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Secretdria: Chefe de Divisfio Municipal: Dr. a Maria Sofia Fernandes Velho de 
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Prestou Colaborarfio Ticnica: Ma Guilhermina Franco Pais 

Resumo Diario de Tesouraria: 
Saldo ..................... 11.383.100,41 euros 

OBS: 
A Ata foi aprovada por minuta 
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PERIODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA: -------------------------------

_ Intervenr;iio dos Vereadores: --------------------------------------------

_Usou da palavra o Dr. Filipe Viana que abordou os seguintes assuntos: se ja existiam 

novidades relativamente as portagens nas Scutts; TGV; Saneamento em Vilar das Almas, 

entre outras freguesias; na empreitada que esta prevista para a estrada Calvelo/Freixo, esta 

contemplada a estrada em frente a GNR de Freixo; marcos milenares em Sa estao muito mal 

tratados; moinhos. ________________________________________________________ _ 

_ 0 Sr. Presidente prestou os esclarecimentos tidos por necessario. __________________ _ 

_ ORDEM DO DIA: Presente a ordem de trabalhos, foram tomadas as seguintes resolu9oes 

acerca dos assuntos dela constantes. ---------------------------------------------

_ (01) APROVA<;AO DA ATA DA REUNIAO ANTERIOR:- A Camara Municipal em 

cumprimento do disposto no numero 2, do artigo 92°, da Lei n. 0 169/99, de 18 de setembro, na 

reda9ao que lhe foi dada pela Lei n. 0 5-A/2002, de 11 de janeiro, e sem prejuizo da sua previa 

aprova9ao sob a forma de minuta, para efeitos do disposto nos numeros 3 e 4 do citado artigo, 

deliberou aprovar a ata da reuniao realizada em 03 de abril de 2013, pelo que vai a mesma ser 

assinada pelo Exm.0 Presidente e pelo Secretario. Esta delibera9ao foi tomada por maioria 

com a absten9ao do Sr. V ereador Dr. Filipe Viana. ______________________________ _ 

_ (02) FREG UESIAS _______________________________________________________ _ 

2.1 - FREGUESIA DE SEARA - Presente urn oficio datado de 17 de fevereiro, a 

solicitar uma comparticipa9ao financeira para a obra de "Requalifica9ao Urbana - Centro 

Civico da Seara". A Camara Municipal deliberou por unanimidade, comparticipar em 100% 

as obras na estrada municipal, transferindo a verba de 23.298,77 euros mais IVA a taxa legal 

em vigor, delegando competencias na freguesia mediante celebra9ao de protocolo de 

delega9ao de competencias. Mais deliberou por unanimidade atribuir uma comparticipa9ao 

financeira de 70% ate ao montante maximo de 39.445,36 euros mais IVA a taxa legal em 

vigor, para as obras nas vias vicinais, a transferir a medida da execu9ao da obra. ___ _ _ 

2.2 - FREGUESIA DE VILAR DAS ALMAS - Presente o oficio datado de 10 de 

mar9o, a solicitar uma comparticipa9ao financeira destinada a obra de "Pavimenta9ao de Parte 

da Rede Viaria da Freguesia". A Camara Municipal deliberou por unanimidade, atribuir 

uma comparticipa9ao financeira de 70% ate ao montante maximo de 32.640,00 euros mais 

IV A a taxa legal em vigor, a transferir a medida da execu9ao da obra. _________________ _ 

_ 2.3 - FREGUESIA DE RENDUFE - Presente o oficio datado de 22 de mar9o, a solicitar 

uma comparticipa9ao financeira destinada a obra de "Constru9ao de Muros de Suporte em 
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Vias Municipais, nos Lugares da Igreja e Canucha". A Camara Municipal deliberou por 

unanimidade, comparticipar em 100% a obra transferindo a verba de 5.000,00 euros mais 

IV A a taxa legal em vigor, a liquidar ap6s a execu<;ao das obras. ___________ _ 

_ 2.4 - FREGUESIA DE RENDUFE - Retifica~ao da delibera~ao de camara de 07 de 

janeiro de 2013- Ponto 2.2 - A Camara Municipal deliberou por maioria com a absten<;ao 

do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, retificar a delibera<;ao de camara de 07 de janeiro de 2013, 

no senti do de comparticipar em 100% as obras de coloca<;ao da conduta para abastecimento 

de agua domiciliaria no caminho de Maceira e Sobrada, transferindo a verba de 7.762,63 mais 

IV A a taxa legal em vigor, delegando competencia na freguesia, mediante celebra<;ao de 

protocolo de delega<;ao de competencias. Mais deliberou por maioria com a abstens;ao do Sr. 

Vereador Dr. Filipe Viana, compatiicipar em 90% ate ao montante maximo de 26.960,74 

euros mais IV A a taxa legal em vigor, no ambito dos subsidios de montanha, a transferir a 

medida da execu<;ao dos trabalhos. _____________________ _ _ 

_ 2.5- FREGUESIA DE FREIXO- Presente o oficio n°006/13 datado de 19 de fevereiro, 

a solicitar uma comparticipa<;ao financeira para custear as despesas com a edi<;ao de uma 

publica<;ao com a hist6ria da freguesia de Freixo. A Camara Municipal deliberou por 

maioria com a absten<;ao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, atribuir urn subsidio ate ao 

montante maximo de 870,00 euros mais IV A a taxa legal em vigor, mediante a entrega de 100 

livros. 
-----------------------------------

_ (03) ASSUNTOS DIVERSOS ________________ _ 

_ 3.1- PROJETO PONTE AMIGA- Presente o processo relativo as obras a realizar na 

residencia da Sr.a Maria Julia da Costa Dias, residente na Rua da Senra, freguesia de Freixo, 

tendo como entidade intermediaria a "Casa do Povo de Freixo". A Camara Municipal 

deliberou por unanimidade, atribuir uma comparticipa<;ao de 4.770,00 euros com IVA 

incluido, a transferir para a "Casado Povo de Freixo", entidade intermediaria para a execu<;ao 

da obra, ap6s a conclusao da obra. _ _____________________ _ 

_ 3.2- PROJETO PONTE AMIGA- Presente o processo relativo as obras a realizar na 

residencia da Sr.a Maria Piedade Ribeiro, residente na Rua de Gaiao, 216, freguesia de Freixo, 

tendo como entidade intermediaria a "Casa do Povo de Freixo". A Camara Municipal 

deliberou por unanimidade, atribuir uma comparticipa<;ao de 4.929,00 euros com IVA 

incluido, a transferir para a "Casado Povo de Freixo", entidade intermediaria para a execu<;ao 

da obra, ap6s a conclusao da obra. ___ ___________________ _ 

_ 3.3- PROJETO PONTE AMIGA- Presente o processo relativo as obras a realizar na 

residencia do Sr. Antonio Francisco Pereira Magalhaes, residente na Rua de Mol des, 917, 
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freguesia de Vitorino de Piaes, tendo como entidade intermediaria a "Casa do Povo de 

Vitorino de Piaes". A Camara Municipal deliberou por unanimidade, atribuir uma 

comparticipas;ao de 4.981,50 euros com IV A inclufdo, a transferir para a "Casa do Povo de 

Vitorino de Piaes", entidade intermediaria para a execus;ao da obra, ap6s a conclusao da obra. 

Neste ponto o Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, nao votou, declarando-se impedido por motivos 

pessoais e/ou profissionais. _________________________ _ 

_ 3.4- PROJETO PONTE AMIGA- Presente o processo relativo as obras a realizar na 

residencia do Sr. Emilio Gons;alves do Pereiro, residente na Rua da Boavista, 383, freguesia 

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

Camara Municipal deliberou por unanimidade, atribuir uma comparticipas;ao de 4.907,70 

euros com IVA incluido, a transferir para o "Centro Social e Paroquial de Fornelos", entidade 

intermediaria para a execus;ao da obra, ap6s a conclusao da obra. __________ _ 

_ 3.5 - HABITA<;AO SOCIAL - Presente uma proposta do Servis;o de As;ao Social a 

propor o realojamento da Sr.a Maria Fatima F. Alfaia Ferreira no Bairro da Pos;a Grande em 

Arcozelo , com uma renda apoiada de 30,00 euros. A Camara Municipal deliberou por 

maioria com a abstens;ao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, autorizar o realojamento, fixando 

a renda apoiada em 30,00 euros/mensais. _ _ ____________ ___ __ _ 

_ 3.6 - HABITA<;AO SOCIAL - Presente uma proposta do Servi<;o de As;ao Social a 

propor o realojamento do Sr. Abderrazak Hachmi no Bairro da Po<;a Grande em Arcozelo , 

com uma renda apoiada de 10,00 euros. A Camara Municipal deliberou por maioria com a 

abstens;ao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, autorizar o realojamento, fixando a renda apoiada 

em 10,00 euros/mensais. 
----------------- ----------

_3.7 - HABITA<;AO SOCIAL - Presente uma proposta do Servi<;o de A<;ao Social a 

propor o realojamento da Sr.a Ana Paula de Sousa no Bairro da Po<;a Grande em Arcozelo , 

com uma renda apoiada de 10,00 euros. A Camara Municipal deliberou por maio ria com a 

abstens;ao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, autorizar o realojamento, fixando a renda apoiada 

em 10,00 euros/mensais. __________________________ _ 

_ 3.8 - HABIT A<;AO SOCIAL - Presente uma proposta do Servi<;o de As;ao Social a 

propor o realojamento da Sr.a Maria do Ceu Araujo Gomes no Bairro da Po<;a Grande em 

Arcozelo , com uma renda apoiada de 10,00 euros. A Camara Municipal deliberou por 

unanimidade, autorizar o realojamento, fixando a renda apoiada em 10,00 euros/mensais. 

Neste ponto o Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, nao votou, declarando-se impedido por motivos 

profissionais. ______________________________ _ 
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_3.9 - HABIT A<;AO SOCIAL - Presente uma proposta do Servi<;o de A<;ao Social a 

propor o realojamento da Sr.a Sandra Florencia Martins Rocha no Bairro da Po<;a Grande em 

Arcozelo , com uma renda apoiada de 30,00 euros. A Camara Municipal deliberou por 

maioria, com a absten<;ao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, autorizar o realojamento, 

fixando a renda apoiada em 30,00 euros/mensais. ________________ _ 

_ 3.10 - HABITA<;AO SOCIAL - Bairro da Po~a Grande - Rosa Sousa Amorim 

Pedido de pagamento em presta<;oes das rendas em atraso. A Camara Municipal deliberou 

por maioria com a absten<;ao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, autorizar o pagamento em 

presta<;oes das rendas em atraso, a titulo excecional, devendo efetuar o pagamento de 50,00 

euros mensais, dos quais 25,00 euros correspondem ao pagamento de renda e os restantes 

25,00 euros a liquida<;ao das rendas, advertindo-se que na falta do pagamento de qualquer 

presta<;ao sera intentada a competente a<;ao de despejo. _____________ _ 

_ 3.11 - HABITA<;AO SOCIAL - Bairro da Po~a Grande- Presente uma proposta do 

Servi<;o de A<;ao Social a propor a permuta da habita<;ao atribuida a Maria Rosa Pereira Alves 

para urn fogo de tipologia Tl. A Camara Municipal deliberou por maioria com a absten<;ao 

do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, autorizar a permuta da habita<;ao, sendo o valor da renda 

apoiada de 28,30 euros. _ ____ ____________________ _ 

_ 3.12 - UNIVERSIDADE ABERT A - Presente urn e-mail datado de 28 de janeiro, a 

solicitar a cedencia do Teatro Diogo Bemardes nos dias 22, 23 e 24 de julho, para a realiza<;ao 

do III Encontro da Rede BrasPor I Ambiente Costeiros e Redes Hidrognificas, com isen<;ao 

das taxas de utiliza<;ao. A Camara Municipal deliberou por maioria com a absten<;ao do Sr. 

Vereador Dr. Filipe Viana, autorizar a cedencia do Teatro Diogo Bernardes nos dias 22, 23 e 

24 de julho, para a realiza<;ao do III Encontro da Rede Braspor/ Ambiente Costeiros e Redes 

Hidrognificas. Mais deliberou por maioria com a absten<;ao do Sr. Vereador Dr. Filipe 

Viana, isentar do pagamento das taxas de utiliza<;ao. ____________ _ 

3.13 - CENTRO PAROQUIAL E SOCIAL DE FORNELOS - Presente urn oficio 

datado de 27 de mar<;o, a solicitar a cedencia do Teatro Diogo Bemardes no dia 2 de agosto 

pelas 18:00horas, para a realiza<;ao da Festa Final do Ano da CrecheS. Vicente, com isen<;ao 

das taxas de utiliza<;ao. A Camara Municipal deliberou por maioria com a absten<;ao do Sr. 

Vereador Dr. Filipe Viana, autorizar a cedencia do Teatro Diogo Bemardes no dia 02 de 

agosto pelas 18:00 horas, para a realiza<;ao da Festa Final do Ano da CrecheS. Vicente. Mais 

deliberou por maioria com a absten<;ao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, isentar do 

pagamento das taxas de utiliza<;ao. _____________ ______ __ --=-~-. 
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_ 3.14- CLA PONTE DE LIMA - Presente urn e-mail datado de 05 de abril, a solicitar a 

cedencia do audit6rio da Biblioteca Municipal no dia 4 de maio entre as 15:00 e as 17:00 

Horas, para a realiza9ao de uma conferencia intitulada " Media e Media96es Culturais -

Cinema e Novas Narrativas na Educayao, Ciencia e Cultura". A Camara Municipal deliberou 

por maioria com a absten9ao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, autorizar a cedencia do 

audit6rio da Biblioteca Municipal no dia 4 de maio entre as 15:00 e as 17:00 horas, para a 

realiza9ao de uma conferencia intitulada" Mediae Media96es Culturais- Cinema e Novas 

Narrativas na Educa9ao, Ciencia e Cultura". __________________ _ 

3.15 - LIST A DEFINITIV A DOS CANDIDATOS A BOLSA DE ESTUDO PARA 0 

ENSINO SUPERIOR ANO LETIVO 2012/2013 - Aprova~ao. A Camara Municipal 

deliberou por maioria com a absten9ao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, aprovar a lista 

definitiva dos candidatos a bolsa de estudo para o ensino superior ano letivo 2012/2013, de 

acordo como proposto. ______________________ _ __ _ 

3.16 ALARGAMENTO DE HORARIO DE FUNCIONAMENTO DE 

EST ABELECIMENTO COMERCIAL - Presente urn requerimento em nome de TUNESA 

a requerer o alargamento do honirio de funcionamento do "GIRA BOLA BAR" sito na Rua 

Formosa, n°17, freguesia e concelho de Ponte de Lima, ate as 04:00 horas do dia 18 de abril. 

A Camara Municipal deliberou por maio ria com a abstenyao do Sr. V ereador Dr. Filipe 

Viana, autorizar o alargamento do honirio ate as 04:00 horas do dia 18 de abril, devendo para 

o efeito requerer a respetiva licen9a, sem emissao de ruido. ___________ _ _ 

_ 3.17 - ASSOCIA<;AO DE ESTUDANTES DA UNIVERSIDADE FERNANDO 

PESSOA - Presente urn e-mail datado de 22 de maryo, a solicitar a colaborayao para a 

realiza9ao da xxa Semana Academica "Agarra a Vaca", a realizar-se na semana de 24 a 28 de 

abril. A Camara Municipal deliberou por maioria, com a abstenyao do Sr. Vereador Dr. 

Filipe Viana, autorizar a ocupayao da via publica. Deliberou ainda por maioria com a 

abstenyao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, autorizar de acordo com o solicitado, o 

alargamento do honirio de funcionamento ate as 4h00m do dia 25 de abril, condicionado a 

obten9ao das respetivas licen9as, designadamente a de ruido, nao estando autorizados os DJ 's. 

Mais deliberou por maioria com a absten9ao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, autorizar, de 

acordo com o solicitado, o alargamento do honirio de funcionamento ate as 4h00m dos dias 

27 e 28, na condi9ao de nao ser emitido qualquer ruido para o exterior. Deliberou por 

maioria com a absten9ao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, ainda autorizar a cedencia da 

Expolima no dia 27 de abril, para realiza9ao da atua9ao de "Zeze Fernandes", nao estando 

autorizada a atua9ao de DJ' s, na condi9ao de nao serem instalados bares de estabelecimentos 
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comerciais no espac;:o cedido. Mais deliberou por maioria com a abstenc;:ao do Sr. Vereador 

Dr. Filipe Viana, solicitar a Associac;:ao o trajeto do cortejo academico para posterior 

decisao. ---------------------------------------------------------

3.18 - PRESTA<;AO DE CONTAS DO ANO 2012 E INVENTARIO. A Camara 

Municipal deliberou por maio ria com o voto contra do Sr. V ereador Dr. Filipe Viana, 

aprovar a Prestac;:ao de Contas do ano 2012 e Inventario. Mais deliberou por maioria como 

voto contra do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, remeter a Assembleia Municipal para 

apreciac;:ao e aprovac;:ao. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declarac;:ao de voto, que 

se anexa a presente ata. __________________________________________________ _ 

___ 3.19 - PRIMEIRA REVISAO AO OR<;AMENTO E OP<;OES DO PLANO 2013. A 

Camara Municipal deliberou por maioria com o voto contra do Sr. Vereador Dr. Filipe 

Viana, aprovar a primeira Revisao ao Orc;:amento e Opc;:oes do Plano 2013. Mais deliberou 

por maio ria com o voto contra do Sr. V ereador Dr. Filipe Viana, remeter a Assembleia 

Municipal para apreciac;:ao e aprovac;:ao. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou 

declarac;:ao de voto, que se anexa a presente ata. ________________________________ _ 

3.20 - CONCURSO PUBLICO DE FORNECIMENTO CONTINUO DE 

COMBUSTIVEL POR CARTAO MAGNETICO - Aprova~ao de minuta de contrato. A 

Camara Municipal deliberou por maioria com a abstenc;:ao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, 

aprovar a minuta do contrato. 
------------------------------------------------

___ 3.21 - ASSOCIA<;AO CONCELHIA DAS FEIRAS NOV AS - Presente uma proposta 

do Sr. Presidente da Camara, relativa a constituic;:ao dos Orgaos Sociais, que a seguir se 

transcreve: 

PRO POSTA 

De acordo com os Estatutos da Associac;:ao Concelhia das Feiras Novas, para o ano 2013 , 

proponho que sejam indicados pelo Executivo Municipal as seguintes pessoas para os 

referidos Orgaos Sociais: 

ASSEMBLEIA GERAL 

Presidente - Presidente da Camara 

1.0 Secretirio- Joao Carlos Caldas Melo Velho 

CONSELHO FISCAL 

Relator - Fernando Rui Mimoso Lima Gomes 

Vogal- Antonio Jose Gorito de Barros 

DIRECAO 

Presidente - Franclim Alves Castro e Sousa 
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Secretario -Padre Eurico da Silva Pinto 

Tesoureiro- Abel Nunes Lopes 

Ponte de Lima, 1 0 de abril de 2013 

0 Presidente da Camara, 

Victor Mendes (Eng0
) 
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A Camara Municipal deliberou por maioria com o voto contra do Sr. Vereador Dr. Filipe 

Viana, aprovar a proposta. ________________________ _ 

3.22 - RELA<;AO DE PRESTA<;AO DE SERVI<;OS - 1 o TRIMESTRE 2013- Para 

conhecimento ao abrigo da delibera.yao de 04 de fevereiro de 2013. A Camara Municipal 

tomou conhecimento da relac;ao de prestac;ao de servic;os. _____________ _ 

3.23- FABRICA DA IGREJA DA FEITOSA- Presente urn e-mail datado de 3 de 

abril, a solicitar a autorizac;ao para realizac;ao de uma feirinha e utilizac;ao da barraquinha 

etnografica, no dia 14 de julho de 2013. A Camara Municipal deliberou por maioria com a 

abstenc;ao do Sr. V ereador Dr. Filipe Viana, autorizar a realizac;ao da feirinha e utilizac;ao da 

barraquinha etnografica, no dia 14 de julho. _________________ _ _ 

_ 3.24 - VOTO DE FELICITA<;6ES - Presente uma proposta do Sr. Vereador Dr. 

Franclim, que a seguir se transcreve: 

"CLUBE NAUTICO DE PONTE DE LIMA SAGRA-SE CAMPEAO NACIONAL DE 

FUNDO POR EQUIP AS E CONQUISTA 0 SEXTO TITULO NACIONAL DE 

FUNDO COLETIVO 

0 Clube Nautico de Ponte de Lima, participou no passado sabado, 6 de abril de 2013, no 

Campeonato Nacional de Fundo com 56 atletas, esta competic;ao teve lugar em Montemor-o

Velho, e teve uma participac;ao de urn total de cerca 700 atletas e 48 Clubes de todas as 

regioes do Pais. Esta competic;ao esteve aberta a todas as categorias desde o Iniciados ate aos 

Veteranos, com urn percurso na Pista de Montemor-o-V elho constituido por 3 voltas num 

total de 5000 Mts. 

0 Nautico de Ponte de Lima que era o detentor deste titulo no anode 2007, 2008, 2009, 2011 

e 2012 e em 201 0 foi segundo a apenas 19 pontos do vencedor, reconquistou e de forma 

consolidada este Campeonato Nacional, obtendo mais de 64 pontos que a epoca passada com 

urn total de 3068 Pontos, com uma diferenc;a de mais de 500 pontos para o 2° Clube o Nautico 

de Prado. 

Vice-campeao Olimpico Fernando Pimenta e Penta campeao Nacional de Fundo 
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Fernando Pimenta conquista o Campeonato Nacional de Fundo pelo quinto ano consecutivo, 

depois de em fevereiro ter ganho o Interchellenger o atleta Limiano fez uma prova sempre na 

cabe<;a da prova e venceu confirmando assim o seu valor individual. 

Limianos conquistam as 8 primeiras medalhas em Campeonato Nacional 

Se a nivel coletivo o Nautico de Ponte de Lima, foi urn vencedor indiscutivel a nivel 

individual os seus atletas nao fizeram por menos e alcan<;aram 8 atletas a subir ao p6dio, 

sendo 3 Campeoes Nacionais e 5 Vice-campeoes Nacionais. 

Eis os atletas que subiram ao p6dio: 

-Fernando Pimenta- Campeao Nacional em K1 Senior 

-Samuel Amorim - Campeao Nacional em C1 Senior 

-Hugo Figueiras- Campeao Nacional em K1 Junior 

-Marta Pinto - Vice-campea Nacional em K1 Senior Feminino 

- Rui Lacerda- Vice-campeao em C1 Senior 

- Joao Amorim - Vice-campeao Nacional em C1 Cadete 

- Francisca Carvalho - Vice-campea Nacional em K1 Infantil Feminino 

-Francisco Santos - Vice-campeao Nacional em K1 Iniciado." 

A Camara Municipal deliberou por unanimidade, aprovar a proposta do voto de 

felicita<;oes. _____________________________ _ 

_ (04) ATRIBUI<;::AO DE SUBSIDIOS ______________ _ 

4.1 - CONCESSAO DE SUBSIDIOS A ASSOCIA<;::OES CULTURAIS E 

DESPORTIVAS/2013. Presente uma proposta do Sr. Vereador Dr. Franclim Sousa relativa a 
concessao de subsfdios a associa<;oes culturais e desportivas respeitantes ao ano 2013. A 

Camara Municipal deliberou por unanimidade, aprovar a proposta. Neste ponto o Sr. 

Vereador Dr. Filipe Viana, nao votou, declarando-se impedido. _ _ _____ ___ _ 

_ 4.2 - ASSOCIA<;::AO DESPORTIV A OS LIMIANOS - SEC<;::AO DE HOQUEI EM 

P A TINS - Presente urn oficio a solicitar urn subsidio destinado a desloca<;ao dos atletas da 

patinagem artistica, a fim de disputar o Campeonato Europeu de Show e Precisao de 

Patinagem Artistica em Modena, Italia, que se realiza nos dias 1, 2, 3, e 4 de maio. A Camara 

Municipal deliberou por unanimidade, atribuir urn subsidio no valor de 712,50 euros. Neste 

ponto os Srs. Vereadores Dr. Franclim Castro e Sousa e Dr. Filipe Viana, nao votaram, 

declarando-se impedidos por motivos pessoais. 
------ -------------- - -

_ 4.3 - ASSOCIA<;::AO DESPORTIV A "OS LIMIANOS" - Presente urn oficio n°2, 

datado de 4 de abril a solicitar apoio para a organiza<;ao do "IV Torneio Internacional de 

Futebol 7-Sub 12" a decorrer nos dias 8 e 9 de junho. A Camara Municipal deliberou por 
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unanimidade, atribuir urn subsidio no valor de 1.425,00 euros. Mais deliberou por 

unanimidade, autorizar a cedencia do audit6rio do Rio Lima no dia 08 de junho pelas 10:30 

horas, para a reces;ao das comitivas. Neste ponto o Sr. Vereador Dr. Filipe Viana nao votou, 

declarando-se impedido. _________________________ _ 

_ ADIT AMENTO A ORDEM DE TRABALHOS:- Por se ter considerado de resolus;ao 

urgente, a Camara Municipal deliberou, por maioria com o voto contra do Sr. Vereador Dr. 

Filipe Viana, aditar os seguintes assuntos a Ordem de Trabalhos: 

_(05) PLANO DE TRANSPORTES ESCOLARES - Abertura de concurso publico -

A Camara Municipal deliberou por maio ria com a abstens;ao do Sr. V ereador Dr. Filipe 

Viana, aprovar o programa de concurso, o caderno de encargos e proceder a abertura do 

procedimento. Mais deliberou por maioria com a abstens;ao do Sr. Vereador Dr. Filipe 

Viana, designar o juri do procedimento sendo constituido pelo Chefe da DEC, Dr. Jose 

Dantas Lima Pereira, Chefe da DAF, D~. Maria Sofia Fernandes Velho de Castro Araujo e 

pela Tecnica Superior Dra Susana Alice Ferraz de Abreu Batista. _________ _ 

_ (06) - CLUBE DESPORTOS RADICAlS BATOTAS PONTE DE LIMA - "I TRAIL 

LIMIANO" - A Camara Municipal deliberou por maioria com a abstens;ao do Sr. Vereador 

Dr. Filipe Viana, autorizar no dia 05 de maio a cedencia do espas;o de lagedo em frente a 
Expolima, bern como os balnearios da Expolima e do Campo do Triunfo, desde que haja 

disponibilidade de horarios. ________________________ _ 

_ (07)- AGRUPAMENTO DAS ESCOLAS DA CORRELHA - Presente urn email 

datado de 12 de abril, a solicitar a cedencia do Teatro Diogo Bernardes para os dias 18 e 19 de 

abril, para a realizas;ao de dois ensaios do Grupo de Teatro da Facha, pelas 21:00 horas, com 

isens;ao das taxas de utilizas;ao. A Camara Municipal deliberou por maioria com a abstens;ao 

do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, autorizar a cedencia do Teatro Diogo Bernardes nos dias 18 

e 19 de abril e isentar do pagamento das taxas de utilizas;ao. ____________ _ 

_ (08) - PREMIO DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOL VIMENTO RURAL 

2013 - A Camara Municipal deliberou por maioria com a abstens;ao do Sr. Vereador Dr. 

Filipe Viana, aprovar a proposta constante da ata de atribuis;ao dos premios .. ______ _ 

_ (09) - HABITA(:AO SOCIAL - Presente uma proposta do Servis;o de As;ao Social a 

propor o realojamento da Sr.a Maria de Fatima A. Pereira Silva, em Picarouba- Fornelos, com 

uma renda apoiada de 10,00 euros. A Camara Municipal deliberou por maio ria, com a 

abstens;ao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, autorizar o realojamento, fixando a renda apoiada 

em 10,00 euros/mensais. ______ ___________________ _ 
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_(10) APROVA<;AO DA ATA EM MINUTA:- Nos termos dos numeros 3 e 4, do miigo 

92°, da Lei n° 169/99, de 18 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 reuniao, em minuta, para surtir efeitos 

imediatos. Esta delibera<;ao foi tomada por maioria, com a absten<;ao do Sr. Vereador Dr. 

Filipe Viana. ___________________________ _ _ 

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

Camara declarou encerrada a reuniao pelas dezoito horas e vinte minutos. ______ _ 

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

A Secretaria, 

\t,r\~ ~+ f{.r~~a-, ,fL\~ .k~tro f\ro-f 



- ' ~ 
PRESTA<;AO DE CONTAS DO ANO 2011 E INVENTARIO 

DECLARA<;AO DE VOTO 

0 Vereador Filipe Viana, eleito na lista do Partido Social Democrata, vern, no 
exercicio das suas fun96es, declarar o seu voto contra, no ambito da Presta<;ao 
de Contas do Anode 2012, com os fundamentos e considerandos seguintes: 

1 - A despeito da sua apresenta9ao tecnica, tambem como nas op96es do 
Plano para 2012 e da politica or9amental da Camara Municipal nao 
corresponde aquilo 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 execu9ao de um Plano que tern um custo de oportunidade nao 
razoavel para todos os limianos, atentas as circunstancias temporais e 
espaciais em que vivemos. 
Na verdade, muitas das promessas do Plano e Or9amento respectivo nao 
foram executadas. Por exemplo, falta de saneamento, ate nas zonas 
industriais. lndependentemente da op9ao e escolha politica, o que esta em 
questao e tambem a atitude passiva da CM na realiza9ao do que se propoe 
fazer, sendo reflexo disso a taxa de execu9ao or9amental: apenas 60.46%. 
(201 0: 57%; 2011: 55,8%). 
2 - Estas Contas trazem associadas a si um Plano e Or9amento que continua 
a politica de desertifica9ao das freguesias, come9ando, desde logo, pelos 
cortes nos financiamentos das freguesias. A "crise" nao pode justificar tudo. 
Dever-se-a pensar Ponte de Lima a medio/longo prazo. Esta nao e, de facto, a 
nossa politica. Falta autonomia financeira e politica das freguesias. A nossa 
proposta e a de transferencia de efectiva autonomia para as freguesias, atraves 
de um aumento substancial de verbas, de forma proporcional e devidamente 
calendarizadas ao Iongo do mandato, por todas as freguesias, bern como 
aumento substancial de apoio social. 
3 - No plano tecnico, as despesas de capital na aquisi9ao de bens continua, na 
minha opiniao, excessiva e desproporcional. Continuamos a defender o 
"regresso a terra", que 0 "queijo limiano e nosso", "parques infantis por todas as 
freguesias", com apoios efectivos a taxa de natalidade e familias, valor 
essencial da sociedade humana, "refei96es gratis nas escolas" e "TGV? Nao, 
Obrigado!" ldeias que nao foram vertidas para esta Presta9ao de Contas 
4 - A atitude passiva desta execu9ao passa tambem por outros temas, 
designadamente: saneamento, desenvolvimento rural, moderniza<;ao 
administrativa (SAMA), produ9ao de energia e61ica, centro desportivo e 
parques de estacionamento, entre outros, sendo que a taxa de execu9ao 
0r9amental e tambem baixa. 
A estes crescem a compra de im6veis sem rentabilidade e o resultado liquido 
do exercicio negativo de € 2 121 434,72. 
5 - Acresce ainda a ausencia de lnventario na presente reuniao. 

Face ao expendido, e a despeito do saldo da situa9ao 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 REVISAO AO ORCAMENTO E OPCOES DO PLANO DE 2012 

Voto Contra. 

0 Vereador, 

~4.;= ) 0 VI na 

... ·~""- . 
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