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PERIODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA: -----------------------------
IntervenfliO dos Vereadore.s·: ---------------------------------------------

_Usou da palavra em primeiro lugar o Senhor Presidente da Camara para proper \Hn voto 

de felicitas;oes aos canoistas limianos, Duarte Lacerda e Nuno Barros que se consagraram 

campeoes da Europa de Maratona, na Eslovaquia. Os presentes acompanharam o voto 

proposto pelo Senhor Presidente. _ _________________________________________ _ 

_ Deixou tambem um registo de apre<;o e congratula<;ao pela forma como decorreram as 

festividades da Vaca das Cordas e das Marchas deS. Joao. ------------------------
_ Propos ainda aos presentes que deliberassem sobre um pedido apresentado peJa 

Universidade do Minho, no ambito das Comemoras:oes dos seus 40 anos, para organizar uma 

exposi<;ao itinerante, no Largo de Camoes, isenta de pagamento de taxas, nos dias 30 e 31 de 

junho. A proposta foi aprovada por maioria com a absten<;ao do Sr. Vereador, Dr. Filipe 

Viana. Mais deliberou por maioda com a absten<;ao do Sr. Vereador, Dr. Filipe Viana, delegar 

no Senhor Vice Presidente a escolha do local, atendendo a que e o responsavel pela ocupac;ao 

de Via Publica. --------------------------------------------------------
_ Seguidamente usou da palavra o senhor Vice Presidente, para felicitar o Clube Nautico de 

Ponte de Lima, pelo convite que recebeu por parte da Federas:ao Russa para participar na Tac;a 

Presidente em Moscovo. --------------------------------------------------
_Seguiu-se a intervenc;ao do Senhor Vereador, Eng.0 Manuel Barros, para questionar sobre 

de que forma tern sido feita a monitoriza<;ao do Plano de Gestao de Riscos de Corrup<;ao e 

Infi·a<;5es Conexas; ____________________________________________________ __ 

_ Pronunciou-se relativamente a venda em basta p"l1blica do Edificio da Casa do Povo de S. 

Martinho da Gandra, e da possibilidade da Camara ter wn papel mediador nesse processo; 

Apresentou uma Proposta de Recomenda9a0 a Camara para que tome medidas no 

sentido de impedir o estacionamcnto de autocarros~ caravanas e autoearavanas na zona 

ribeirinha entre pontes, a qual fica anexa a presente ata como documento n(tmero um e se 

considera como fazendo parte integrante da mesma. 

_Interveio o Senhor Vice Presidente da Camara para se pronunciar rclativamente a proposta 

de Recomendayao apresentada pelo Senhor Vereador, Eng. o Manuel Barros, manifestando a 

sua total discordancia com a mesma tanto mais que entende tratar-se de uma tentativa de 

afastar aqueles que querem visitar Ponte de Lima. Entende que a proposta em causa mais nao 

e do que uma forma dissimulada para retirar do Centro Hist6rico da Vila de Ponte de Lima 

aquele que ja foi apelidado de turismo de garrajao. --------------------------------
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_Seguiu-se a intervenc;ao do o Sr. Vereador, Dr. Filipe Viana, que abordou os seguintes 

assuntos: Dia do Servi9o P(lblico das Na9ties Unidas: 23 de junho; Refor9o da iluminayao nas 

freguesias; Saneamento em Anais e Queijada; Estrada municipal de Vilardo Monte; Passeios 

de Calvelo; Seguran9a Rodoviaria; Ponto de situa9ao do PDM e da Alta Tensao; Pru·abens ao 

Clube Nautico; Desperdicio de agua junto a Quinta das lagrimas, em Ardegao; processo 

Judicial em curso perto da casa dos Abades, em S. Martinho da Gandra; Escolas que estarao 

em vias de encerrar, Poiares, Rebordoes Souto, Cabac;os, etc.; qual o ponto de situac;ao 

relativarnente ao Processo das 35/40 horas; Meios de preve1wao e c..:ombate a inc~ndios; Apoio 

psicol6gico a familiares de vitimas de acidentes; Passaddra de Peoes em frente ao Q uartet de 

Bombeiros. ------------------------------------------------------------
_0 Senhor Presidente e o Senhor Vice Presidente prestaram os esclarecimentos tidos por 

necessarios. ---------------------------------------------------------
ORDEM DO DIA: Presente a ordem de trabalhos, forum tomadas as segui.ntes resolw;oes 

acerca dos assuntos dela constantes. ------------------------------------------
_ (01) APROV ACAO DA ATA DA REUNIAO ANTERIOR: - A Camara Municipal em 

cumprimento do disposto no numero 2, do miigo 57°, da Lei 11.
0 75/2013, de 12 de setembro, e 

sem prejuizo da sua previa aprovac;ao sob a fom1a de minuta, para efeitos do disposto nos 

numeros 3 e 4 do citado artigo, deliberou aprovar a ata da retmiao realizada em 09 de junho de 

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

deliberac;ao foi tomada por maioria com seis votos a favor e urn voto contra do Sr. Vereador 

Dr. Filipe Viana. ______________________________________________________ _ 

(02) - OBRAS PARTICULARES ____ ___________ _ 

2.1- PROCESSO DE LOTEAMENTO No 100/81 - PEDIDO DE ALTERA<;AO AO 

AL V ARA DE LOTEAMENTO N° 100/81 - LOTE No 6 - Rua do Senhor de Pias -

Feitosa - Requerente: Jose Luis Soares Correia - Aprova~ao. A Camara Municipal 

deliberou por maioria com seis votos a favor e um voto contra do Sr. Vereador Dr. Filipe 

Viana, aprovar a alterac;ao ao alvara de loteamento n° 100/81. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana 

apresentou declarayao de voto que se m1exa a presente ata, como documento numero dois e se 

considera como fazendo parte integrante da mesma. ____________________________ _ 

~2.2 - POLO EMPRESARIAL E INDUSTRIAL DA QUEIJADA - LOTEAMENTO 

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

voto contra do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, aprovar o loteamento. __________________ _ 

(03) JUNTAS DE FREGUESIA ________________ _ 
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3.1 - FREGUESIA DE ARCOZELO - Presente um email a solicitar o adiantamento das 

verbas para o ano de 2014. A Camara Municipal deliberou por unanimidade autorizar o 

adiantarnento das verbas para o ano de 20 14. _________________ _ 

3.2 - FREGUESIA DE BRANDARA - Presente um email a solicitar o adiantamento das 

verbas para o ano de 2015. A Camara Municipal deliberou por maioria com cinco votos a 

favor e duas absten9Bes dos Srs. Vereadores Eng.0 Manuel BalTos e Dr. Filipe Viana, 

autorizar o adiantamento das verbas para o ano de 2015. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana 

apresentou declarac;;ao de voto que se anexa a presente ata, como documento numero cinco e 

se considera como f'azendo parte integrante da mesma. ______________ _ 

_ 3.3 - FREGUESIA DE SEARA - Presente urn oficio a solicitar a cedencia de um palco 

para os dias 4, 5 e 6 de julho, para a realizayffo das Festas Populares de S. Pedro. A Camara 

Municipal deliberou por maioria com seis votos a favor e uma abstenc;;ao do Sr. Vereador 

Dr. Filipe Viana, autorizar a cedencia do palco para os dias 4, 5 e 6 de julho, para a realiza~tao 

das Festas Populares de S. Pedro. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declaraya.o de 

voto que se anexa a presente ata, como documento numero cinco e se considera como fazendo 

parte integrante da mesma. ________________________ _ 

3.4 - FREGUESIA DA FEITOSA - Protocolo de Coopera~ao de ccdcncia do 

Pavilbao Gimnodesportivo da Feitosa - Aprova~ao. A Camara Mmlicipal deliberou por 

maioria com seis votos a favor e um voto contra do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, aprovar o 

protocolo. _____________________________ _ 

3.5 - FREGUESIA DA RIBEIRA - Protocolo de Coopera~ao de ccdencia do 

Pavilhao Gimnodesportivo da Ribeira - Aprova~iio. A Camara Mm1icipal deliberou por 

maioria com seis votos a favor e um voto contra do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, aprovar o 

protocolo. ______________________________ _ 

_ 3.6- FREGUESIA DA FACHA- Protocolo de CoopcraJYaO de cedencia do Pavilhao 

Gimnodesportivo da Facha - Aprova~ao. A Camara Municipal deliberou por maioria 

com seis votos a favor e um voto contra do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, aprovar o 
protocolo. ____________________________________________________________ __ 

3.7 - FREGUESIA DA GANDRA - Protocolo de Coopera~ao de cedencia do 

Pavilhi\o Gimnodcsportivo da Gandra - Aprovat;ao. A Camara Municipal deliberou por 

maioria com seis votos a favor e urn voto contra do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, aprovar o 
protocolo. ____________________________________________________________ __ 

3.8 - FREGUESIA DE FORNELOS E QUEIJADA - Protocolo de Coopera~ao de 

cedencia do Pavilhao Gimnodesportivo do Tr·ovela - Aprova~ao. A Camara Municipal 
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deliberou por maioria com seis votos a favor e um voto contra do Sr. Vereador Dr. Filipe 

Viana, aprovar o protocolo. --~----------------------

3.9 - FREGUESIA DE VITORINO DE PIAES - Protocolo de Cooperafio de 

cedencia do Pavilhao Gimnodesportivo da Vitorino de Piaes - Aprova~ao. A Camara 

Municipal deliberou por maioria com seis votos a favor e urn voto contra do Sr. Vereador 

Dr. Filipe Viana, aprovar o protocolo. --------------------

3.10 - FREGUESIA DE FONTAO - Protocolo de Coopcra~ao de cedencia do 

Pavilhao Gimnodesportivo da Fontao - Aprova~ao. A Cfunara Municipal deliberou por 

maioria com seis votos a favor e um voto contra do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, aprovar o 

protocolo. ----- - ----- -------------------

3.11 - FREGUESIA DA CORRELHA - Protocolo de Coopera~ao de cedencia do 

Polidesportivo da Correlha - Aprova~a.o. A Camara Municipal deliberou por maioria 

com seis votos a favor e um voto contra do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, aprovar o 

protocolo. - ------ ------------------------

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

_ 4.1 - Prescntc uma proposta de venda do Sr. Jose de Sousa Machado Fer·reira Neves, 

de urn pr·edio r6stico, art.0 554, localizado na freguesia da Ribeira, com a area de 4.835 

m2, pelo pre~o de 10,50 euros/m2. A Camara Municipal dcliberou por maioria com cinco 

votos a favor, um voto contm do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana e uma abstenyao do Sr. 

Vereador Eng.o Manuel Barros, autorizar a aquisi<;:~o de parcela de terrene com a Area de 

4.835 m2, a desanexar do predio rustico a1t.0 554, localizado na freguesia da Ribeira, pelo 

prec;o de 10,50 euros/m2, a integrar o dominio publico do Municipio. Os Srs. Vereadores Dr. 

Filipe Viana e Eng.0 Manuel Banos apresentaram declara~oes de voto que se anexam a 
presente ata, como documentos nfuneros dois e tr~s respetivamente e se consideram como 

fazendo parte integrante da mesma. ___________________ __ _ 

_ 4.2 - AQUTST<;AO DE SERVI<;OS DE COLOCA<;AO DE COBERTURA EM 

VIDRO NO EDIFiCIO DO PACO DO MARQUES ~ Emissao de pareccr favonivel para 

a abertura do procedimento por ajuste direto, ao fornecedor "F•·ancisco Gomes, Lda.", 

pelo pre~o base de 12.500,00 euros, acrcscido de IV A a taxa legal em vigor. A Camara 

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

Vereadores Eng.o Manuel Banos e Dr. Filipe Viana, emitir parecer favoravel a abertura de 

procedimento por ajuste direto, ao fornecedor "Francisco Gomes, Lda", pelo pre<;o base de 

12.500,00 euros, acrescido de IVA a taxa legal em vigor. Os Srs. Vereadores Eng.0 Manuel 

Barros e Dr. Filipe Viana apresentaram declarac,:oes de voto que se anexam a presente ata, 
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como documentos numeros quatro c sete respetivamente e se consideram como fazendo parte 

intcgrante da mesma. _________________________ _ 

_ 4.3- AQUISIC;A.o DE SRRVI<;OS DE ESPETACULO MUSICAL COM 0 GRUPO 

"THE GlFT" NO AMBITO DA FETRA DA CAt;A, PESCA E LAZER - Emiss~o de 

par·ecer fnvoravel a adjudica~ao e celebra~~o de contrato com o fornecedor "La Folie -

Gift, Cria~ao Explora.yao Atividades Teatrais e Musicais, Lda.", pelo valor de 19.500,00 

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

maioria com cinco votos a favor, run voto contra do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana e wna 

absten9~o do Sr. Vereador Eng.0 Manuel Barros, emitir parecer favonivel a adjudicac;ao e 

celebra9ao de contrato com o fornecedor "La Folie - Gift, Cria9ao Explora9ao Atividades 

Teatrais e Musicais, Lda.", pelo valor de 19.500,00 euros, acrescido de IVA a taxa legal em 

vigor. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declara9ao de voto que se anexa a presente 

ata, como documento numero sete c sc considera como fazendo parte integrante da 

mcsma. ___ ~--------------------

_4.4 - AQUISICAO DE SERVlt;OS DE ALOJAMENTO - Emissao de parecer 

favoravel a abertura de procedimento, adjudica~ao e celebra.yao de contrato com o 

fornecedor "Center- Central Nacional do Turismo no Espa~o Rural, Lda", pelo valor 

de 283,02 euros acrescido de IVA a taxa legal em vigor. A Camara Municipal deliberou 

por maio ria com cinco votos a favor, urn voto contTa do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana e uma 

absten9~0 do Sr. Vereador Eng.0 Manuel Barros, emitir parecer favoravel a abe1tura de 

proccdimcnto, adjudicac;:ao e celebrac;ao de contrato com o fornecedor "Center - Central 

Nacional do Turismo no Espa90 Rural, Lda", pelo valor de 283,02 euros acrescido de IVA a 
taxa legal em vigor. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declaras;ao de voto que se 

anexa a presente ata, como documcnto ntunero sete e se considera como lazendo parte 

integrante da mcsma. _________________ _ 

4.5 - Presente uma manifesta~ao de interesse por parte da cmpresa 

"OFFICETOT AL''; na aquisi~ao do lote L5-5 do Loteamento do Polo da Gemieira. A 

Cl~mara Municipal deliberou por maioria com seis votos a favor e urn voto contra do Sr. 

Vereador Dr. Filipe Viana, autorizar a venda do lote L5-5 do Loteamento do Polo da 

Gemieira, a empresa "OFFICETOTAL", pelo valor de 22.285,12 euros. 0 Sr. Vereador Dr. 

Filipe Viana apresentou declarayao de voto que se anexa a presente ata, como documento 

numero sete e se considera como fazendo pmie integrante da mesma. ________ _ 

_ 4.6 - FIXA(:AO DO PREt;O DE VENDA EM 5, 05 EUROS DE CATALOGOS 

"MAES PEQUENINAS'' DO MUSEU DO RRTNQUEDO PORTUGuES - Aprova~i\o. 



Reuniao de 23 de junho de 2014 8 

A Camara Municipal deliberou por maioria com seis votos a favor e uma abstens;ao do Sr. 

Vereador Dr. Filipe Viana, fixar o prec;o de venda em 5,00 euros. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe 

Viana apresentou declara9ffo de voto que se anexa a presente ata, como documento ntunero 

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

4.7 - PROTOCOLO ENTRE 0 MUNICIPIO DE PONTE DE LIMA E A CASADO 

POVO DE S. JULIAO DE FREIXO PARA A MANUTEN<;AO DO ESPA<;O 

INTERNET DA CASA DO POVO DE S. JULIAO DE FREIXO - Aprova~ao. A Camara 

Municipal deliberou por maioria com seis votos a favor e uma abstenc;ao do Sr. Vereador 

Dr. Filipe Viana, aprovar o protocolo. ___________________ _ 

_ 4.8 - PROTOCOLO DE COOPERAc;.Ao ENTRE 0 MUNICIPIO DE PONTE DE 

LIMA E A ASSOCIA<;AO FLORESTAL DO LIMA - EQUIPA DE SAPADORES 

FLORESTAIS SF18-111 - Aprova~ao. A Camara Municipal deliberou por maioria com 

seis votos a favor e uma abstenc;ao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, aprovar o protocolo._ 

4.9 - PROTOCOLO DE COOPERACAO ENTRE 0 MUNICIPIO DE PONTE DE 

LIMA E 0 CLUBE NAUTICO DE PONTE DE LIMA - Aprovacrilo. A Camara 

Municipal deliberou por maioria com seis votos a favor e uma abstenc;ao do Sr. Vereador 

Dr. Filipe Viana, aprovar o protocolo. _ _ _________________ _ 

4.10- PROPOSTA DO SR. VEREADOR ENG.o MANUEL BARROS- Abertura 

das cantinas escolares durante o periodo de fcrias. A Camara Municipal deliberou po•· 

maioria com cinco votos contra, uma abstenc;ao do Sr. Vereador Dr. Fi lipe Viana e urn voto a 

favor do Sr. Vereador Eng.0 Manuel Barros, rejeitar a proposta. 0 Senhor Presidente e os 

Senhores Vereadores eleitos pelo CDS-PP apresentaram declarac;ao de voto que se anexa a 
presente ata, como documento numero seis e se considera como fazendo parte integrante da 

mesma. ____________________________ __ _ 

_ 4.11 - TERRA REABILITAR - Proposta de inclusao de ediftcio sito na Rua do Rosario, 

n° 21 , em Ponte de Lima, de acordo com o relat6rio do auto de vistoria, na listagem dos 

ediffcios em mau estado de conservas:ao. - Aprovas:ao. A Camara Municipal deliberou por 

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

integrac;ao do predio na listagem dos edificios em mau estado de conservac;ao. 0 Sr. Vereador 

Dr. Filipe Viana apresentou declarac;ao de voto que se anexa a presente ata, como documento 

ni1mero dois e se considera como fazendo parte integrante da 111esma. ________ _ 

_ 4.12 - TERRA REABILlTAR - Presente uma informas:ao do Gabinete Terra e da DOU 

respeitante a candidatura apresentada pelo Sr. Carlos Dias da Silva, relativa ao edificio 

localizado na Rua do Souto 11° 40 e 42, em Ponte de Lima- Aprovac;ao. A Camara Municipal 
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deliberou por maioria com seis votes a favor e uma absten<;ao do Sr. Vereador Dr. Filipe 

Viana, aprovar a candidatura do Sr. CarJos Dias da Silva, relativa ao cdificio localizado na 

Rua do Souto n° 40 e 42, em Ponte de Lima. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou 

declara<;:ao de voto que se anexa a presente ata, como documento n(ltnero cinco e se considera 

como fazendo parte integrante da mesma. ______ ____________ _ 

4.13 - TERRA INCUBADORA DE EMPRESAS - Presente uma infonna<;:ao do 

Gabinete Tena respeitante a aprccia<;:ao e aprova<;ao da candidatura apresentada pelos 

promotorcs Jose Manuel Pereira Lima e Joao Miguel Pereira Lima. A C~mara Municipal 

deliberou por mnioria com seis votes a favor e uma absten<;ao do Sr. Vereador Dr. Filipe 

Viana, aprovar a candidahrra e autorizar a ocupa<;ao da loja n° 36, situada no Mercado 

Municipal. 0 Sr. Vereador Dr. Filipc Viana apresentou declarU9ao de voto que se ancxa a 
presente ata, como documento numero cinco c se considera como fazendo parte integrante da 

mcsma. ________________________________________________________ __ 

_ 4.14 - CENTRO PAROQUIAL E SOCIAL DE REBORD<)ES SANTA MARIA

Presente um offcio a solicitar a cedencia das antigas instalal(oes do Jardin1 de In:ffincia, para a 

constrw;:ao de uma lavandaria, bem como a aprecia9ao e aprovas:ffo da revisao do protocolo. A 

Camara Municipal deliberou por maioria com seis votes a favor e uma abstens:ao do Sr. 

Vereador Dr. Filipe Viana, autorizar a cedencia das antigas instala96es do Jardim de lnfancia 

e aprovar a revisao do protocol c._------------------ --

_4.15- SANTA CASADA MISERICORDIA DE PONTE DE LIMA- Presente um 

oficio a solicitar a entrada gratuita na Piscina da Quinta de Penticiros, para urn total de 18 

crian9as, entre os dias 23 a 27 de junho, aquando da realiza9ao de atividadc ludico

pedag6gica. A 01mara Municipal deliberou por maioria com seis votes a favor e uma 

abstcnc;:ao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, autorizar a titulo gratuito, a entrada na Piscina da 

Quinta de Pentieiros, para urn total de 18 crian9as, entre os dias 23 a 27 de junho, durante a 

parte da marilla, ate as 14:00 horas. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declara9ao de 

voto que se anexa a presente ata, como documento numero oito e sc considera como fazendo 

parte integrante da mesma. _____________ ___ _ 

_ 4.16 - BASKET CLUB LIMIENSE - Presente um ot1cio a solicitar autoriza9ao para a 

rcalizas:ao do "II 3xJ STREET BASKET DE PONTE DE LIMA", na Alameda de S. Joao, 

nos dias 04 e OS de ju.lho, no perfodo compreendido entre as 20:00 c as 24:00 horas. A 

Camara Municipal deliberou por mnioria com seis votes a favor e uma abstcnc;:ao do Sr. 

Vereador Dr. Filipe Viana, autorizar a realiza<;:ffo do "ll 3x3 STREET BASKET DE PONTE 

DE LIMA", na Alameda de S. Joao, nos dias 04 e 05 de ju.lho, no periodo compreendido entre 
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as 20:00 e as 24:00 horas. 0 Sr. Vereador Dr. Pilipe Viana apresentou declarac;:ao de voto que 

se anexa a presente ata, como documento numero oito e se considera como fazendo parte 

integrante da mesma. _________________________ _ 

4.17 - BASKET CLUB LIMIENSE - Presente um oficio a solicitar a isenc;:ao do 

pagamento de taxas nas Piscinas Descobertas Natura, no dia 06 de julho, no periodo 

compreendido entre as 12:00 e as 13:30 horas, para os atletas e monitores do clube. A Cftmara 

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

Dr. Filipe Viana, isentar do pagarnento de taxas nas Piscinas Descobertas Natura, no dia 06 de 

julho, no periodo compreendido entre as 12:00 e as 13:30 horas, para os atletas e monitores do 

clube. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declarayao de voto que se anexa a presente 

ata, como documento numero oito e se considera como fazendo parte integrante da mesma. _ 

_ 4.18 - ASSOCIA(AO HUMANITARIA DOS BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE 

PONTE DE LIMA - Presente urn oficio a solicitar cech~ncia de urn palco para os dias 05 e 06 

de juJho. A C:~mara Municipal deliberou por maioria com seis votos a favor e uma 

abstenvffo do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, autorizar a cedencia de um palco para os dias 05 

e 06 de julho. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declaras:.ffo de voto que se anexa a 
presente ata, como docu.mento nttmero oito e se considera como fazendo pa1te integrante da 

mesma. ______________________________ _ 

4.19 - RANCHO FOLCLORICO DA CORRELHA - Presente um oflcio a solicitar a 

cedencia de um palco para o dia 20 de julho, para a realizavffo de urn festival de folclore. A 

Cftmara Municipal deliberou por maioria com seis votos a favor e uma absten((fto do Sr. 

Vereador Dr. Filipe Viana, autorizar a cedencia de um palco para o dia 20 de julho, para a 

realiza9ao de urn festival de folclore. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declara9ao 

de voto que se anexa a presente ata, como documento nurnero oito e se considera como 

fazendo parte integrante da mesma. ____________________ _ 

_ 4.20 - COMISSAO DE FESTAS DA SENHORA DO ROSARIO E S. TIAGO DA 

GEMIElRA - Presente um oficio a solicitar a cedi3ncia de um palco para os dias 24, 25 e 26 

de julho. A Ciimara Municipal deliberou por maim·ia com seis votos a favor e ttma 

absten9ao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, autorizar a cedencia de tun palco para os dias 24, 

25 e 26 dejulho. 0 Sr. Vereador Dr. Pilipe Viana apresentou declara9ao de voto que se anexa 

a presente ata, como documento numero oito e se considera como f'azendo parte integrante da 

mesma. ______________________________ _ 

4.21 - IRMANDADE DE NOSSA SRA. DA BOA MORTE - Presente um oficio a 

solicitar a cedencia de urn palco para os dias 13 e 25 de julho. A Camara Municipal deliberou 
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por maioria com seis votos a favor e uma abstenc;ao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, 

autorizar a cedencia de um palco para os dias 13 e 25 de julho. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe 

Viana aprcsentou declara<;ao de voto que se ancxa a presente ata, como docLU11ento numero 

nove e se considera como fazcndo parte integrante da mesma. ________ _ __ _ 

4.22- CORPO NACIONAL DE ESCUTAS - AGRUPAMENTO N° 367- ANAIS

Presente urn oficio a solicitar a cedencia da barraquinha no Largo de Cam5es para os dias 13 e 

27 de julho. A Camara Municipal deliberou por maioria com seis votos a favor e uma 

abstenc;ao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, autorizar a cedencia da barraquinha no Largo de 

Cam5es para os dias 13 e 27 de julho. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou dcclarayffo 

de voto que se anexa a presente ata, como documcnto ntunero nove e se considera como 

fazendo parte integrante da mesma. _ _ __ _ 

4.23- PSD- PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA- Presentc urn email a solicitar a 

cedencia do Audit6rio Municipal para o dia 04 de julho, a partir da 20:30 horas, para a 

realiza9ff0 da Assembleia Distrital do PSD do Alto Minho. A C~mara Municipal deliberou 

por maioria com cinco votos a favor e uma abstencrao do Sr. Vercador Dr. Filipe Viana, 

autorizar a cedencia do Audit6rio Municipal para o dia 04 de julho, a pa.tiir da 20:30 horas, 

para a realizar;ao da Assembleia Distrital do PSD do Alto Minho. 0 Sr. Vereador Eng.0 

Manuel Barros nffo votou, declarando-se impcdido. 0 Sr. Vereador Dr. Fi!ipe Viana 

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

se considera como fazendo parte integrante da mesma. ______ ______ _ _ 

_ 4.24- r FASE DE RENOVAc;AO DE CANDIDATURAS CENTRO COM VIDA 

2014 - Prcsente uma infonna~ao do gabinetc Terra de atribuicyao das subven~oes das 

renovacroes apresentadas. A Camara Municipal deliberou por maioria com seis votos a favor 

e uma abstencrao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, aprovar a atribuicrao das subven9<Ses das 

renovayoes apresentad~s, de acordo com o proposto pelo Gabinete Terra. 0 Sr. Vereador Dr. 

Filipe Viana apresentou declara~ao de voto que sc anexa a presente ata, como documento 

nLimero nove e se considcra como fazendo parte integrante da mesma. ___ _ ___ _ _ 

_ 4.25 - AQUISICAO DE SERVI~OS DE ALUGUER DE CAMARINS PARA A 

FEIRA DO CA V ALO - Emissao de parecer favoravel a abe.-tura do procedimento, 

adjudica~ao e celebra~ao do contrato com o fornecedor "Luso-Espetaculos - Alexandre 

Sociedade Unipessoal, Lda.", pclo valor de 1.200,00 euros, acrescido de IVA a taxa legal 

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

contra do Sr. Vcreador Dr. Filipe Viana, emitir parecer favonivcl a abertura do procedimento, 

adjudicac;ao e celebracrao do contrato com o fomecedor "Luso-Espet:kulos - Alexandre 
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Sociedade Unipessoal, Lda.'', pelo valor de 1.200,00 euros, acrescido de IV A a taxa legal em 

vigor. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declarat;ao de voto que se anexa a presente 

ata, como documento n(mlero sete e se considera como fazendo parte integrante da 

mesma. _______________________________ _ 

(OS) - ATRIBUJ(;AO DE SUBSIDIOS _____________ _ 

5.1 - CENTRO P AROQUIAL E SOCIAL SANTA MARIA BEIRAL DO LIMA -

Presente urn oftcio a solicitar um subsidio para a aquisi9ao de uma carrinha para o servi9o de 

apoio domicilia.rio. A Camara Municipal delibetou por maioria com seis votos a favor e 

uma absten9ao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, atribuir urn subsfdio no valor de 5.000,00 

euros, destinado a aquisi9ao de uma carrinha para o servi9o de apoio domiciliario. 0 Sr. 

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

documento ntlmero nove e se considera como fazendo parte integrante da mesma. ____ _ 

_ 5.2 - COMISSAO DE FEST AS DE S. JOAO - Presente um oficio a solicitar um 

subsidio para as despesas a efetuar com a ilumina9~o e banda de mtlsica das Festas deS. Jo~o. 

A Cimara M uni<.:ipal dclibcrou por maio ria com seis votes a favor e uma abstenc;ao do Sr. 

Vereador Dr. Filipe atribuir um subsidio no montante de de 3.100,00 euros, sendo que 

1.750,00 euros se destinam ao pagan1ento da Banda de Musica e 1.350,00 euros se destinam 

ao pagamento da iluminayao. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declarayao de voto 

que se anexa a presente ata, como documento mimero nove e se considera como fazendo parte 

integrante da mesma. __________________________ _ 

_ 5.3 - PERCURSOS DA MUSICA 2014 - Presente um email a so licitar uma 

comparticipa9ao financeira pa.ra a realiza9ao do evento. A Camara Municipal deliberou por 

maioria com seis votes a favor e uma absten9ao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, atribuir um 

subsidio no valor 18.000,00 euros. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declarayao de 

voto que se anexa a presente ata, como documento numero nove e se considera como fazendo 

parte integrante da mesma. ________________________ _ 

_ ESPA<;O DE INTERVEN<;AO ABERTO AO PUBLICO: Nao houve interven9oes. _ 

_ (06) APROVA<;AO DA ATA EM MINUTA:- Nos tem10s dos numeros 3 e 4, do a1tigo 

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

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

imediatos. Esta deliberw;:ao foi tomada por maioria com seis votos a favor e uma absten9ao do 

Sr. Vereador Dr. Filipe Viana. _______________________ _ 

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

Camara declarou encerrada a retmiao pelas dezoito horas e quarenta minutos. _____ _ 
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_Para constar se lavrou a presente ata que, lida e achada conformc, vai ser assinada. _ _ 

A Secretaria, 

-::b.' ~t-Lu.L.<::- llilli~sn 



PO:O.TI DE illiA 
um partido &o seu Ia do 

PROPOSTA DE RECOMENDACAO 

T 

A eleidio da c~mara Municipal de Ponte de Lima oara liderar a Associa~ao Portuguesa dos 

Munidpios com Centro Hist6rico reoresenta assumir uma responsabilldade redobrada aue deve 

traduzir-se em medidas concretas de salvaguarda e reabilitac;ao do nosso oatrim6nio oaisagfstico. 

arauitet6nico e edificado. imoedindo aue o mesmo seia degradado e desfigurado. 

0 limiano atento ja deve ter presenciado o esoetaculo de cada domine:o. na margem esquerda do 

rio Lima. na marginal nobre da vila. Sao autocarros. uns quase em cima dos outros. automobilistas 

"enlatados'' e aflitos a tentar "safar-se" no meio da confusao que se instala. Sao caravanas e 

autocaravanas perfi ladas junto a margem do rio. prooorcionando uma oaisae:em de oarque de 

camoismo improvisado. de aspeto absolutamente horripilante. 

Este problema tem vindo a ganhar uma dimensao oreocuoante e a zona ribeirinha entre oontes 

transformou-se. nos ultimos anos. numa central de camionagem e parque de autocaravanas. dando 

a imagem de uma verdadeira balburdia que nao dignifica Ponte de Lima e representa um,a seria 

ameaca a beleza paisagfstica e arquitet6nica do centro hist6rico. da zona ribeirinha e do rio Lima. 

Entendo que Ponte de Lima merece mais e melhor e ha excelentes condic;oes para manter os nfveis 

de hospitalidade que nos caracterizam. sem afastar visitantes do centro da vila. 

Existem alternativas na periferia do Centro Hist6rico para acolher esse tipo de vefculos. Uma dessas 

alternativas esta a norte, no espac;:o exterior da Expolima ou noutro local que se entenda apropriado 

para o efeito, nomeadamente o terreno municipal da antiga ETAR. localizado perto ~~ ponte de 

Nossa Senhora da Guia_ 

Pelos motives expostos recomendo a Camara Municipal que tome medidas no sentido de impedir o 

estacionamento de autocarros, caravanas e autocaravanas na zona ribeirinha entre pontes, 

deslocalizando-o para os locais referidos. 

Ponte de Lima, 23 de junho de 2014 

0 Vez:to PPD/PSD, 

(Manuel · ·r.a..Wa Barros) 

manuelbarrosyereadorcmpl@imail.com 



ro. :n: DE Lnf..\ 
Um partido ao seu lado 

DECLARACAO DE \'OTO 

Na qualidade de vereador do PPD/PSD de Ponte de lima ~b~tenho·rne da vota~ao da 

proposta de venda apresentada pelo Senhor Jose de Sousa Machado Ferreira Nt:-ves e Maria 

Silvma Hargreaves da Costa Macedo Ferreira Neves, de um predio rt1stico, localizado na 

freguesia da Ribeira, com a area de 4.835 m 2
, pelo pre~o de 10,50 euros/rn2

, por considerar 

que alem da informa~ao do Chefe da Divisao de Estudos e Planeamento da Camara Municipal, 

de 17 de junho de 2014, constante no processo, deve ser solicitado tambem parecer de um 

avaliador externo, garantindo desse forma a uma avalia~ao mais i!'entil, tendo em 

constderac;ao as carar.teristicas e a loca lizac;ao do terre no em causa. 

Ponte de Lima, 23 de junho de 2014 

0 \~·r~ndor d 1 PPDIPSD, 
·I 

( t-.fnnuel · · ochn BniTn~) 

manuelharrosvereadorcmpl@gmai l.com 



PO:vrE DE LIYA 
Um partido ao sou lado 

DECLARACAO DE VOTO 

Aquisi\!iio de servi\!OS de coloca\!iio de cobertura em vidro por ajuste direto 

Na qualidade de vereador do PPD/PSD de Ponte de Lima voto contra a abertura de 

procedlmento por ajuste direto de aqulsi~ao de servl~os de colocac~o de cobertura em vidro 

no edificio do Pa~o do Marques, ao fornecedor 11Francisco Gomes, Lda." pelo pre~o base de 

12,500,00 euros, acrescido de IVA a taxa legal em vigor, par considerar que deviam ser 

convidados pelo menos tres fornecedores a apresentar propostas, defendendo assim melhor 

os interesses do Municipio e dando a oportunidade a mais fornecedores de concorrer a 
realizacao do referido servi~o. 

Lamento que o procedimento par ajuste dlreto se tenha limitado ao convlte apenas a 

urn prestador de servi~os, colocando em causa os prindplos da concorrencia, transpar@ncia e 

de lgualdade, porque e na livre concorrencia que se formam propostas mais competitlvas 

permitindo a Camara escolher aquela que melhor satisfa~a o interesse publico. De referlr QUe 

a proprio Tribunal de Contas entende Que o ajuste dlreto com convite a urn unico 

fornecedor/prestador nao beneficia dos ganhos que poderiam resultar se abrisse os 

procedimentos a concorrencia. 

Ponte de Lima, 23 dejunho de 2014 

O~D/PSD. 

(Maiiue ~cha Barros) 

manuelbarrosvereadorcmpl@gmail.com 

lV -



MOVIMENTO 51 

DECLARACAO DE VOTO 

FILIPE VIANA, Vereador eleito na lista independents do MOVIMENTO 51, vern, no exercfcio 

d f - d I .._etJIY\fJA_ " b't d as suas unQoes, ec arar o seu veto · - · ~ -, no am 1 o o ponte 

J l ; J. A ,~ M , ) ,.. 4 , } A j , com os fundamentos e considerandos seguintes: 

1 - Considerando que n~o lhe foram juntos os respectivos documentos para sustentar a 

decisao em causa, com violaQao legal da Lei das Autarquias Locais e dos mais elementares 

direitos democraticos; 

2 - Considerando que na reuniao de hoje, o ora Vereador nao recebeu a respectiva 

documenta((ao do ponte em causa, uma regra geral no anterior e neste mandata, razao pela 

qual tambem o ora Vereador se viu for9ado a intentar a competente ac9ao judicial para o 

efeito; 

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

autarquicos na realizaQao dum projecto em comum; cfr.: or9amento participative e 

participaQao de ideias; 

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

imposiQao e nao de dialogo construtivo; 

5 - Considerando que a nossa Vila de Ponte de Lima, com 889 anos de existemcia, nos 

merece o maier respeito pela hist6ria dos nossos antepassados, bern como na esteira do 

principia da representatividade e do esplrito democratico das nossas ralzes. 

Face ao expendido, em coer~ncia democratica e com mundivid~ncia diferente de considerar o 
eov1·T. t ~ 

principia da representatividade, pelas pessoas e pelo nosso territ6rio, voto : · - -

Ponte de Lima, 23 de Junho de 2014, 

(Filipa Viana) 

-ll 
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MOVIMENTO 51 

DECLARACAO DE VOTO 

FILIPE VIANA, Vereador eleito na lista independente do MOVIMENTO 51 , vern, no exerc!cio 

das suas fun<;:oes, declarar o seu voto de absten<;:ao, no ambito do ponto 

"2>. a. 3 , 3 ·· H C ' H . ) oi ' 4 .. l ]> · , com os fundamentos e considerandos seguintes: 
i 1 I J I r J 

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

decisao em causa, com viola<;:ao legal da Lei das Autarquias Locals e dos mais elementares 

direitos democraticos; 

2 - Considerando que na reuniao de hoje, o ora Vereador nao recebeu a respectiva 

documentar;:ao do ponto em causa, uma regra geral no anterior e neste mandato, razao pela 

qual tambem o ora Vereador se viu for<;:ado a intentar a competente ac<;ao judicial para o 

efeito; 

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

autarquicos na realizac;ao dum projecto em comum; cfr.: or<;amento participative e 

participac;ao de ideias; 

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

imposic;ao e nao de dialogo construtivo; 

5 - Considerando que a nossa Vila de Ponte de Lima, com 889 anos de existemcia, nos 

merece o maior respeito pela hist6ria dos nossos antepassados, bern como na esteira do 

princ!pio da representatividade e do espirito democratico das nossas rarzes. 

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

principio da representatividade, pelas pessoas e pelo nosso territ6rio, voto abstenc;ao. 

Ponte de Lima, 23 de Junho de 2014, 

~ento51, 

(Filipe Viana) 

1 



MOV/MENTO 51 

DECLARACAO DE VOTO 

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

das suas func;:oes, declarar o seu voto fr ,vrnQ. no ambito do ponto 

H , J : 4 3 ; 4 • '-\ \ Lt . t; ; k . £;; , com os fundamentos e considerandos seguintes: 

1 - Considerando que a nossa forma de estar implica a envolv~ncia de todos os agentes 

autarquicos na realizac;:ao dum projecto em comum; cfr.: orc;:amento participative e 

participac;ao de ideias; 

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

imposic;:~o e nao de dialogo construtivo; 

3 - Considerando que a nossa Vila de Ponte de Lima, com 889 anos de exist€mcia, nos 

merece o maior respeito pela hist6ria dos nossos antepassados, bern como na esteira do 

principio da representatividade e do espirito democratico das nossas raizes. 

~ . l~\·.9.vJ'":> t~ 1 ,y- ~0~ 1 • )1--v+\-~-~ "-' ~.._ ~I 
\J~~.JA r -fol_,, O> Cfoe_,,~H") L~,...-St ~~lJ 1 

)' v,, • c~-~b ..,...:_ b!J5c .. , <.,...... < r--~··- .,.."-'j"-M-<-· 
~ •5,; v'.Q t lr -l r,_. w. \ h ("-:..:.r- J "', r \•r" ~ ~,, P-- ( <--1"1- . 

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

principio da representatividade, pel as pessoas e pelo nosso territ6rio, voto Co rl TIL Vi . 

Ponte de Lima, 23 de Junho de 2014, 

0 Vereador do Movimento 51 , 

-~ . - _;:;> 

(Filipe VIana) 



MDV/MENTO 51 

DECLARACAO DE VOTO 

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

das suas fungoes, declarar o seu veto de absten9ao, no ambito do ponte 

h. rs i y )6 ; 4 I rf; 4 . }Bj4. A~ ; 4s?-~dm OS fundamentos e considerandos seguintes: 

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

decisao em causa, com violag:to legal da Lei das Autarquias Locals e dos mais elementares 

direitos democraticos; 

2 - Considerando que na reuniao de hoje, o ora Vereador nao recebeu a respectiva 

documentayao do ponte em causa, uma regra geral no anterior e neste mandate, razao pela 

qual tambem o ora Vereador se viu for9ado a intentar a competente ac9ao judicial para o 

efeito; 

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

autarquicos na realizayao dum projecto em comum; cfr.: on;amento participative e 

participayao de ideias; 

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

imposiyao e nao de dialogo construtivo; 

5 - Considerando que a nossa Vila de Ponte de Lima, com 889 anos de existencia, nos 

merece o maior respeito pela hist6ria dos nossos antepassados, bem como na esteira do 

princfpio da representatividade e do espirito democratico das nossas raizes. 

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

principia da representatividade, pelas pessoas e pelo nosso territ6rio, veto abstent;ao. 

Ponte de Lima, 23 de Junho de 2014, 

0 Vereador do Movimento 51, 

-~-~ 
c:_ -

(Fillpe Viana) 

1 



MOVIMENTO 51 

DECLARACAO DE VOTO 

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

das suas funQ6es, declarar o seu vote de abstenQao, no ambito do ponto 

L( · J.J j 4,.) J.. ; 4 . ;._ '3; 4 . -l4 ,, ~ . ~ ; , com os fundamentos e considerandos seguintes: 
5 ,J. J.- s. 3 

1 - Considerando que n~o lhe foram juntos os respectivos documentos para sustentar a 

decisao em causa, com violagao legal da Lei das Autarquias Locais e dos mais elementares 

direitos democraticos; 

2 - Considerando que na reuniao de hoje, o ora Vereador nao recebeu a respectiva 

documentaQao do ponte em causa, uma regra geral no anterior e neste mandate, razao pela 

qual tambem o ora Vereador se viu forc;ado a intentar a competente acgao judicial para o 

efeito; 

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

autarquicos na realizac;ao dum projecto em comum; cfr. : orc;amento participative e 

participac;~o de ideias; 

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

imposic;~o e n~o de dialogo construtivo; 

5 - Considerando que a nossa Vila de Ponte de Lima, com 889 anos de exist~ncia , nos 

merece o maier respeito pela hist6ria dos nossos antepassados, bem como na esteira do 

princfpio da representatividade e do esplrito democratico das nossas raizes. 

Face ao expendido, em coer~ncia democratica e com mundividencia diferente de considerar o 

principia da representatividade, pelas pessoas e pelo nosso territ6rio, veto abstenc;ao. 

Ponte de Lima, 23 de Junho de 2014, 

O~ento51, 

·----~0r-
(Filipe Viana) 

1 



~ MUNICiPIO PONTE E> ~ 

Declara~ao de Voto 

Ponto 4.10 - Proposta do PSD Ponte de Lima - Abertura das cantinas 
escolares durante o periodo de ferias 

Perante a proposta apresentada temos antes de mais que deixar claro que este Executivo nao e 
de todo indiferente aos problemas que as familias atravessam no atual contexto de crise, muito 

pelo contrario. Conscientes desse fato temos vindo a refor9ar as agoes e projetos de ambito 

social, conseguindo em simultaneo continuar a abdicar de importantes receitas ao nivel dos 

impastos municipals, da percentagem dos 5% do IRS e das tarifas pelos servi9os publicos 

prestados reduzindo por esta via o sufoco financeiro de muitas famil ias limianas. 

Tudo parte da consciencia dos nossos limites orgamentais, que efetivamente existem e que sao 

cada vez mais apertados gra9as, em larga medida, aos cortes sistematicos das transferencias 

por parte da Administra(fao Central a que as autarquias tem estado violentamente sujeitas. Note

se que o Municipio de Ponte de Lima sofreu uma significativa redu9ao nas transferencias da 

Administra9ao Central (FEF e FSM). 

A agravar este cenario e em resultado da Lei n.0 73/2013, de 3 de setembro e da publicaQao 

futura do diploma pr6prio que determina as regras gerais do FAM (Fundo de Apoio Municipal), 

previsto no artigo 64 da referida Lei, o Municipio ira ser obrigado a afetar a esse Fundo um valor 

aproximado de 1.853.439,00 €, segundo os ultimos ensaios efetuados pela ANMP (AssociaQao 

Nacional de Municipios Portugueses) e de acordo com a Proposta de Lei ja aprovada que 

regulamenta o FAM. 

Temos, par isso, que gerir de forma sustentavel e responsavel a nossa situa9ao financeira, 

sendo criteriosos nas opg6es que tomamos, fazendo urn esfor9o par implementar as ag5es e 

medidas possiveis de combate a pobreza e exclusao social, garantindo ao mesmo tempo o 

equilibria financeiro do Municipio, pois estariamos, caso contrario a hipotecar o futuro desta 

instituigao e a seguir os maus exemplo de muitas autarquias e govemos que, par falta dessa 

consciencia, se tornaram responsaveis pela implementa9ao das atuais e drasticas medidas de 

conten9ao. 

/ 
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~ 
MUNICfPIO PONTE E> ~ 

T .ro.P4 C HUM 1J 

lsto para dizerrnos que, nurn cenario hipotetico de urn or9amento ilirnitado ou elastica, o que e 

perfeitarnente ut6pico, certamente poderiamos adotar esta e muitas outras medidas de apoio as 

farni lias do concelho, esse seria certamente um quadro que a todos satisfaria. Mas nao e essa a 

realidade. 

A proposta apresentada tern irnplica96es colossais em termos logisticos, de recursos humanos, 

tecnicos e financeiros demasiado complexes e dispendiosos para se poder concretizar dentro do 

or9amento municipal. 

Se considerarmos que o Municipio gasta por ano cerca de 663.000,00 € em apoio as refei9oes 

das crian9as do pre-escolar e 1.° Cicio, o funcionamento das cantinas escolares durante o 

periodo de verao iria implicar, s6 por esta via, urn acrescimo de despesa significative e 

preocupante no Or9amento Municipal, pois temos que entender que e esse apoio financeiro 

global que, atraves das AssociaQoes de Pais, torna possivel o funcionamento desta valencia. 

0 funcionamento das cantinas em periodo de fenas implica urn aumento da despesa com as 

recursos humanos, quer no que diz respeito ao indispensavel acompanhamento e vigilancia das 

crian9as quer no servi9o diretamente relacionado com as refei9oes, bern como, nos gastos com 

energia, agua e gas diretamente suportados pelo Municipio. Estes tres mesas de funcionarnento 

levari am par exemplo a um consume aproximado de 11 .860,00 € de gas. 

Coloca-se tambem a incontornavel questao logistica relativamente ao transporte destas crianr;as, 

que durante o ano letivo e assegurado pelo Municipio atraves da delega9ao de competencias 

para as Juntas de Freguesia ou da contrata9ao de empresas contratadas para o efeito. Para 

sermos mais rigorosos a estimativa deste valor obrigaria, antes de mais, a definir as circuitos 

realizar, bern como, a forma e meios necessaries de os concretizar. No entanto se tivermos em 

conta que, par ana letivo, o Municipio despende uma verba de cerca de 556.000,00 € no 

transporte das crian9as do 1.° Cicio, podemos desde ja prever que este seria certamente um 

custo significative a acrescer. 

A simplicidade aparente e bam prop6sito da proposta apresentada faltou todo o pragmatismo 

necessaria para verifica9ao da sua exequibilidade, fundamental para quem tern 

responsabilidades de gestae, principalmente de gestao dos dinheiros publicos. Sem querermos 

ser demasiado fil6sofos julgamos oportuno aplicar a maxima de que "o sentido de uma ideia 

corresponde, inevitavelmente, ao conjunto dos seus desdobramentos praticos" . . ~-- ~ · _ -~ 
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E preciso que se entenda que, caso o Municipio implementasse estas e outras medidas de 

contornos mais populares, o orc;amento municipal nao seria capaz de suportar esse nivel de 

despesa e em pouco tempo aquila que e hoje o resultado de longos anos de boa e rigorosa 

gestao dos dinheiros publicos, seria totalmente dilacerado. Por essa via, a concretizac;ao 

desenfreada e imponderada de medidas populares e significativamente dispendiosas teria um 

impacto direto nos rendimentos da popula9ao do concelho de Ponte de Lima nomeadamente 

porque iria implicar um aumento dos custos dos servi9os e dos impastos municipais. 

Perante o exposto o Presidente e os Vereadores eleitos pelo CDS-PP votam contra a Proposta 

apresentada pelo PSD. 

Ponte de Lima, 23 de junho de 2014 

0 Presidents da Camara Municipal e Vereadores 
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