
~ MUNiC íPIO PONTE El L!A 

EDITAL 

_ Eng.o Viclor Manuel Alves Mendes. Presidente da Câmara Municipal de 

Ponte de Lima TORNA PÚBLICO. nos termos e para eleitos do disposto no 

artigo 56' do Anexo I da Lei n.' 75/20t 3. de t 2 de setembro, com as alterações 

que lhe foram introduzidas, o teor da ata da reunião da Câmara Municipal de 

Ponte de Lima realizada em 12 de abril de 2019 e aprovada a 23 de abril de 

2019. _____________________ _ 

_ Para constar e para os devidos e legais efeitos se lavra o presente edital, 

que vão ser afixado nos lugares de estilo e no site do Município de Ponte de 

Lima, www.cm·pontede lima.pt. ________________ _ 

Ponte de Lima, 23 de abril de 2019, 

o Presidente da Câmara Municipal de Ponte de Lima, 

Victor Mendes (Eng.') 
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12 de abril de 2019 

REUNIÃO DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE 

PONTE DE LIMA 

Data da reunião: 12 de abril de 2019 

Local da Reunião: Edifício dos Paços do Concelho 

PRESENÇAS: 

Presidente: 

Eng. Victor Manuel Alves Mendes 

Vereadores: 

Eng' Mecia Sofia Alves Correia Martins 

Dr. Abel lima Baptista 

Dr' Ana Maria Martins Machado 
Dr.' Maria João lima Moreira Sousa 
Dr. Paulo Jorge da Cunha Barreiro de Sousa 

2 

FALTAS: o Senhor Vereador Eng.!iI Vasco Nuno Magalhães Velho de Almeida Ferraz, não 
esteve presente na reunião da Câmara Municipal, por motivos profissionais, tendo sido 
Justificada a sua falta. 

Inicio da Reunião: Quinze horas 
Encerramento: Dezasseis horas e quarenta minutos 

Secretário: Chefe de Divisão Municipal: Dr.!! Maria Sofia Fernandes Velho de 
Castro Araújo 

Prestou Colaboração Técnica: M9 Guilhermina Franco 

Resumo Diário de Tesouraria: 
Saldo· 4.704.334,82 furos 

OBS: A Ata foi aprovada por minuta 
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_PERfoDO DE ANTES DA ORDEM DO DIA: ______________ _ 

__ O Senhor Presidente da Câmara Municipal no uso da palavra propôs um voto de 

felicitações ao Clube Náutico de Ponte de lima pela conquista da vitória coletiva na Taça de 

Portugal de Tripulações de Fundo 2019. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade 

aprovar o voto proposto, devendo ser dado conhecimento. 

_'ntervenção dos Vereadores: ____________________ _ 

__ Usou da palavra em primeiro lugar, o Senhor Vereador Dr. Abel Lima Baptista 

propondo um voto de felicitações a João Sousa que se sagrou campeão nacional na categoria 

e Absoluto, no Campeonato Nacional de JiuwJitsu - adultos. A Câmara Municipal deliberou 

por unanimidade aprovar o voto proposto, devendo ser dado conhecimento. ____ _ 

__ ~._~ O Senhor Vereador Dr. Abel lima Baptista, no uso da palavra, alertou a Câmara 

Municipal relativamente ao facto de a ecovia no sentido do lado direito, entre Arcozelo e 

Brandar, logo a seguir à passagem do Rio labruja, estar inacessível, por causa de umas 

árvores que carram na ecovia. _____________________ _ 

__ Ainda no uso da palavra, questionou a Câmara Municipal no sentido de saber se iniciou 

ou não de forma apressada uma obra junto a um espaço privado, para permitir a abertura 

de umas bombas de gasolina. _____________________ _ 

__ De seguida usou da palavra a Senhora Vereadora Or.ª Ana Machado, para informar 

que a Câmara Municipal não se vai candidatar ao ClDS 4 G considerando a má experiência 

com o anterior ClOS, que não foi uma mais-valia para o Concelho de Ponte de lima. O 

Senhor Vereador Dr. Abel lima Baptista no uso da palavra lamentou o facto de a Câmara 

Municipal desistir deste projeto, considerando os seus objetivos. _________ _ 

__ O Senhor Presidente da Câmara Municipal e os Senhores Vereadores prestaram os 

esclarecimentos tidos por convenientes. ___ ~ ___ . ______________ _ 

_ ORDEM DO DIA: Presente a ordem de trabalhos, foram tomadas as seguintes resoluções 

acerca dos assuntos dela constantes., ___________________ _ 

_ (01) APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ANTERIOR: - A Câmara Municipal em 

cumprimento do disposto no número 2, do artigo 57º, da lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, e sem prejuízo da sua prévia aprovação sob a forma de minuta, para efeitos do 

disposto nos números 3 e 4 do citado artigo, deliberou por unanimidade aprovar a ata da 

reunião realizada a 25 de março de 2019, pelo que vai a mesma ser assinada pelo Exmo. 

Senhor Presidente e pela Secretária,, ____________________ _ 

_ (02) OBRAS PARTICULARES, _________________ _ 
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_ 2.1- PROCESSO DE OBRAS N' 3/16 - REQUERENTE: BESTACTlVE - GESTÃO DE ACTIVOS, 

lDA. - Solicita a isenção ou redução do valor das taxas devidas pela emissão do Alvará da 

licença de Construção. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade autorizar a redução 

em 50% do va lor das taxas devidas pelo licenc iamento da obra apresentado pela empresa 

Bestactive - Gestão de Activos, Lda., relativo ao processo de obras nº 3/16, no montante de 

1.243,77 € (mil duzentos e quarenta e três eu ros e setenta e sete cênt imos), ao abrigo da 

autorização genérica deliberada pela Assembleia Municipal na sessão de 22 de dezembro de 

2018, devendo proceder·se à devolução dos montantes já pagos. _________ _ 

_ (03) JUNTAS DE FREGUESIA _________________ _ 

_ 3.1 - FREGUESIA DA GEMIEIRA - Comparticipação financeira destinada à obra de 

"Beneficiação da Travessa Fonte Dama". A Câmara Municipal deliberou por unanimidade 

atribuir uma comparticipação finance ira de 70% até ao montante máximo de 27.187,47 

eu ros (vinte e sete mil, cento e oitenta e sete e quarenta e sete cêntimos), à Freguesia da 

Gemieira, destinada à obra de "Beneficiação da Travessa Fonte Dama", a transferir para a 

Freguesia, após a conclusão da obra, mediante informação dos serviços técnicos do 

Município aprovando a execução dos trabalhos. 

_ (04) ASSUNTOS DIVERSOS _________________ _ 

_ 4.1- PROPOSTA DA SENHORA VICE-PRESIDENTE ENG . • MECIA MARTINS - "Colocação 

de sinalização no Largo de S. João" - Aprovação. A Câmara Municipal deliberou por 

unanimidade aprovar a proposta da Sen hora Vice-Presidente Eng.ª Mecia Mart ins, que fica 

anexa à presente ata e se considera como fazendo parte integrante da presente para todos 

os efeitos, a delimitação da sobrelargura da fa ixa de rodagem existente no Largo de S. João, 

para uso exclusivo de veículos comerciais a cargas e descargas, no horário co incidente com o 

praticado pelo comércio. _____ __________________ _ 

_ 4.2 - PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO ENTRE O MUNlcfPIO DE PONTE DE LIMA E OS 

AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS DE ARCOZElO E DE ENTRE ARGA E LIMA DE 12 DE 

FEVEREIRO DE 2010 - PROPOSTA DO SENHOR VEREADOR DR. PAULO SOUSA DE 

REFORMULAÇÃO DAS CONDiÇÕES DE APOIO NO TRANSPORTE ESCOLAR - Aprovação. A 

Câmara Municipal deliberou por maioria com quatro votos a favor, a abstenção da Senhora 

Vereadora Dr.ª Maria João Sousa e o voto contra do Sr. Vereador Df. Abe l Lima Baptista, 

aprovar a proposta do Senhor Vereador Df. Paulo Sousa, que fica anexa à presente ata e se 

considera como fazendo parte integrante da presente para todos os efeitos, suspender, a 

partir do ano let ivo 2019/2020, o apoio nos novos passes dos alunos das Freguesias de 
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Fontão e S. Pedro de Arcos para o Agrupamento de Escolas de Arga e lima (EBS de 

Lanheses); manter o apoio no transporte escolar (passes escolares) aos alunos das 

Freguesias de Fontão e S. Pedro de Arcos a frequentar o Agrupamento de Escolas de Arga e 

lima (EBS de Lanheses) e para finalizar o percurso escolar. O Senhor Vereador Dr. Abel lima 

Baptista ditou para a ata a seguinte declaração de voto: "voto contra porque primeiro, não 

há nesta proposta o parecer nem de nenhuma Associação de Pais, nem de nenhuma das 

Freguesias envolvidas. Segundo, porque não fica salvaguardada a possibilidade de os alunos 

que já frequentam a escola de Arga e lima poderem aí concluir o seu percurso escolar, 

mantendo o seu trajeto escolar com turma, projeto educativo e professores. Terceiro, não 

existir a possibilidade de em termos de agrupamento familiar, permitir que filhos da mesma 

família, possam ai efetuar a sua escolarização facilitando assim, quer o contacto de pais com 

a escola, quer o contacto de irmãos na mesma comunidade escolar. Se um dos objetivos que 

sempre defendi foi o da liberdade de escolha, da escola por parte das famílias, ao limitar o 

transporte escolar, obviamente para as famílias mais carenciadas, essa liberdade fica 

manifestamente limitada, daí o meu voto contra." ______________ _ 

_ 4.3 - REGULAMENTO DO SERViÇO DE GESTÃO DE RESíDUOS URBANOS DO MUNiCípIO 

DE PONTE DE LIMA - Aprovação. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a 

proposta de Regulamento do Serviço de Gestão de Resíduos Urbanos do Municfpio de Ponte 

de lima, e submeter a consulta pública nos termos do disposto no artigo 101º do Código do 

Procedimento Administrativo. _____________________ _ 

_ 4.4 - ACEITAÇÃO DA ATRIBUiÇÃO DE MÉRITO CULTURAL AO MUNiCíPIO DE PONTE DE 

LIMA - Aprovação da proposta da Academia Fernandes Fão. A Câmara Municipal deliberou 

por unanimidade aprovar a aceitação da proposta da Academia Fernandes Fão da atribuição 

de Mérito Cultural ao Município de Ponte de lima. 

_4.5 - l' FASE - CANDIDATURAS CENTRO COM VIDA 2019 - Aprovação da listagem 

relativa à atribuição das subvenções das candidaturas apresentadas. A Câmara Municipal 

deliberou por unanimidade aprovar a listagem relativa à atribuição das subvenções da 1.ª 

Fase de Candidaturas apresentadas ao Centro Com Vida 2019, de acordo com o proposto 

pelo Gabinete Terra. ________________________ _ 

_ 4.6 - l' FASE - RENOVAÇÃO DE CANDIDATURAS CENTRO COM VIDA 2019 - Aprovação 

da listagem relativa à atribuição das subvenções das candidaturas apresentadas. A Câmara 

Municipal deliberou por unanimidade aprovar a renovação das candidaturas apresentadas 
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na 1.ª fase de Renovação de Ca ndidaturas Centro Com Vida 2019, de acordo com o proposto 

pelo Gabinete Terra . _________________________ _ 

_ 4.7 - INFORMAÇÃO DA QUAL CONSTA OS COMPROMISSOS PLURIANUAIS ASSUMIDOS 

AO ABRIGO DA AUTORIZAÇÃO PRÉVIA NO ÂMBITO DA LEI DOS COMPROMISSOS, 

APROVADA PELA ASSEMBLEIA MUNICIPAL A Z2 DE DEZEMBRO DE 2018 - PARA 

CONHECIMENTO. A Câmara Municipal tomou conhecimento e deliberou por unanimidade 

dar conhecimento à Assembleia Municipal. 

_4.8 - PONTE AMIGA - Presente o processo relativo às obras a realizar na residência do 

Sr.ª Maria de Lurdes Lima Faria Barbosa, sita na Rua de Santa Maria de Rebordões n2 897, 

na freguesia de Rebordões Santa Maria, tendo como entidade intermediária o IICentro 

Paroquial e Social da Facha". A Câmara Municipal deliberou por unanimidade atribuir uma 

compa rticipação financeira até ao montante máximo de 4.961,67€ (quatro mil, novecentos e 

sessenta e um euros e sessenta e sete cêntimos), de acordo com a informação técnica, para 

as obras a realizar na res idência da Sr.ª Maria de Lurdes Lima Faria Barbosa, sita na Rua de 

Santa Maria de Rebordões nº 897, na freguesia de Rebordões Santa Maria, a transferir após 

a conclusão dos trabalhos, para o "Centro Paroquial e Socia l da Facha", entidade 

intermediá ri a para a execução da mesma, mediante informação dos serviços técnicos deste 

Município, aprovando a sua execução. 

_ 4.9 - PONTE AMIGA - Presente o processo relativo às obras a realizar na residência do 

Sr. António Martins Lopes, sita na Travessa da Igreja nº 39, na freguesia de Navió e 

Vitorino dos Piães, tendo como entidade Intermediária o "Lar Casa de Magalhães". A 

Câmara Municipal deliberou por unanimidade atribuir uma comparticipação financeira até 

ao montante máximo de 4.126,65€ (quatro mil, cento e vinte e se is euros e sessenta e cinco 

cêntimos), de acordo com a informação técnica, para as obras a realizar na residência do Sr. 

António Martins Lopes, sita na Travessa da Igreja nº 39, na freguesia de Navió e Vitorino dos 

Piães, a transferir após a conclusão dos trabalhos, para o " l ar Casa de Magalhães", ent idade 

intermediária para a execução da mesma, mediante informação dos serviços técnicos deste 

Município, aprovando a sua execução. 

_4.10 - ALARGAMENTO DE HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO 

COMERCIAL - Presente um requerimento em nome de Domingos Dias - Sociedade 

Unipessoal, Lda., a requerer o alargamento do horário de funcionamento do 

estabelecimento Café/Snack-Bar, sito na Av. de Sandiães nº 1452, Associação de Freguesias 

do Vale do Neiva, até às 04:00 horas, nos meses de abril, maio, junho, setembro, outubro e 
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novembro aos fins-de-semana incluindo domingos à noite e vésperas de feriado e todos os 

dias dos meses de julho, agosto e dezembro. A Câmara Municipal deliberou por 

unanimidade autorizar o alargamento do horário de funcionamento do estabelecimento 

Café/Snack-Bar, sito na Av. de Sandiães nº 1452, Associação de Freguesias do Vale do Neiva, 

até às 04:00 horas, nos meses de abril, maio, junho, setembro, outubro e novembro aos fins

de-semana incluindo domingos à noite e vésperas de feriado e todos os dias dos meses de 

julho, agosto e dezembro, sendo revogada esta autorização caso hajam reclamações 

devidamente fundamentadas. _____________________ _ 

_ 4.11 - CAP - AGRICULTORES DE PORTUGAL - Ratificação do despacho proferido pelo 

Sr. Presidente da Câmara Municipal a 01 de abril de autorização de cedência do Auditório 

Municipal para o dia 03 de abril. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade nos 

termos e para os efeitos do disposto no número 3 do artigo 35º, do Anexo I, da lei n.º 75/13 

de 12 de setembro, ratificar o despacho proferido pelo Senhor Presidente da Câmara 

Municipal a 1 de abril, de autorização de cedência do Auditório Municipal à CAP -

AGRICULTORES DE PORTUGAL, no dia 03 de abril. 

_4.12 - AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ANTÓNIO FEIJÓ • Ratificação do despacho 

proferido pelo Sr. Presidente da Câmara Municipal a 01 de abril de autorização de 

cedência do Auditório Rio Lima para o dia 11 de abril. A Câmara Municipal deliberou por 

unanimidade nos termos e para os efeitos do disposto no número 3 do artigo 35º, do Anexo 

I, da lei n.º 75/13 de 12 de setembro, ratificar o despacho proferido pelo Senhor Presidente 

da Câmara Municipal a 1 de abril, de autorização de cedência do Auditório Rio Lima ao 

Agrupamento de Escolas António Feijó, no dia 11 de abril. 

_4.13 - ATURMINHO - ASSOCIAÇÃO DE TURISMO DO MINHO - Cedência do Auditório 

Municipal para o dia 17 de abril. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade autorizar 

a cedência do Auditório Municipal à ATURMINHO - ASSOCIAÇÃO DE TURISMO DO MINHO, 

no dia 17 de abril. ________________________ _ 

_ 4.14 - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA "OS UMIANOS" - Pedido de antecipação de subsidio. 

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade autorizar a antecipação do subsídio 

atribuído à Associação Desportiva "OS UMIANOS", referente aos meses de maio, junho e 

julho. __________________________ _ 

_ 4.15 - PARCERIA PARA A FORMAÇÃO EM CONTEXTO DE TRABALHO - Curso Técnico 

Superior Profissional em Cuidados Veterinários - Aluno: Tiago Manuel Alves Vilela -

Aprovação. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a Parceria para a 
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Formação em Contexto de Trabalho - Curso Técnico Superior Profi ssional em Cuidados 

Veterinári os, do aluno Tiago Manuel Al ves Vilela. ______________ _ 

_ 4.16 • PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ANO 2018 E INVENTARIO - Aprovação. A Câ mara 

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

Vereadores Dr. Abel Baptista e Dr.ª Maria João Sousa aprovar a prestação de contas do ano 

2018 e inventári o. Mais deliberou por unanimidade remeter à apreciação e aprovação da 

Assembleia Municipa l. Os Senhores Vereadores Dr. Abel Baptista e Dr.ª Maria João Sousa 

apresentaram declaração de voto, que se anexa à presenta ata, como documento número 

um e se considera como fazendo parte integrante da mesma. __________ _ 

_ 4.17· PRIMEIRA REVISÃO AO ORÇAMENTO E OPÇÕES DO PLANO DE 2019 - Aprovação. 

A Câ mara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a 1ª revisão ao orçamento e 

opções do plano de 2019. Mais deliberou por unanimidade remeter à apreciação e 

aprovação da Assembleia Municipal. ___________________ _ 

_ (05) APROVAÇÃO DA ATA EM MINUTA:· Nos termos dos números 3 e 4, do artigo 57', 

da Lei nº 75/ 2013, de 12 de Setembro, foi deliberado por unanimidade aprovar a ata desta 

reunião, em minuta, para surtir efeitos imediatos. ______________ _ 

_ ENCERRAMENTO:- Nada mais havendo a tratar, o Exce lentíss imo Pres idente da Câmara 

declarou encerrada a reunião pelas dezasseis horas e quarenta minutos. ______ _ 

Para constar se lavrou a presente ata que, lida e achada confo rme, vai ser ass inada. __ _ 

J 
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Sr. Presidente, dadas as dificuldades sen tidas pelos comerciantes da zona do La rgo de S. João, 

em arranjar espaço para procederem à ca rga e descarga de materiais, proponho que V. Ex~ submeta a 

Reunião de Câmara para aprovação, a delimitação da sobrelargura da faixa de rodagem exist 

Largo de S. João, para uso exc lusivo de veícu los comercia s a ca rgas e descargas, no h 

com o praticado pe lo comércio. 

Assim para sa lvaguardar o interesse de todos, moradores e comerciantes, proponho que a 

exemplo do que já foi feito na Rua Inácio Perestrelo, se coloque a seguinte sinalização: 

DIAS ÚTEIS: das 8.30h às 19.0011 
SÁBADOS: das 8.3011 às 13.ooh 

EXCETO 
CARGAS E DESCARGAS 

PARA VEícULOS COMERCIAIS 

Pon te de lima, 25 de março de 2019 

A Vice·Pres iden te da Câmara Municipal 

M ecia Mart s', Eng~ 
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A doze de fevereiro de 2010, foi celebrado um protocolo de cooperação entre o 
Município de Ponte de Uma, e os Diretores dos Agrupamentos de Escolas de Arcozelo e 
de Entre Arga e Uma. 

O objeto do protocolo foi regular o acordo de transferência das f SI' s/JI de ao e 
EB1/JI de Arcos para o agrupamento de Escolas de Arcoze lo, c entrada em 
funcionamento do Centro Educativo das Lagoas. 
Com este protocolo o Municfpio ficou responsável por antir aos alunos de S. Pedro 
de Arcos e Fontão, após conclusão do 42 ano, como scola de destino a Escola EB 2,3/5 
de Lanheses, assegurando·lhes transporte escolar; por garantir, como escolas para o 
prosseguimento de Estudos, a partir do 52 ano, as E82,3, com ensino Secundário de 
lanheses e Arcozelo. 

Considerando que: 
• Os Munidpios detém as competências relativas aos transportes escolares, conforme 
decorre do Decreto·Lei n. 2 299/84 de 5 de setembro; 
· conforme decorre do Despacho Normativo n.2 6/2018, de 12 de abri l, o Município tem 
de suportar o transporte escolar do aluno para o estabelecimento de educação dentro 
da sua área de residência; 
· os pressupostos que determinaram a assinatura do protocolo de cooperação entre o 
Município de Ponte de Lima e os Diretores dos Agrupamentos de Escolas de Arcozelo e 
de Entre Arga e Uma não se enquadram no contexto atual, na medida em que se 
encontra em pleno funcionamento a EB das lagoas (Centro Educativo); 
• a autarquia assegura o transporte escolar dos alunos do 2.º, 3.2 ciclos e secundário das 
Freguesias de Fontão e S. Pedro de Arcos para a EBS de Arcoze lo, através de ci rcuito 
especia l, criado para o efeito; 

Proponho que a Câmara Municipal delibere o seguinte: 
• a partir do ano letivo 2019/2020, suspender o apoio nos novos passes dos alunos das 
Freguesias de Fontão e S. Pedro de Arcos para o Agrupamento de Escolas de Arga e lima 
(EBS de lanhes.s), 
• Manter o apoio no transporte escolar (passes escolares) aos alunos das Freguesias de 
Fontão e S. Pedro de Arcos a frequentar o Agrupamen to de Escolas de Arga e Lima (EBS 
de Lanheses) e para finalizar o percurso escolar. 

Ponte de Lima, 4 de março de 2019, 
O Vereador da Câ ra Mu icipal de Ponte de Lima, 

Tel 258 9001100 Fa>. 258 900 1110 Preçe ÓI'I flepub:.ce 4990062 POnLc de lJl'l'IO gC:rtll$'cmponteoo,rre pt. www.cm.pootedellrTlll.p t. 



DECLARAÇÃO DE VOTO 

(Declaração de voto sobre o ponto 4.16 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ANO 2018 E 

INVENTÁRIO - Reunião de Cdmara de 12 de abril de 2019) 

Os documentos de prestação de contas, referentes ao ano 2018, vieram confirmar a 
nossa posição tomada a quando da apresentação do Plano de Atividades e Orçamento, 

bem como as PPI, em dezembro de 2017. 

Então dissemos que o documento era uma "fraude política" porque não havia nenhuma 

linha estratégica, visão, tratava-se de um documento sem planeamento, sem um fio 
condutor virado para as pessoas. 

o que se verifica agora é que da receita orçamentada de 36 218 OOO€, apenas se 
executou 29681151:(, ou seja menos 6 585 849, sendo que o descalabro é nas receitas 
de capital, onde o desvio, face ao orçamento é de menos 7 132 017(, ou seja no que 
depende do trabalho de candidaturas, apresentação de projetos para arrecadar receita 

que viabilizem investimentos tivemos uma total apatia, mesmo preguiça ou até 

desinteresse por parte dos membros deste executivo com funções a tempo inteiro. Aqui 

fica evidente como não existe nenhum planeamento, nenhuma linha estratégica, 

nenhuma linha estratégica, nenhuma visão. 

Preocupante, mesmo muito preocupante, é o facto de continuarem a executar despesas 

de capital com um nivel de despesa de 8 302 446€, quando as receitas de capital se ficam 

pelos 3 799 455€, ou seja com um defícit de 4502 991€, como estamos a financiar 

despesa de capital com receita corrente e a aumentar assustadoramente a despesa 

corrente, como a seguir iremos falar, estamos a trilhar um caminho perigoso. Qualquer 

administrador minimamente informado procuraria, até à exaustão, obter 

financiamento, fosse ele comunitário, nacional ou de parceria, para realizar os 

investimentos e também deveriam ser equacionados novas foras de rentabilizar o 

património. Todas as rubricas da receita de capital desceraml não foram só as 

"transferências de capital"l diminuiu a "venda de bens de investimentoll (-63 370€) Os 

"ativos financeiros" (-3 431€) "outras receitas de capitalll (-653 349€) tudo isto indica 

uma falta de capacidade de gestão, ou uma gestão sem controlol critérios e objetivos. 

Mas se os membros do executivo com funções a tempo inteiro não foram lestos na 

procura de receitas, foram capazes de aumentar a despesa corrente de 15398 715€ 

orçamentada inicialmente para 20616 545€ executada, mas reduzem a despesa de 

capital de 20 819 285€ para uma execução de apenas 8 302 446€ (menos de metade do 

que no ano anterior) mais uma fraude politica, pois está a crescer de forma assustadora 

a despesa corrente e a diminuir drasticamente a despesa de capitall o investimento, 

aquilo que deveria ser o foco do executivol reforçar as condições de funcionamento da 

economia não se faz investimento, continuamos apenas a apostar nas feirasl feirinhas, 

festas e festinhas. 

Na despesa corrente só os custos com pessoal aumentaram 552 287€ comparando com 

° ano de 2017 e não foi para valorização salarial das carreiras, mas sobretudo por um 



aumento de 50 trabalhadores, sobretudo assistentes operacionais, mais 44. Como no 

documento nada refere sobre este aumento de trabalhadores ficamos sem saber se são 

trabalhadores necessários aos serviços ou se estamos a admitir trabalhadores em 

número superior ao necessário. 

Verifica-se ainda um aumento da divida do Município a terceiros no valor de 147851, 

face ao ano anterior, num total de 3 441 079€ 

Como atrás já referimos a gestão dos imóveis municipais não está a ser corretamente 

feita, senão vejamos: em 2018 o valor de rendimento de imóveis foi de 1034 911€, o 

que face ao ano anterior foi apenas uma atualização de 10 456€, o que significa que 

apenas se operou uma atualização de 1,01%, ou seja, nem se operou a atualização das 

rendas referente a esse ano que era de 1,12%, ora o património carece de melhor gestão 

o que, manifestamente, boa gestão não é o apanágio dos titulares deste executivo com 

funções atribuídas. 

Ora pelo que dissemos, em especial, pelo aumento da despesa corrente, diminuição das 

receitas de capital, falta de gestão do património, aumento significativo de encargos 

com pessoal, estas contas merecem a nossa reprovação polftica e a nossa discordância 

pela fraude que são para os munfcipes limianos. 

Pelo que fica dito votamos contra. 

Ponte de Lima, 12 de abril de 2019. 

Os Vereadores de Ponte de lima Minha Terra - PlMT 

Abel Baptista 

Maria João sousa 


