
MUNICIPIO PONTE B LIMA 
TERRA RICA DA HUMANIOAOE 

DELIBERA(:AO 

4.1 - PRESTA<:AO DE CO NT AS DO ANO 2013 E INVENT ARlo 
APROV A<;AO. A Camara Municipal, deliberou por maio ria com cinco votos a 

favor, uma absten9ao do Senhor Vereador Eng. o Manuel Barros e urn voto contra do 

Senhor Vereador Dr. Filipe Viana, aprovar os documentos de presta9ao de contas do 

ano 2013 e o inventario. Mais deliberou por maioria com cinco votos a favor, urna 

absten9ao do Senhor V ereador Eng. 0 Manuel Barros e urn voto contra do Senhor 

Vereador Dr. Filipe Viana, remeter a aprecia9ao e aprova9ao da Assembleia Municipal. 

Os Senhores Vereadores Eng.0 Manuel Barros e Dr. Filipe Viana apresentaram 

declara<;oes de voto, que se anexam a presente ata, como docurnentos mimeros tres e 

quatro, respetivamente e se consideram como fazendo parte integrante da mesma. __ 

Reuniao da Camara Municipal de 14 de Abril de 2014, 

A CHEFE DE DIVISAO, 

Sofia Velho (Dr.3
) 

Tel258 900 400- Fax 258 900 410- Pra<;:a da Republica- 4990.062 Ponte de Lima- geral@cm-pontedelima.pt-www.cm·pontedelima.pt 



~ MUNICIPIO PONTE B ~ 
TERRA RICA OA HUMANIDADE 

PROPOSTA 

Presta~ao de Contas 2013 e Invenbirio 

Nos termos da alinea j) do art0 .35 da Lei n.0 75/2013, de 12 de setembro, 

PROPONHO que a Camara Municipal aprove os documentos de prestac;ao de contas 

relativas ao ano de 2013 e apreciac;ao do inventario. 

Ponte de Lima, 08 de abril de 2014 

0 Presidente de Camara 

- ...... ,,......=-~-~~ 
Victor Manuel Alves Mendes (Eng. 0

) 
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PO~'TE DE Lll!A 
Um partido ao seu lade 

DECLARACAO DE VOTO 

Na qualidade de vereador do PPD/PSD abstenho-me na vota9ao da "Prestavao de Contas de 2013 e 
Inventario", pelos motivos que passo a referir: 

Sendo os documentos de presta9oes de contas urn a apresenta9ao da concretiza<;ao dos documentos 
previsionais e o inventario dos atos econ6micos, e/ou fmanceiros passados, servindo para controlar 
a . gestao e a execu9ao do on;amento, foi feita a compara<;ao da execw;ao on;amental com o 
Or<;amento e os Plano Plurianual de Investimentos e Plano de Atividades Mtmicipais do ano de 
2013, constatando-se que a rnesma foi a seguinte: 

a. Receitas correntes: 99,9% 
b. Receitas de capital: 55,4% 
c. Despesas correntes: 78,25% 
d. Despesa capital: 53,86% 
e. Plano plurianual de investimento: 51,35% 
f. Plano de atividades municipais: 70,98%. 

Considerando que nao concordamos com esta politica de cria9ao de expectativas que depois vemos 
goradas. Nao concordamos com este reiterado comportamerrto de nao cumprimento dos documentos 
previsionais, tambem, subvertidos por um exagerado numero de modifica9oes aos documentos 
inicialmente apresentados. 

Considerando que se verifica uma dimmui~ao das receitas de capital ( fundos comunitarios) em 
3.182 (tres rnilh5es cento e oitenta e dons mil) em rela<;ao ao ano de 20 ]20 

Considerando que se verifica urn aumento das despesas correntes em 1.472 (ltr.o rnilliao 
quatrocentos e setenta e dois mil euros), em relavao ao anode 2012, dos quais 498.000 mil euros, 
com aumento de despesas com pessoal, contrarianolo a tendencia do anode 2011 para 20120 E urn 
aumento de 173.000 mil euros com aquisi<;ao de hens e servi9os, contrariando tambem a tendencia 
do anode 2011 para 2012. 

Considerando que consta a existencia de 4.597 (qtiatro milhoes quilnhentos e noventa e sete mH 
euros) de compromissos assumidos e nao pagos. 

Considerando que continua. a ser necessaria uma maior transfeJrencia de competencias, atraves da 
celebra<;ao de protocolos, para as Jur.~tas de Freguesia, com a correspondente compensa~ao 
fmanceira, como forma de manter um desenvolvimento mais sustentavel do Concelho .. 

Considerando que se torna necessario que essa transferencia seja igua] e pmpordona~ por todas as 

man uelbarrosvereadorcmpl_@gmail.co m 



freguesias e que nao contemple somente cerca de 50%, mesmo assim com diferen~as de va1ores 
considen'iveis, como aconteceu no ano agora em analise. 

Mediante essa amilise nao posso de maneira nenhuma estar de acordo com a politica seguida pela 
maioria CDS do Executivo Municipal, dado que: 

a) A gestao municipal nao e feita de forma criteriosa e coerente, mais parecendo feita de 
forma amadora; 

b) Nao sao cumpridos os documentos previsionais apresentados, ja que sao subvertidos, 
atraves de urn exagerado m1rnero de modifica~oes aos documentos inicialmente 
apresentados; 

c) A gestao municipal nao passa de urn criar de expectativas aquando a elabora9ao e 
apresenta9ao dos documentos previsionais e da analise das contas verifica-se que a sua 
execw;ao e exageradamente baixa; 

d) 0 Executivo Municipal continua a dar preferencia em manter um .saldo de gerencia 
substancial, a executar obras que tao necessarias sao para o desenvolvimento do 
Concelho e para a cria9ao de emprego; 

e) 0 aumento das receitas correntes no valor 2.870 ( dois milhoes oitocentos e setenta mil 
euros ), sendo de real4;ar o aumento dos impostos diretos em 823 mil euros. Apesar de 
positivo para a gestao municipal e negativo para os contribuintes. De referir qtle o PSD 
avan9ou em sede da Assembleia Municipal com proposta de diminui!faO do ll\!II. 

f) A exagerada diminui9ao ern despesas de capitallinvestimento e ao inves, ao aumento 
exagerado das despesas correntes; 

g) A inexistencia de uma politica concertada de atra9ao do investimento privado, leva a nao 
promoc.ao e ao nao aumento do emprego no Concdho: 

h) Torna-se importante uma maior · transferencia de cornpetencias para as Juntas de 
Freguesia, com a celebrayao de protocolos e a correspondente compensa9ao £manceira, 
como forma de manter urn desenvolvimento mais sustentavd do Concelho. 

Ponte de Lima, 14 de AbriR de 2014 

0 Vereador Eleito pelo PPD/PSD, 

1~arro:;-··. 

manuelbarrosvereadorcmpl@~mail.com 



MOVJMENTO 51 

DECLARACAO DE VOTO 

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

das suas fun96es, declarar o seu voto contra, no ambito do ponto da Prestac;:ao de Contas do 

Anode 2013, com os fundamentos e considerandos seguintes: J 4 · J 
4-J 

1 - Considerando que tambem nao lhe foram juntos os respectivos documentos do inventario 

para sustentar a decisao em causa, com viola9ao legal da Lei das Autarquias Locais e dos 

mais elementares direitos democraticos; 

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

autarquicos na realizavao dum projecto em comum; cfr.: or9amento participative; participa9ao 

civica, abertura a sociedade civil , servi9o imparcial e permanente e participa9ao de ideias; 

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

imposi9ao e nao de dialogo construtivo; 

4 - Considerando que a nossa Vila de Ponte de Lima, com 888 anos de existencia, nos 

merece o maior respeito pela hist6ria dos nossos antepassados, bem como na esteira do 1 

principio da representatividade e do espfrito democratico das nossas raizes. 

5- A despeito da sua apresentac;;ao tecnica, tambem como nas opc;oes do Plano para 2013 e 
da pofitica orc;amental da Camara Municipal nao corresponde aquifo 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 par uma execuc;;ao de um Plano que tem um custo de 
oportunidade nao razoavel para todos os iimianos, atentas as circunstancias temporais e 
espaciais em que vivemos. 

6 - Na verdade, muitas das pmmessas do Plano e Orr;amento respective nao foram 
executadas. Par exemplo, falta de saneamento, ate nas zonas industriais. 
lndependenternente da opc;ao e escolha politica, o que esta em questao e tambem a atitude 
passiva da Cl\ll na reali;zac;ao do que se propoe fazer, sendo reflexo disso a taxa de execu9ao 
orvamen:tal: apenas 6.q1~/o. (20'10: 57%; 2011: 55,8%}

1 
"}io .lJ · {;c . \.1, f, I ) 

7 - Estas Contas trazem associadas a si um Plano e Or9amento que continua a polltica de 
d.esertificar;ao das freguesias. Dever-se-a pensar Ponte de lima a medio/longo prazo. Esta 
nao e, de facto, a nossa politica. Falta autonomia financeira e polftica das freguesias. A nossa 
proposta e a de transferencia de efectiva autonomia para as fregueslas, atraves de um 
Blumento suibstancial de verbas, de forma pmporcional e devidamente caleridarizadas ao 
Iongo do mandata, por todas as freguesias, bem como aumento substancial de apoio social. 

e(L·. J...> r. T ._.. s), '35 ./ 
.. - .---.. 
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MOVJMENTO 51 

8 - No plano tecnico, as despesas de capital na aqwsf<;ao de bens continua, na minha 
opini2w, excessiva e desproporcional. Continuamos a defender o "regresso a terra", que o 
"queijo !imiano e nosso", "parques infanHs por todas as freguesias", com apoios efectivos a 
taxa de natatfdade e familias , valor essencial da sociedade humana, "refefc;oes. gratis nas 
escofas" e "TGV? N~o, Obrigado!" ldeias que nao foram vertidas para esta Presta<;ao de 
Contas. 

9 - A aHtude passiva desta execuc;ao passa tambem par outros temas, designadamente: 
saneamenta, desenvolvimento rural , modernizac;ao administrativa (SAMA), produc;ao de 
energ~a e61ica, centro desportivo e parques de estacionamento, entre outros, sendo que a 
taxa de execU<;ao orc;amental e tambem baixa. 

A estes crescem a compra de i!{\6veis sem rentabflidade e_o resultad. o lfquido do exercfcio 
negative deE 2 121 434 ,72.(J~)J )j ~; -=£ £ S ~ .) ~~ t\ ) )£., . 

!{ 8- Acresce ainda a ausencia de lnventario na presente reuniao. 

Face ao expendido , e a despeito do saldo da situac;ao financeira e patrimonial da Camara 
Municipal, entendo, em razao da coerencia democratica, da liberdade de opiniao e do custo 
de oportunidade em causa, que este documento nao corresponde a nossa mundividencia 
para o melhor de todos os cidadaos de Ponte de Lima. Por isso, voto contra. 

PRIMEIRA REV!SAO AO ORCAMENlrO E OPCOES DO PLANO DE 2013 

Voto Contra. 

Ponte de Lima, 14 de Abril de 2014, 

0 Vereador do Movimento 51, 

~A~LQJ v 
(Fi~i!Pe Viana) 
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