma comparticipac;ao financeira 

ate ao montante maximo de 3.610,00€ (tr€s mil seiscentos e dez euros), de acordo com a 

informac;ao tecnica, a transferir ap6s a conclusao dos trabalhos, para o "Centro Social e 

Paroquial de Fornelos", entidade intermediilria para a execuc;ao da mesma, mediante 

informac;ao dos servic;os tecnicos deste Municipio, aprovando a sua execuc;ao. ____ _ 
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_4.9- AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ANTONIO FEIJ0- Solicita cedencla do Audit6rlo 

Rio lima para o dia 05 de setembro entre as 09:00 e as 12:30 horas. A Camara Municipal 

dellberou par unanlmidade autorizar a cedencia do Audit6rio Rio lima ao Agrupamento de 

Escolas de AntOnio Feij6, no dia OS de setembro entre as 09:00 e as 12:30 horas. 

_4.10- DIRE~AO REGIONAL DE AGRICULTURA E PESCAS DO NORTE- Solicita cedencia 

do Audit6rio Municipal para o dia 25 de setembro entre as 14:30 e as 17:30 horas. A 

Camara Municipal deliberou por unanimidade autorizar a cedencia do Audit6rio Municipal a 
Dire~ao Regional de Agricultura e Pescas do Norte, no dia 25 de setembro entre as 14:30 e 

as 17:30 horas. ---------------------------

_4.11 - ASSOCIA~AO CULTURAL CAL - COMUNIDAOE ARTfSTICA LIMIANA - Solicita 

apoio logfstico para a realiza~ao do Mercado das Artes a realizar nos dias 05, 06 e 07 de 

outubro. A Camara Municipal dellberou por unanimidade apoiar a realiza~ao do Mercado 

das Artes, autorizando a cedencia de parte de um palco de 50 m2, um outdoor para 

divulga~ao do evento, os pontes de luz e ilgua no recinto do mercado municipal, tela e 

projetor de video. Mais deliberou por unanimidade indeferir o pedido de alojamento. __ 

_ 4.12 - FRANCISCO ANTONIO GOMES DO VALE - Sollclta autorlza~ao para efetuar 

passeios de charrete de cavalos no Passeio 25 de abrll, Ponte Medieval, largo de Cam6es, 

Clube N3utico e Expolima. A Camara Municipal dellberou por unanimidade autorizar a 

circula~ao de uma charrete ate ao final do ano 2018, com exce~ao dos dias em que se 

realizem eventos de interesse municipal ou promovidos pelo Municipio, com o seguinte 

trajeto, Passeio 25 de Abril, Ponte Medieval, Largo de Cam5es, Clube Nilutico e Expolima, 

devendo acautelar as quest6es de higieniza~ao e recolha dos dejetos dos animals. Mais 

deliberou par unanimldade autorizar o estacionamento da charrete a entrada da Avenida 

dos Pliltanos, do lado esquerdo ou direito conforme a sombra, com isen~ao das taxas. __ 

_ 4.13 - DUP para efeitos de expropriacl:io de parcela necessaria a execucao da obra de 

11Aiargamento da liga~ao entre a Rua da Gandra e a Rua Cais do rio lima"- Gandra- Ponte 

de lima - Retificacao da dellbera~ao de Ciimara de 10 de outubro de 2016. A Camara 

Municipal deliberou par unanimidade retificar a delibera~ao da Camara Municipal de 10 de 

outubro de 2016, considerando o solicitado pela Dire~ao- Geral das Autarquias Locais, no 

sentido de passar a constar o seguinte: o Tribunal Judicial de Ponte de lima, no processo n.2 

1194/11.5 TBPTL- 2Q Juizo, proferiu senten~a condenando a re Junta de Freguesia a repor o 

muro de divis5o e a estrutura da ramada na situar;ao anterior as obras que aquela tinha 

realizado no pn§dio inscrito na matriz predial rUstica da freguesia da Gandra, Ponte de Lima, 
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sob o art.2 7979. e sob a seguinte descricao "leiras da Fonte do Vale, terrene de cultivo com 

ramada, oliveiras e castanheiros, a confrontar de norte com caminho pUblico e Zamites, sui 

com Joao AntOnio (herd.), nascente com AntOnio Mendes e poente com caminho pUblico, 

com a area de 4900 m2, omisso na ConservatOria do Registo Predial. 0 alargamento 

efetuado pela re Junta de Freguesia teve como fundamento a ligac;ao entre a Rua da Gandra 

e a Rua Cais do Rio Lima, (antes da toponfmia aprovada era a ligac;ao do Lugar da Gandra ao 

Lugar da Carrapata) na medida em que o acesso as ruas em questao sO se conseguia fazer 

pela Estrada Nacional. Na sequencia da condenac;ao are Junta de Freguesia, disponha de 90 

dlas a contar do transite em julgado da sentenc;a, para requerer a declarac;ao de utilidade 

pUblica das expropriac;Oes necessarias a obra referenciada em epfgrafe. Tendo em vista a 

execuc;ao da referida obra, torna-se necessaria ocupar uma parcela de terrene, devidamente 

identificada no processo, e para a qual foi solicitada a avaliac;ao par perito da lista oficial. 

Nestes termos, a Camara Municipal deliberou par unanimidade aprovar, de acordo com o 

disposto no artigo 102 do COdigo das Expropriac;Oes, aprovado pela lei nUmero 168/99, de 

18 de Setembro, a resoluc;ao de requerer a dedarac;ao de utilidade pUblica da expropriac;ao 

do bern a seguir indicado, necessaria a obra em epfgrafe, com os seguintes fundamentos: a) 

Causa de Utilidade PUblica - Trata-se do alargamento de um troc;o de via com cerca de 1, 70 

m de largura, que permitir.3 ligar a Rua da Gandra a Rua Cais do Rio Lima, como objetivo de 

possibilitar uma ligac;ao contfnua entre os lugares/ruas, e ultrapassar o estrangulamento 

atualmente existente no local; b) Norma Habilitante- 0 presente pedido fundamenta-se na 

disposic;ao da alinea vv) do nUmero 1 do artigo 339. da lei nUmero 75/2013, de 12 de 

Setembro, conjugada com o artigo 12 da mesma lei, que defere a competencia a Camara 

Municipal para proper a declarac;ao de utilidade pUblica, para efeitos de expropriac;ao; c) 

Bem a expropriar: - Trata-se de uma parcela de terrene, com a area de 342 m2, sita na 

freguesia de Sao Martinho da Gandra, concelho de Ponte de lima, a destacar do prE!dio 

inscrito na matriz predial rUstica da freguesia da Gandra, Ponte de lima, sob o art.2 7979. e 

sob a seguinte descric;ao "leiras da Fonte do Vale, terrene de cultivo com ramada, oliveiras e 

castanheiros, a confrontar de norte com caminho pUblico e Zamites, sui com Joao AntOnio 

(herd.), nascente com AntOnio Mendes e poente com caminho pUblico, com a area de 4900 

m2, omisso na ConservatOria do Registo Predial, pertencente aos herdeiros legitimarios da 

heranc;a indivisa aberta par Obito de Ana Esteves Gonc;alves, Manuel Barbosa Dias, viUvo 

residente no Lugar da Gandra, da Freguesia da Gandra, Concelho de Ponte de Lima, Isabel 

Maria Gonc;alves Dias, solteira, maior, residente no Lugar da Gandra, da Freguesia da 
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Gandra, Concelho de Ponte de lima, Jose Manuel Gon~alves Dias, casado, natural da 

Freguesia da Gandra, Concelho de Ponte de Lima, residente em Kirkland Road, 17, Peabody, 

Massachussetts, Estados Unidos da America, e Adosinda Gon~alves Dias Gomes, casada, 

natural da Freguesia da Gandra, Concelho de Ponte de lima, residente em Walsh Avenue, 

14, Peabody, Massachussetts, Estados Unidos da America; d)Previsao do montante dos 

encargos a suportar com a expropria~ao: A previsao dos encargos com a expropria~ao, que 

tern por base a quantia que foi determinada em avalia~ao, de acordo com o relat6rio 

efetuado pelo Senhor Eng.2 Civil Fernando Nuno Serra da Costa e Silva, em maio de 2015, 

que faz parte integrante desta pro pasta, e do valor global de£ 4.312,80, assim discriminado: 

a) Valor do Terrene - ( 3.967,20, b) Benfeitorias - ( 345,60; os referidos encargos serao 

satisfeitos pela dota~ao or~amental do ano corrente atraves da rubrica 06/070101, na qual 

tern cabimento adequado, e ficam cativos; e) 0 previsto em instrumento de gestae 

territorial para o im6vel a expropriar e para a zona da sua localiza~ao: Nos termos definidos 

no Plano Diretor Municipal de Ponte de Lima, a parcela em causa, encontra~se inserida em 

"Area Predominantemente Agricola Nao lnclufda na RAN". A camara Municipal deliberou 

por unanlmldade, de acordo com o disposto no artigo 102, n2 5 e no artigo 112 do C6digo 

das Expropria~Oes, antes de requerer a declara~ao de utilidade pUblica, notificar os 

proprietilrios identificados, diligenciando no sentido de adquirir a parcela de terrene por via 

de direito privado, remetendo proposta de aquisi!;ao no montante de 4.312,80 (, da parcela 

de terrene com a area de 342m2, acima identificada, necessaria a obra de liga~ao da Rua da 

Gandra a Rua Cais do Rio Lima. Mais dellberou por unanimidade, caso se verifique o 

disposto no n.2 6 do artigo 112 C6digo das Expropria~5es, remeter a presente resolu~ao com 

o processo devidamente instrufdo nos termos do referido C6digo, ao Senhor Secretc3rio de 

Estado Adjunto e da Administra~ao Local, entidade competente para a declara~ao de 

utilidade pUblica, de harmonia como artigo 142, n2 1, do referido C6digo. ______ _ 

_ (05) ATRIBUI~JIO DE 5UB5fDI05 ---------------

_5.1- ATRIBUI~JIO DE 5UBSfDIOS ANUAIS AOS CENTROS SOCIAIS/IPSS'S- ANODE 2018 

- Aprova~~o. A Camara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a proposta 

apresentada de atribui~ao de subsfdios anuais aos Centres Sociais/lPSS'S do anode 2018. Os 

Senhores Vereadores Dr.!! Ana Maria Machado na atribuh;ao do subsfdio a Casado Povo de 

Vitorino dos Piaes, Dr. Abel Baptista na atribui~ao dos subsfdios a Casa de Caridade e a 
AAPEL e Dr.l! M<lriJ Joao Sousa na atribuh;ao do subsldio a !\!\PEL, nao participaram na sua 

discussao e vota~ao, declarando-se impedidos. ----------------
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_ 5.2- GRUPO DE DAN~AS E CANT ARES DO NEIVA- Solicita atribui~ao de subsldio para a 

realiza~ao de Festival de Folclore. A Camara Municipal deliberou por unanimidade atribuir 

um subsfdio no montante de 407,00€ (quatrocentos e sete eurosLao Grupo de Dan~as e 

Cantares do Neiva, destinado a realiza~ao do XXXVIII Festival de Folclore. 

_ 5.3- ASSOCIA~AO CULTURAL E RECREATIVA DO RANCHO FOLCL6RICO E ETNOGRAFICO 

DA CASA DO POVO DE POIARES - Solicita atribui~ao de subsfdlo para a realiza~ao de 

Festival de Folclore. A Camara Municipal dellberou por unanimidade atribuir um subsidio 

no montante de 407,00 € (quatrocentos e sete eurosL a Associa~ao Cultural e Recreativa do 

Rancho Folcl6rico e Etnografico da Casa do Povo de Poiares, destinado a realiza~ao do 34Q 

Festival Folcl6rico. 

_ 5.4- ASSOCIAc;AO CULTURAL E RECREATIVA DE DANc;AS E CANT ARES DE VITORINO DE 

PIAES - Solicita atribui~ao de subsfdio para a realiza~ao de Festival de Folclore. A Camara 

Municipal deliberou por unanimidade atribuir um subsidio no montante de 407,00 € 

(quatrocentos e sete eurosL a Associa~ao Cultural e Recreativa de Dan~as e Cantares de 

Vitorino de Piaes, destinado a realiza~ao de um Festival Folcl6rico. 

_ 5.5 - RANCHO FOLCL6RICO DAS LAVRADEIRAS DE GONDUFE - Sollcita atribui~ao de 

subsfdio para a realiza~ao do XXXI Festival de Folclore. A Camara Municipal deliberou por 

unanimidade atribuir um subsidio no montante de 407,00 € (quatrocentos e sete euros), ao 

Rancho Folcl6rico das Lavradeiras de Gondufe, destinado a rea liza~ao do XXXI Festival 

Folcl6rico. ---------------------------------------------------------------------------------
_ (06} APROVA~AO DA ATA EM MINUTA:- Nos termos dos numeros 3 e 4, do artigo S7Q, 

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

reun iao, em minuta, para surtir efeitos imediatos. ---------------------------------------

_ENCERRAMENTO:- Nada mais havendo a tratar, o Excelentissimo Presidente da Camara 

declarou encerrada a reuniao pelas dezasseis horas e trinta minutos. _____________________ __ 

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

A Secretaria, 

tLri"' s42.,_ w,~ "" .-tt t. J-- v.:G" "1" 



DECLARACAO DE VOTO 

{Declara;:iia de vata sabre a panta 4.1 - PROPOSTA DO SENHOR PRES/DENTE DA 

CAMARA DE 06 DE AGOSTO DE 2018 "Adesiia iJ Saciedade Aguas da Alta Minha, SA"

Aprovartio- (Anexos) reunifio de c6mara de 13 de agosto de 2018). 

0 presidente da dlmara municipal e a sua maioria CDS-PP apresentam uma proposta 

de adesao a Sociedade de Aguas do Alto Minho, SA, uma empresa em que sete 

munidpios do Alto Minho se associal):.3o a empresa Aguas de Portugal (/\dP) para 

constitufrem o Sistema de Aguas do Alto Minho com o objetivo de explorar e gerir as 

servic;os de aguas (abastecimento de ilgua para consume pUblico e recolha de ilguas 

residua is urbanas) m regime de exclusividade e pelo prazo de 30 anos. 

Desta forma o municipio de Ponte de Lima "aliena", pelo prazo de 30 anos, a 

explorac;ao e gestae de um bem tao essencial a vida dos cidad.3os como e a ilgua, 

deixando de ter o controlo sabre o valor das tarifas e das taxas que a empresa vai 

aplicar aos consumidores domesticos e nao domesticos, bern como sabre as 

investimentos. 

Na empresa a constltulr (com urn capital de 49% para as 7 rnunidpios e 51% para a 

ernpresa AdP) o municipio de Ponte de Lima par si nao vai ter qualquer capacidade de 

decisao, seja na fixa<;ao de pre<;os da ilgua, seja nos investirnentos de renova<;ao, 

amplia<;ao au rnanuten<;ao de rede. Num capital social de 3 600 000€ o municfpio de 

Ponte de lima vai ter 279 855€, o que significa ter 7,77% de peso nas decis5es da 

ernpresa. Hoje o municfpio decide sozinho a partir do momenta da adesao nada 

decidira. 

Ate as projetos de loteamento terao de ser submetidos a parecer dessa empresa que 

vai exigir avultados custos aos empreendedores para executarern obras de acesso as 

redes de ilgua (abastecimento e saneamento). 

Nota mas que a proposta que agora foi trazida a reuniao do executive para formalizar a 

decisao era um assunto ha muito decide pela maioria, nas costas da popula<;ao e dos 

eleitos em representa<;ao das pessoas. lsso mesmo se verifica pelo desinvestimento 

que foi feito ao Iongo dos Ultimos anos par parte da dimara municipal no setor das 

ilguas. 

A maioria eleita pelo CDS-PP passa a ilgua pUblica, essencial a vida hurnana, a urn 

produto objeto de Iuera, au seja, passa a rnercantilizar a agua de urna forma 

totalmente contraria ao firn essencial que ela se destina, au seja, e a tarifa de ilgua que 



vai pagar os salilrios de administradores da nova empresa, quando ate agora nao havia 

esse encargo, este e s6 um exemplo. 

Primeira consequencia desta mercantilizac;:ao de ilgua sera o aumento de, pelo menos, 

27,5% no prec;:o de cada 10 m3 de agua consumida, ou seja passa dos atuais 19,06€ 

para 24,30€ (ja com taxa de recursos hfdricos e IVA indufdos). Significa isto que uma 

pequena famflia de 2 pessoas passarao a pagar mensalmente mais 5,24€ par mes, ou 

seja, mais 62,88€ anuais do que paga atualmente. 

Este e assim urn neg6cio que esta a ser feito contra as pessoas, contra as Limianas e 

limianos, nas suas costas e comprometendo-se par 30 anos. Basicamente o que esta a 

ser feito eo aumento brutal da tarifa, alinhando pelos mais caros, neste caso par Viana 

do Castelo, s6 que nao fazem tendo em conta a situac;:ao concreta de Ponte de Lima e 

do rendimento das suas famflias, usando apenas urn indicador e possfvel notar que a 

populac;:ao de Ponte de lima vai sair altamente penalizada - o fndice do poder de 

compra- enquanto em Viana do Castelo o fndice do poder de compra e de 93,7% da 

media nacional, em Ponte de Lima € de 69,6%, segundo dados da PORDATA, referentes 

ao ana de 2015, ou seja, na capital de distrito as pessoas tem em m€dia mais 14,1% de 

rendimento do que as Limianas e Limianos, mas vao pagar a ilgua aos mesmos prec;:os. 

Grande neg6cio faz a dimara contra a sua populac;:ao. 

Acresce que a dimara tera de ser a responsilvel par suportar todas as tarifas sociais 

que forem necessilrias o que determina ainda um custo de que o municipio se nao vai 

livrar, este e tambem um exemplo de empresarializac;:ao dos Iueras, mas de 

municipalizac;:ao dos custos. 

Mas a espectativa e de que os aumentos nao ficarao par aqui, havera uma enorme 

pressao para que todos os cidadaos sejam obrigados e ligar a agua e a taxa de ligac;:ao, 

bem como a eventual taxa de disponibilidade de rede venha a ser implementada. 

A preocupac;:ao que nos assalta (de rna is e maiores aumentos) vern expressa no texto 

da justificac;:ao da empresarializac;:ao da ilgua, onde a pilginas 49 se afirma "Os valores 

apurados permitem concluir que os mesmos se situam francamente abaixo dos 

limiares de marco de acessibilidade econ6mica ... assim como abaixo dos gastos das 

famflias com os demais servic;:os comparaveis (p.e. eletricidade, gas e comunicac;:Oes), 

confirmando assim a existencia de condic;:Oes para a sua autossustentac;:ao." Para born 

entendedor basta esta frase para Ver que OS pre<;:OS da ilgua vao SUbir porque Se 

considera ainda haver uma boa margem de progressao. 

Mas se este neg6cio e muito prejudicial para as famflias ele tamb€m o € para as 

empresas, em particular, para os pequenos empresilrios e muito especialmente para a 

restaurac;:ao que sao, par necessidade do seu neg6cio, grandes consumidores de ilgua 

e que verao uma dos seus fatores de produc;:ao fortemente agravados. 



Bem sabemos como hoje a concorrencia e diffcil e o manter prec;os com uma boa 

relac;ao de qualidade e prec;o e fundamental, ora a nossa restaurac;ao vai ver agravada 

a sua fatura da ilgua e muito dificilmente a pod era fazer refletir no consumidor final se 

quiser manter~se no mercado o que vai diminuir a jil magra margem de Iuera que as 

estabelecimentos de restaurac;ao e bebidas hoje tem. 

Notamos que apenas foi apresentado um estudo sabre a "empresarializac;ao" das 

ilguas, nunca foi feito, nem equacionado, nesta fase, a melhoria da eficilcia e efici€!ncia 

das redes de agua e saneamento numa perspetiva aut6noma par parte do municipio 

au, em Ultima analise, de vilrios munidpios. 0 estudo apresentado pela empresa 

"vende" apenas a hip6tese da adesao a empresa, como e seu objetivo. 

A ideia que, o presidente da c§mara vem transmitindo de que as municlpios deixam de 

ter acesso a verbas comunitilrias se nao aderirem e uma inverdade manifesta porque o 

acesso se mantem e porque hil possibilidade de candidatar o abastecimento de agua e 

o saneamento bilsico a verbas pUblicas da UE sem necessidade de haver 

empresarializac;ao do setor. 

Mas quando o presidente da c§mara tem feito tantas e tao variadas obras de fachada, 

absolutamente desnecessilrias e sem qualquer valor acrescentado, sem verbas 

comunitilrias, gastando mil hOes {sim mil hOes) de euros dos cofres municipais bem que 

poderia alocar essas verbas ao desenvolvimento do sistema de ilguas do concelho, au 

seja, mesmo que nao houvesse verbas comunitilrias, o que nao e verdade, poderia ser 

feito investimento para melhorar 0 acesso a agua. 

Com este neg6cio a municipio de Ponte de lima vai entregar milh5es de euros a uma 

empresa sem qualquer indemnizac;ao, au seja, toda a rede de ilguas e saneamento 

existente que foi feita ao Iongo de dezenas de anos vai ser entregue a empresa sem 

haver uma real avaliac;ao dessa infraestrutura que tem um valor de milh6es de euros. 

Ha uma formula de retribuic;ao que fala na entrega, nos primeiros 5 anos em 0,75% do 

volume de neg6cios, o que, pelas nossas contas podera atingir um valor de 31 500€ 

ana, au seja 2 625€ par mes, valor que e ridfculo face ao imobilizado que representa 

toda a infraestrutura. 

E entregue a rede e as suas infraestruturas {tubagens, estac;Oes de tratamento, 

depOsitos, estac;Oes elevat6rias e ETAR's) bem como todos as clientes, considerando 

que este neg6cio atribui o exclusivo de fornecimento de ilgua de consume humane a 

esta empresa, fica assim um monop61io jil com uma carteira de clientes invejilvel, 

30.866 pessoas, quer isto dizer que ha uma garantia de faturac;ao de mais de 350 000€ 

mensais de agua {se considerarmos um consume media de 5 m3 par pessoa) au seja, 

mais de 4 200 000€ anuais. 

0 que esta estabelecido de investimento nos primeiros 5 anos de contrato e a 

reabilitac;ao de 10,5 km de rede e 3 estac;6es de tratamento e 700 metros (sim 700 



metros) de reabilita~ao de rede de saneamento. Se isto nao fosse triste daria para rir

reabilitar 2 km de rede de aguas por ano e 140 metros de saneamento e mesmo um 

triste e lamentavel neg6cio. Tudo isto no valor de 1 209 702€ o que da um 

investimento anual de 241 940,4€ para todo o concelho de Ponte de lima nas suas 

redes de aguas. Se compararmos como que foi gasto, pelo municipio (e foi pouco na 

nossa 6tica) no a no de 2017- cerca de 2 072 000- estamos aver que o investimento 

da empresa sera na ordem dos 10% do que fez o municipio diretamente. 

Se uma das necessidades que identificamos como prioritaria no caso do concelho de 

Ponte de lima eo alargamento urgente da rede de saneamento bastco que, segundo 

os dados do estudo da empresa, s6 tem uma cobertura de 49% da popula~ao e de 

atendimento de apenas 41%, com este contrato que o municipio se propOe fazer e 

com as indica~Oes apresentadas continuaremos a ter muitos anos sem que exista 

saneamento em muitas centenas de lares do nosso concelho. A maioria do executivo 

sempre negligenciou este tipo de servi~o e agora desistiu completamente ao aceitar 

este tipo de neg6cio. 

Ao transferir o centro de decisao dos interesses do concelho, ao permitir aumentos 

brutais do prer;o da agua, ao alienar os investimentos que a popula~ao carece nesta 

area o presidente da cclmara municipal de Ponte de lima e os vereadores do CDS-PP 

que aprovam este neg6cio demonstram o quao afastados estao de defender os 

interesses das Limianas e Limianos, obrigando-os a pagar muito mais pelo bem 

essencial a vida que e a agua, comprometendo em 30 anos qualquer capacidade de 

decisao sabre esta materia. 

Os vereadores eleitos por PONTE DE LIMA MINHA TERRA (PLMT) votam contra este 

contrato por entenderem que ele e altamente penalizador para as famflias e para as 

empresas de Ponte de lima, sem que traga qualquer beneficia no investimento, seja 

no alargamento, seja na requalifica~ao, da rede de aguas. 

Ponte de lima, 13 de agosto de 2018. 

Os vereadores PLMT, 

Abel Baptista 

Maria Joao Sousa 



_0.). .. t I 

DECLARACAO DEVOTO 

(Declar01;iia de vata sabre a panta 4.2 - PROPOSTA BENEFIC/OS F/SCA/5 2019 -

Aprovarao- reunitio de cdmara de 13 de agosto de 2018}. 

Em mais um dos mementos em que a maioria do executive eleito pelo CDS-PP nao 

aceitou uma proposta minha, na qualidade de eleito de Ponte de Lima Minha Terra

PLMT, que beneficiaria uma larga maioria dos cidadaos de Ponte de Lima. 

Em vez de haver uma redu~ao de 5% do IRS que beneficia quem mais ganha em 

prejufzo de quem nada beneficia que sao todos os cidadaos que ganham menos de 

600€, propusemos que a redu~ao fosse de 2,5% e que o IMI em vez de ser de 0,32 

fosse de 0,30 (mfnimo possfvel) que assim se beneficiava muito mais pessoas e 

sobretudo muitas pessoas com poucos recursos, a come~ar pelos aposentados e 

trabalhadores com salaries mais baixos, mas que sao proprietaries de habita~6es e par 

isso pagam I MI. 

A proposta que defendo nao diminuiria o valor global da receita municipal. 

Na postura do quero posso e mando a maioria do executive mais uma vez nao acolheu 

a proposta que apresentei, par isso me abstive. A redu~ao de impastos deve ser 

abrangente e o mais equitativa possfvel, como seria a minha proposta, ao inves 

continua-se a beneficiar quem maiores rendimentos tem e a nao dar nenhum 

beneficia a quem tern rendimentos de trabalho ou pens6es mais reduzidos e apesar 

disso consegue, com esfor~o, ser proprietario da sua habita~ao. 

Mas para a maioria do CDS-PP dar beneficios fiscais aos mais carenciados nao se 

justifica, pagar mais uma dezena de euros no IMI nao prejudica ninguem, dizem como 

justifica~ao, au seja os mais carenciados, mais uma vez nao devem ser apoiados. Num 

concelho onde o indice de poder de compra e muito inferior a media nacional 

continuam a olhar para o lado quando se trata de apoiar as cidadaos que mais 

precisam. 

Ponte de Lima, 13 de agosto de 2018. 

0 vereadore PLMT, 

Abel Baptista 
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