
~ MUNIClPIO PONTE E> L!A 

DELIBERA(:AO 
5.15 • PRESTAtAO DE CONTAS DO ANO 2016 E INVENTARIO - APROVAc;AO. A 
Camara Municipal dellberou por maioria com cinco votos a favor, urn voto contra do 
Sr. Vereador Dr. Filipe Viana e uma absten~~o do Sr. Vereador EngQ Manuel Barros 
aprovar a presta~ao de contas do ano 2016 e inventario. Mais deliberou por malorla 
com cinco votos a favor, um veto contra do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana e uma 
·absten~~o do Sr. Vereador EngQ Manuel Barros, remeter a aprecia~ao e aprova~ao da 
Assembleia Municipal. 0 Sr. Vice - Presidente no uso da palavra referiu sentir uma 

enorme satisfa~ao na elabora~ao e participa~ao deste documento, contra a vontade 
das for~as de bloqueio, que se seguissemos a sua politica, hoje nao tinhamos 
concretizado nem 1% daquilo que aqui esta. Referiu que hoje podia fazer um balan~o 
do mandata, nao tendo o Vereador Dr. Filipe Viana surpreendido nada pois ja o 
conhecia antes. Declarou ainda que ainda hoje nao conseguia perceber o que levou as 
pessoas a confiarem num individuo que nao teve nem tern um contribute (mico para o 
desenvolvimento do Concelho. Ainda no uso da palavra quis deixar uma nota de que 
fica estupefacto com urn individuo que e eleito pelos limianos para representar o 
Concelho, mas passa a vida a fazer discursos, a falar baixinho, demagogia barata, do 
mais rasteiro que conhece, manifestando o seu total apoio ao Sr. Presidente. De 
Seguida usou da palavra a Dr.~ Ana Machado referindo que se sente realizada, o 
trabalho que a equipa se propos realizou-se, funcionou, os Limianos s6 tern a ganhar e 
Ponte de Lima tambem. Deu os parabens a todos os funcionarios e a todos os 
municipes que participaram na realiza~ao do documento. Tambem o Sr. Vereador 
Eng.!:! Vasco Ferraz no uso da palavra deu os parabens a todos os colegas que de forma 
positiva contribuiram para que fosse apresentado este documento, com uma taxa de 
execu~ao tao elevada. Agradeceu a colabora~ao que vao tendo entre todos, o espirito 
de entreajuda que faz com que a equipa realmente funcione muito bern, mas tambem 
referiu que nao podia deixar de fora todos os funcionarios da Camara que de alguma 

maneira contribuem para que se possa fazer o trabalho que fazem de forma positiva. 
Desejou alnda que em 2017 os resultados se mantenham da mesma forma que hoje se 
apresentam ou se for possrvel, melhor. 0 Sr. Vereador Dr. Paulo Sousa lamentou a 
forma como por vezes os colegas da oposi~ao fazem polftica, fellcitando a valida~ao do 
projeto polftico, parabenizando o executive e todos os trabalhadores que permitem a 
realizac;:ao do projeto politico. Os Srs. Vereadores Dr. Filipe Viana e EngQ Manuel Barros 
apresentaram declara~oes de voto, que se anexam a presenta ata, como documentos 
numeros tres e quatro, respetivamente, e se consideram como fazendo parte 
integrante da mesma. 

Reuniao de Camara Municipal de 10 de abril de 2017. 

A CHEFE DE DIVISAO/DAF, 

--~ <--- \/e. \ \-(:) 

Sofia Velho/Dra. 
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MDV/MENTO 51 

DECLARACAO DE VOTO 

FILIPE VIANA, Vereedor eleito na lista independents do MOVIMENTO 61, vem, no exercicio 

das suas fun<;Oes, declarar .. o. seu voto contra, no ambito do ponte da Presta<;~o de Con.tas do 
. . ( s .). 5 ,.. 5 ~' ) 

Ano de 2016, com os fundamentos e cons1derandos segumtes: • 

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

autarquicos na realizact~o dum projecto em comum; cfr.: orvamento participative; participacao 

civica, abertura a sociedade civil, servi<;o imparcial e permanents e participayao de ideias; 

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

imposic;ao e n~o de dialogo construtivo; 

3 - Considerando que a nossa Vila de Ponte de Lima, com 892 anos de existencia, nos 

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

principia da representatividade e do esplrito democratico das nossas ralzes. 

4 -A despeito da sua apresentavao tecnica, tambem como nas op<;oes do Plano para 2016 e 
da politica orvamental da Camara Municipal nao corresponds aquila que, globalmente, 
entendo ser o melhor para a qualidade de vida de todas as pessoas das 51 freguesias de 
Ponte de Lima. Nao se pode optar por uma execuc;:~o de um Plano que tem um custo de 
oportunidade nao razoavel para todos os limianos, atentas as circunstancias temporais e 
espaciais em que vivemos. As rubricas em causa mereciam outro planeamento a medio e 
Iongo prazo. Sem prejulzo da valoriza<;ao das Feiras Novas, n~o se percebe a rubrica 
atribui~a a Associavao Concelhia das Feiras Novas, no valor de € 333 815,34. 

5 - Na verdade, muitas das promessas do Plano e Or<;amento respective nao foram 
executadas. Por exemplo, falta de saneamento, ate nas zonas industrials. 
lndependentemente da opc;ao e escolha politica, o que esta em questao e tambem a atitude 
passiva da CM na realizac;~o do que se propoe fazer, sendo reflexo disso a taxa de execuc;ao 
orvamental da despesa ao Iongo dos varies a nos: 72,1 %. (201 0: 57%; 2011 : 55,8%; 2012: 
60.46%; 2013: 67.24%; 2014: 58,9%; 2015: 61,57). 

6 - Estas Contas trazem associadas a si um Plano e Or<;amento que continua a politica de 
desertificayao das freguesias . Dever-se-a pensar Ponte de Lima a medio/longo prazo. Esta 
nao e. de facto, a nossa polftica. Falta autonomia financeira e polltica das freguesias. A nossa 
proposta e a de transfer~ncia de efectiva autonomia para as freguesias , atraves de um 
aumento substancial de verbas, de forma proporcional e devidamente calendarizadas ao 
Iongo do mandate, por todas as freguesias, bem como aumento substancial de apoio social. 
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7 - No plano tecnico, as des pes as de capital na aquisi<;ao de bens continua, na minha 
opini~o. excessiva e desproporcional. Continuamos a defender o "regresso a terra", que o 
"queijo limiano e nosso", "parques infantis por todas as freguesias", com apoios efectivos a 
taxa de natalidade e familias, valor essencial da sociedade humana, "refei<;oes gratis nas 
escolas" e "TGV? Nao, Obrigadol" ldeias que nao foram vertidas para esta Presta<;ao de 
Contas. 

8 - A atitude passiva desta execu<;ao passa tam bern por outros temas, desig Aadamente: 
saneamento, desenvolvimento rural , moderniza9~0 administrative (SAMA), produ<;ao de 
energia e61ica, centro desportivo e parques de estacionamento, entre outros, sendo que a 
taxa de execuvao or<;amental e tambem baixa. 

9 - Acresce ainda uma execuc;:ao financeira anual de 55,93% e uma execugao financeira 
global de 25,67%, ambas da Execu<;ao do Plano Plurianual de lnvestimentos, com varias e 
excessivas modificagoes ao respective orgamento, designadamente, modificac;:Oes ao 
or<;amento da receita, da despesa, do Plano Plurianual de lnvestimentos e do Plano de 
Actividades Municipals. 

10 - In fine, questiona-se a dfvida existente em 31 de Dezembro de 2016, por emprestimos 
obtidos, no valor de € 1 081 368,87, a que acresce outras dfvidas a terceiros no valor de € 1 
9~9 z~;~,~:aol-fQ-'"'i.oo ~ ~6~'~-or~~GII\').\'~~ ~ J- ci&o c}0'314.A ~ fltJ>-le'#'f)tS~tt 
Face ao expendido, e a despeito do saldo da situagao financeira e patrimonial da C~mara 
Municipal, entendo, em razao da coer~ncia democn3tica, da liberdade de opiniao e do custo 
de oportunidade em causa, assim como com a aus~ncia de Norma de Controlo Interne e com 2 
as reservas e enfases da presente prestagao de contas, que este documento nao 
corresponds a nossa mundividencia para o melhor de todos os cidadaos de Ponte de Lima. 
Por isso, voto contra. 

cl c...:J ~: 'l."r""'"".' \" ,._. ~~ ~'-'~ ~y"' ~~ .. l J. s r ~:>.Q~,., '\--''" p 
PRIMEIRA REVISAO AO ORQAMENTO E OPc;OES DO PLANO DE 2017 

Veto Contra. 

Ponte de Lima, 10 de Abril de 2017, 

0 Vereador do Movimento 51, 

-=:::::=r=\==:/="~ ==c~~--
(FIIipe VIana) 



DECLARACAO DEVOTO 

PRESTA~O DE CONTAS 2016 

Temos Yindo a defender a neressidade defocaizar o mestmerm municipal em fftas CJE 
contribla'n pilorilariarnente para a 811¥> de ii'Hestl»i&*». a~ de enrpego e fia~ de 
pessoas, prindpalmente dos jcNens limaiJOS que desejem penna')eCer no Conc:ello. 
Simultaneamente proanmos sa'Sitiiz• o a.ricipio J&B a neces!idade de ~~~ o apok) a 
families lirnianas carenciattas. bailcar o valor do llalpOSID lb1idpal sdR lrnbweis (MI} para a a:.a 
minima. praseNar e conservar o pabiuaio mnsaruido e a•tietllal e alrbir I'XMIS ax•~ 
as Juntas de Freguesia. 

• 0 Centro deApoio e ~de Ponte de Lima. tmla medida destinada a criar um e.spac;o 
onde e~eendedores e empesas clspc:aiJaTt de 1.m ~ integrado de recursos. 
coMecimenaos. fenarne~ilas e ~ de apoio.. CJJe Jaciilam e estiroolarn,. ab'allf::s do 
lrabralto em rede. suslelllado run aqaDD alargado de paaliios. o SUigimenlo. apoio e 
dinami:za~ de novos empreendimentos e a ~e ~de riqueza e emprego. 

• A~ de quadros de axceMncia para OS estudantes do conceh>, ~ asslm 
para a ~ do suczsso escolar e ecb:alvo. ao :reco•"Jecer os alA"G5 que se 
distinguem peta exCBIAncia nos dominies mg~litiwos. QJI!urais. sodais eJau ~. 

• A reaJ1z~ de uma feira de oporU1idades de neg6cio. de emprego e empreendedoti:smo. 
com o objetivo de identificar oportlridades de efi1W&QO. ap~ese~ 1ta1 programas de •OOc> a 
~ do pr6prio emprego e deserndver Ci41acidades de empreendedorismo, 
particuJarmente de jovens licenciados. 

• A Semana da Juventude, com o oqetivo de inoenlivar as as.s.ocia¢es .locais e .o.s jov.en-s 
~~mia'nos a ~de diversas atMdades desportivas.. reaeatiYas e cultumis.. 

• A Cons~ de urn parque de esladonamenlo, para camiOes TIR, para que estes ienham 
acom~s rondignas. levando a que o estacionamento nas hennas das esliradas 
nacitnai'S deixe de ser plillica reconente.. 

• 0 Centro de MedfCina IJe.spor!iva de Ponte de line. uma garantia da saUde e a~sl&ncba 
aos atletas. cidadaos limianos, e urn excelente apoio aos dubes que como sabemos vivem 
err: pem>.anent8 dmcukfade f.nar'.C2'.ra. 

• 0 aumento em 5% do valor do subsidios anua1 atrib.Jido aos Centro Sociia1s e ·as 
lnstitui~s PartkuJares de Solidariedade Social. tendo em considera~o o seu conttJbuto 
para a melhoria da quafldade de vida e a integ~ social de pessoais em sttua~o de 
carencia ou vulnerabilidade. com especiaJ destaque para as~. j oveos 'e idosos.: 

• 0 Progr.ama ConceJhio de Promo(:ao de SaUde omt eovolvendo miJd,c;os denti.stas 
aderente. comparticipando au ~ tratamentos preventivos. restaura~Oe.s. 
~~.m;Oes.. af:samen~os :ad~!a:es, desv!ta~ e cc!cca~ de pro!eses a pe&S>cns 
oomprovadamente careociadas: 

manuelbarro~v~readur~mpJ@ctnaiiJ:.2lL 



·• 0 PRvama de ~ de Cornparticipa(: de lleckanentas, dEN.damerite 
~ desDiildo a paasiallislas idosos com mais de 65 mas au depel'ldenOes 
com~ grave ou africa. residenles hS mais de 2 anos e ~ no C'OJlCeho 
de Ponle de lima e CJJe se enccnllern em sa~ de cunpovada carencia econQmJca 

• A knpeza pennanenle das ma~gens do rio ~ a ~ e CICJ0!'8fV~ 6ms 
rnotruner1bs hisiOricos, bern como o combale a il•39fio a1tietEL 

0 documento de presta~ de contas do ano de 2016 apresentado renete gklbalmen!e uma 
estrategia de~ assente run a:qmro de maldas e de priaridarles eslabelecidas que, ·tendo 
em con*lerapio a dspcnitiidade filaJCeira do MlriciJjo ficatamacpmdo CJE seria elqpet:!tBve\, 
o que 1amentamas.. .Assirn. abs1enho-me na ~-

Ponte de Lima, 10 de abnl de20J7 

0 Vereadw do PPDIPSD. 

(Manu~ R~c~n Ilif?os) 

f!iCijl!.!eibaxn~yere_piforcmpl(wgm,ti,LQ}J.n 


