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_PERíODO DE ANTES DA ORDEM DO DlA: _______ ____ _ 

_ O Sr. Presidente da Câmara no uso da palavra propôs um voto de pesar pelo falecimento 

de Coronel Engenheiro do Serviço de Material do Exército Bruno Fritsche Centener Pereira 

de Castro. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar o voto proposto, devendo 

ser dado conhecimento à família. No uso da palavra propôs ainda um voto de agradecimento à 

família pela dádiva ao Concelho da Bandeira Nacional e do Clarim trazido da Guiné- Bissau 

pelo Coronel Engenheiro do Serviço de Matelial do Exército Bruno Fritsche Centener Pereira 

de Castro. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar o voto proposto, devendo 

ser dado conhecimento à família. ___________ ___________ _ 

_ O Sr. Presidente da Câmara no uso da palavra propôs um voto de louvor ao Arq .o Tiago 

do Vale pelo prémio obtido nos "A+ AWARDS 2015", considerados como os Óscares do 

mundo da Arquitetura. A Câmara Mtmicipal deliberou por unanimidade aprovar o voto 

proposto, devendo ser dado conhecimento ao próprio. _ _____________ _ 

_ Por fim propôs wn voto de louvor ao Clube Náutico de Ponte de Lima pelos êxitos 

obtidos no passado fim-de-semana, ao sagrar-se, campeão regioual do Norte de Velocidade, 

numa competição disputada na pista do Centro de Alto Rendimento de Montemor-o-Velho. A 

Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar o voto proposto, devendo ser dado 

conhecimento ao clube. ----------------------------------------------
Intervenção dos Vereadores: _____________________ _ 

_ Usou da palavra, em primeiro lugar o Sr. Vereador Eng.o Manuel Barros para lamentar a 

fOlma como as comemorações do 25 de Abril, ocorreram, pela Câmara Municipal. Lamenta 

que a Câmara Municipal não tenha atribuído a importância que lhe era devida, de valorização 

do poder autárquico local, com o hastear da Bandeira. Questionou a Câmara Municipal, no 

sentido de saber qual a razão para ter deixado de apoiar a iniciativa do Judas [scmote na Vila 

de Ponte de Lima. Relativamente ao programa proferias que não foi realizado na Páscoa por 

falta de pessoal, espera que a questão seja ultrapassada no futuro. No uso da palavra 

recomendou à Câmara Municipal que apoie a Associação Desp0l1iva os Limianos, ao nlvel 

das dificuldades que se verificam nos equipamentos e instalações despOltivas, na medida em 

que o sintético junto ao Rio já não resolve o problema, podendo a Câmara estar a limitar o 

futuro das camadas jovens. O campo de futebol do Arcozelo necessita de umas boas 

condições para a prática desportiva, pelo que solicito a intervenção da Câmara neste sentido. 

Questionou ainda a Câmara Municipal no sentido de saber da possibilidade de se construir 

umas bancadas no sintético do Bertiandos como foram reali zados no sintético da Correlhã. 

Questionou aUlda sobre o Outdoor existente na rotunda da Feitosa com publicidade relativa à 
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Etap, na medida em que não se trata de uma escola sediada em Ponte de Lima, considerando a 

existência de outras escolas no Concelho. _________________ _ _ 

_ De seguida usou da palavra o Sr. Vereador Eng.o Vasco Ferraz, mostrando o seu 

desagrado na apresentação de um projeto por parte do Sr. Vereador Eng.o Manuel Barros que 

é da Câmara Municipal, campo sintético de apoio aos limianos. _ ________ _ _ 

_ O Sr. Vereador Dr. Filipe Viana no uso da palavra abordou os seguintes assuntos: 

desporto em Ponte de Lima há muito tempo que tem problemas; Rua da Poça da Passareira, 

em Gandra tem problemas na rede de saneamento existente; passeios em Calvelo para quando 

a sua reabilitação; votei contra a concessão das águas à Águas do Noroeste, qual a posição da 

Câmara Municipal sobre as Águas do Norte S. A.; defende um mini mo de iluminação pelas 

freguesias; criação do fórum da natalidade; alta tensão como está a situação; mês de Abril, 

laço azul, mês da prevenção dos maus tratos na infância; dia mundial da terra, da liberdade, 

dos livros, do trabalhador; dia europeu da música; apoios à comunicação social, incentivos; 

Código do Procedimento Administrativo entrou em vigor no dia 8 de Abril; certificados de 

mérito e combate ao desemprego; Portaria n.O 84, 85 e 86/2015; congratulou-se ainda com a 

vinda do Papa em 2017. _______ _ _ _______ ___ ___ _ 

_ Por último o Sr. Vereador Eng.o Manuel Barros solicitou novamente o uso da palavra, 

congratulando-se com o facto de a Câmara Municipal ter adotado a presente postura de 

envolvimento de todos no inquérito público da linha de Alta Tensão, Juntas de Freguesia, 

Partidos, Movimentos de Cidadãos. _ ____________ ______ _ _ 

_ O Sr. Presidente prestou os esclarecimentos tidos por necessários. _ ______ _ 

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

acerca dos assuntos dela constantes. ______ ___ ________ _ _ _ _ _ 

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

cumprimento do disposto no número 2, do artigo 57°, da Lei n.o 75/2013, de 12 de setembro, e 

sem prejulzo da sua prévia aprovação sob a forma de minuta, para efeitos do disposto nos 

números 3 e 4 do citado artigo, deliberou aprovar a ata da reunião realizada em 13 de abril de 

20 I 5, pelo que vai a mesma ser assinada pelo Exmo. Presidente e pela Secretária. Esta 

deliberação foi tomada por maioria com cinco votos a favor e dois votos contra dos Srs. 

Vereadores EngO Manuel Barros e Dr. Filipe Viana. O Sr. Vereador Eng! Manuel Barros 

apresentou declaração de voto, que se anexa à presente ata como documento número um e se 

considera como fazendo parte integrante da mesma. _______________ _ 

_ (02) OBRAS PARTICULARES _______________ _ 
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_2.1- PROCESSO DE OBRAS N° 127/11- Requerente: Fábrica da Igreja Paroquial 

de S. Tiago de Poiares - Pedido de isenção de pagamento de taxa correspondente à 

licença de construção. A Câmara Municipal deliberou por maioria com seis votos a favor e 

uma abstenção do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, autorizar a isenção de pagamento das taxas 

aplicáveis ao licenciamento da construção. O Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apre~entou 

declaração de voto, que se anexa à presente ata como documento número dois e se considera 

como fazendo parte integrante da mesma. ______ ___ __________ _ 

_ 2.2 - MEIGAL - CONSTRUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE PROPRIEDADES, 

S.A. - Presente um pedido de isenção ou redução de taxas. A Câmara Municipal deliberou 

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

reduzir em 50% as taxas aplicáveis ao licenciamento da construção. O Sr. Vereador Dr. Filipe 

Viana apresentou declaração de voto, que se anexa à presente ata coroo documento número 

três e se considera como fazendo parte integrante da mesma .. ____________ _ 

_ (03) OBRAS PÚBLICAS ___ ____________ _ _ 

_ 3.1- EMPREITADA DE "ALARGAMENTO DA ATUAL REDE DE ESGOTOS

LOTEAMENTO DE CRASTO - RIBEIRA - PONTE DE LIMA" - Aprovação da 

minuta relativa à l' modificação objetiva ao contrato n° 73/2014 e autorização da 

despesa inerente à primeira modificação objetiva à empreitada. A Câmara M unicipaJ 

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

Viana e uma abstenção do Sr. Vereador EngO Manuel Barros, aprovar a minuta relativa à l' 

modificação objetiva ao contrato nO 73/2014, autorizando a despesa inerente à primeira 

modificação objetiva à empreitada. Os Srs. Vereadores Dr. Filipe Viana e EngO Manuel 

Barros apresentaram declarações de voto, que se anexam à presente ata como documentos 

números três e quatro, respetivamente e, se consideram como fazendo parte integrante da 

mesma .. __________ _____ ________ ___ _____ _ 

(04) JUNTAS DE FREGUESIA ____________ _ __ _ 

_ 4.1 - FREGUESIA DE REFOIOS DO LIMA - Presente um oficio a solicitar a 

cedência de uma sala na Eb1 de Nogueira em Refoios do Lima. A Câmara Municipal 

deliberou por maioria com seis votos a favor e uma abstenção do Sr. Vereador Dr. Filipe 

Viana, autorizar a cedência de uma sala do rés-do-chão na EB 1 de Nogueira em Refoios do 

Lima, para utilização do Grupo Desportivo e Cultural de Refoios, mediante celebração de 

protocolo a estabelecer com a Junta de Freguesia. O Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou 

declaração de voto, que se anexa à presente ata como docwnento número dois e, se considera 

como fazendo parte integrante da mesma. _ _ _____ ____________ _ 
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_ 4.2 - FREGUESIA DE SANTA CRUZ DO LIMA - Presente um oficio a solicitar uma 

comparticipação destinada à aquisição de um trator com reboque e carregador frontal. A 

Câmara Municipal deliberou por maioria com seis votos a favor e uma abstenção do Sr. 

Vereador Dr. Filipe Viana, atribuir uma comparticipação de 70% até ao montante máximo de 

18.153,00 euros, mediante apresentação do documento comprovativo de aquisição. O Sr. 

Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declaração de voto, que se anexa à presente ala como 

documento número dois e, se considera como fazendo parte integrante da mesma. _ ___ _ 

_ (05) ASSUNTOS DIVERSOS ____ ____ _ ___ _ __ _ 

_ 5.1 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE SANEAMENTO - Emissão 

de parecer favorável à abertura do procedimento e adjudicação ao fornecedor "Manuel 

Ribe·iro - Limpeza & Saneamento, Lda.", pelo valor de 2.760,00 euros, acrescido de IV A 

à taxa em vigor. A Câmara Municipal deliberou por maioria com seis votos a favor e um 

voto contra do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, emitir parecer favorável à abertura do 

procedimento e adjudicação ao fornecedor "Manuel Ribeiro - Limpeza & Saneamento, Lda.", 

pelo valor de 2.760,00 euros, acrescido de IVA à taxa em vigor. O Sr. Vereador Dr. Filipe 

Viana apresentou declaração de voto, que se anexa à presente ata como documento número 

cinco e, se considera como fazendo parte integrante da mesma. _______ _ __ _ 

_ 5.2 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA A REALIZAÇÃO DO TORNEIO DE 

HORSEBALL DE VERÃO - Emissão de parecer favorável à abertura de procedimento 

por ajuste direto ao fornecedor "NPimenta, Sociedade Unipessoal, Lda.", pelo valor de 

7.500,00 euros, acrescido de IV A à taxa em vigor. A Câmara Municipal deliberou por 

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

parecer favorável à abertura de procedimento por ajuste direto ao fornecedor ' 'NPimenta, 

Sociedade Unipessoal, Lda.", pelo valor de 7.500,00 euros, acrescido de IV A à taxa em vigor. 

O Sr. Vereador Dr. Fi lipe Viana apresentou declaração de voto, que se anexa à presente ata 

como documento número cinco e, se considera como fazendo parte integrante da mesma. _ _ 

_ 5.3 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA A REALIZAÇÃO DE CONCURSO DE 

SALTOS NACIONAL E CONCURSO DE SALTOS fNTERNACIONAL - Emissão de 

parecer favorável à abertura de procedimento por ajuste direto ao fornecedor "FG

Eventos, Lda.", pelo valor de 7.500,00 euros, acrescido de IVA à taxa legal em vigor. 

A Câmara Municipal deliberou por maioria com seis votos a favor e um voto contra do Sr. 

Vereador Dr. Filipe Viana, emitir parecer favorável à abertura de procedimento por ajuste 

di relo ao fornecedor "FG-Eventos, Lda.", pelo valor de 7.500,00 euros, acrescido de IV A à 

taxa legal em vigor. O Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declaração de voto, que se 
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anexa à presente ata como documento número cinco e, se considera como fazendo parte 

integrante da mesma. _________________________ _ 

_ 5.4 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "BENEFICIAÇÃO DA PISCINA DE 

ARCA UPGRADE ENERGÉTICO E AMBIENTAL - AUDITORIA ENERGÉTICA-

Emissão de pareccr favorável à abertura de procedimento por ajuste dircto, aprovação 

do convite e caderno de encargos pelo valor base de 2.650,00 euros, acrescido de lVA à 

taxa legal cm vigor, ao fornecedor "CEZERO, LDA.". A Câmara Municipal deliberou 

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

parecer favorável à abertura de procedimento por ajuste direto, aprovação do convite e 

caderno de encargos pelo valor base de 2.650,00 euros, acrescido de lVA à taxa legal em 

vigor, ao fornecedor "CEZERO, LDA.". ° Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou 

declaração de voto, que se anexa à presente ata como documento número cinco e, se considera 

como fazendo parte integrante da mesma. ________________ _ 

_ 5.5 - CIRCUITOS ESPECIAIS DE TRANSPORTES ESCOLARES - ANO LETIVO 

2015/2015 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS 

Emissão dc parecer favorável à abertura de Concurso Público, aprovação do Caderno 

de Encargos, Programa do Procedimento e designação do Júri. A Câmara Municipal 

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

Viana, emitir parecer favorável à abertura de Concurso Público, aprovação do Caderno de 

Encargos, Programa do Procedimento e designação do Júri sendo constituído pelo Sr. Vice

Presidente, Gaspar Correia Martins, pela Chefe da DAF, Dr.s Maria So.tla Fernandes Velho de 

Castro Araújo e pela Assistente Técnica, Antónia Maria Sousa de Sá. O Sr. Vereador Dr. 

Filipe Viana apresentou declaração de voto, que se anexa à presente ata como documento 

número três e, se considera como fazendo parte integrante da mesma. ________ _ 

_ 5.6 - NORMAS DE UTILIZAÇÃO DO PAVILHÃO MUNICIPAL DA FACHA-

Aprovação. A Câmara Municipal deliberou por maioria com seis votos a favor e uma 

abstenção do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, adiar este asswlto para uma próxima reLmião. O 

Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declaração de voto, que se anexa à presente ata 

como documento número dois e, se considera como fazendo parte integrante da mesma. __ 

_ 5.7 - NORMAS DE UTILIZAÇÃO DO PAVILHÃO MUNICIPAL DA FEITOSA

Aprovação. A Câmara Municipal deliberou por maioria com seis votos a favor e uma 

abstenção do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, adiar este assunto para uma próxima reLmião. ° 
Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declaração de voto, que se anexa à presente ata 

como documento número dois e, se considera como fazendo parte integrante da mesma. __ 
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_ 5.8 - TERRA REABILlT AR - Presente uma informação do Gabinete Terra e da Divisão 

de Obras e Urbanismo, respeitante à candidatura apresentada pelo Sr. José Pedro Morgado 

Pimenta, relativa ao edifício localizado no Largo de Camões nOs 26, 27 e 28 e na Rua Beato 

Francisco Pacheco nOs 62, 64 e 66, em Ponte de Lima - Aprovação. A Câmara Municipal 

deliberou por maioria com seis votos a favor e uma abstenção do Sr. Vereador Dr. Filipe 

Viana, aprovar a caodidatura apresentada. O Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou 

declaração de voto, que se anexa à presente ata como documento número dois e, se considera 

como fazendo parte integrante da mesma. __________ ___ _____ _ 

_ 5.9 - HABITAÇÃO SOCIAL - Presente uma informação do serviço Social a propor 

autorização de coabitação de familiar do Sr. Joaquim Silva Correia, na Urbanização do 

Castelhão, lote 5, fração D, freguesia de Ardegão, Freixo e Mato. A Câmara Municipal 

deliberou por maioria com seis votos a favor e uma abstenção do Sr. Vereador Dr. Filipe 

Viana, autorizar o solicitado. O Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declaração de voto, 

que se anexa à presente ata como documento número dois e, se considera como fazendo parte 

integrante da mesma. _____________ ___ ________ _ 

5.10 - FIXAÇÃO DO PREÇO DOS BILHETES REFERENTE AO ESPETÁCULO - . 

A EFECTUAR NO TEATRO DIOGO BERNARDES NO DIA 02 DE MAIO -

Aprovação. A Câmara Municipal deliberou por maioria com seis votos a favor e uma 

abstenção do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, fixar o preço do bilhete em 2,00 euros para o 

espetáculo de música "Cochaise", a realizar no dia 02 de maio, no Teatro Diogo Bernardes. O 

Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declaração de voto, que se anexa à presente ata 

como documento número dois e, se considera como fazendo parte integrante da 

mesma. _ ________ _____ _________________ _ 

_ 5.11 - EXPOSIÇÕES NA TORRE DA CADEIA VELHA - Presente uma informação 

do Chefe da UEMA a solicitar autorização para diversas exposições. A Câmara Municipal 

deliberou por maioria com seis votos a favor e uma abstenção do Sr. Vereador Dr. Filipe 

Viana, autorizar as diversas exposições a realizar na Torre da Cadeia Velha, de acordo com o 

proposto na informação. O Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declaração de voto, que 

se anexa à presente ata como documento número dois e, se considera como fazendo parte 

integrante da mesma. ____ _____ ___ _______ _______ _ 

_ 5.12 - PROPOSTA DO SR. VEREADOR ENG. MANUEL BARROS - PROJETO 

EDUCATIVO CONCELHIO - Aprovação. A Câmara Mtmicipal deliberou por maioria 

com cinco votos contra e dois votos a favor dos Srs. Vereadores EngO Manuel Barros e Dr. 

Filipe Viana, rejeitar a proposta. O Sr. Presidente e os Vereadores eleitos pelo CDS-PP 



Reunião de 27 de abril de 2015 9 

apresentaram declaração de voto, que se anexa à presente ata, como documento número seis e 

se considera como fazendo parte integrante da mesma. _____________ _ 

_ 5.13 - PROPOSTA DO SR. VEREADOR DR. FILIPE VIANA - "Um Rio Próximo 

das Pessoas" - O Rio em Ponte de Lima - Aprovação. A Câmara Municipal deliberou por 

maioria com cinco votos contra e dois votos a favor dos Srs. Vereadores Eng" Manuel Barros 

e Dr. Filipe Viana, rejeitar a proposta. O Sr. Presidente e os Vereadores eleitos pelo CDS-PP 

apresentaram declaração de voto, que se anexa à presente ata, como documento número sete e 

se considera como fazendo parte integrante da mesma. _____________ _ 

_ 5.14 - PROPOSTA DO SR. VEREADOR DR. FILIPE VIANA - Wireless e 

Modernização da Gestão Autárquica - Aprovação. A Câmara Municipal deliberou por 

maioria com cinco votos contra e dois votos a favor dos Srs. Vereadores Eng" Manuel Barros 

e Dr. Filipe Viana, rejeitar a proposta. O Sr. Presidente e os Vereadores eleitos pelo CDS-PP 

apresentaram declaração de voto, que se anexa à presente ata, como documento número oito e 

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

_ 5.15 - PROPOSTA DO SR. VEREADOR DR. FILIPE VIANA - Revisão da Cnrtn 

Educativa e Constituição da Carta da Água de Ponte de Lima - Aprovação. A Câmara 

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

Vereadores EngO Manuel Barros e Dr. Filipe Viana, rejeitar a proposta. O Sr. Presidente e os 

Vereadores eleitos pelo CDS-PP apresentaram declaração de voto, que se anexa à presente 

ata, como docwnento nlunero nove e se considera como fazendo parte integrante da 

mesma. _________ ____________________ _ 

_ 5.16 - PROPOSTA DO SR. VEREADOR DR. FILIPE VIANA - "Uma Vida 

Saudável" - Aprovação. A Câmara Municipal deliberou por maioria com cinco votos 

contra e dois votos a favor dos Srs. Vereadores EngO Manuel Barros e Dr. Filipe Viana, 

rejeitar a proposta. O Sr. Presidente e os Vereadores eleitos pelo CDS-PP apresentaram 

declaração de voto, que se anexa à presente ata, como documento número dez e se considera ' 

como tàzendo parte integrante da mesma .. _________________ _ 

_ 5.17 - PROPOSTA DO SR. VEREADOR DR. FILIPE VIANA - Família e 

Natalidade - Aprovação. A Câmara Municipal deliberou por maioria com cinco votos 

contra e dois votos a favor dos Srs. Vereadores EngO Manuel Banos e Dr. Filipe Viana, 

rejeitar a proposta. O Sr. Presidente e os Vereadores eleitos pelo CDS-PP apresentaram 

declaração de voto, que se anexa à presente ata, como documento número onze e se considera 

como fazendo parte integrante da mesma. ___________________ _ 
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_5.18 - ASSOCIAÇÃO DESPORTJV A "OS LIMIANOS" - Presente um oficio a 

solicitar a cedência do Auditório Municipal para o dia 06 de junho, pelas 09:30 horas. A 

Câmara Municipal deliberou por maioria com seis votos a favor e runa abstenção do Sr. 

Vereador Dr. Filipe Viana, autorizar a cedência do Auditório Municipal para o dia 06 de 

junho, pelas 09:30 horas. O Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declaração de voto, que 

se anexa à presente ata como documento número dois e, se considera como fazendo parte 

integrante da mesma. _________________________ _ _ 

_ 5.19 - PARTIDO POPULAR MONÁRQUICO - Presente um pedido de cedência do 

Auditório da Biblioteca Municipal. A Câmara Municipal deliberou por maioria com seis 

votos a favor e uma abstenção do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, autorizar a cedência do 

Auditório da_Biblioteca Municipal. O Sr. Vereador Dr. Filipe Viana anresentou declaração de 

voto, que se anexa à presente ata como documento número dois e, se considera como fazendo 

parte integrante da mesma. _ _____ _ _________________ _ 

_ 5.20 - PLANO DE AÇÃO MUNICIPAL DE REsíDUOS URBANOS - PAPERSU 

2020 - Aprovação. A Câmara Mlmicipal deliberou por rnlliorin COm seis votos a favor e um 

voto contra do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, aprovar o Plano de Ação Municipal de Resíduos 

Urbanos - P APERSU 2020. O Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declaração de voto, 

que se anexa à presente ata como documento número três e, se considera como tazendo parte 

integrante da mesma. __________________________ _ 

(06) ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS _____________ _ 

6.1 - COMISSÃO DE FESTAS DE S. JOÃO - Presente um oficio a solicitar a 

atribuição de Um subsídio para a realização das Festas de S. João. A Câmara Municipal 

deliberou por maioria com seis votos a favor e uma abstenção do Sr. Vereador Dr. Filipe 

Viana, atribuir lUll subsídio no montante de 3. 100,00 euros, sendo que 1.750,00 euros se 

destinam ao pagamento da Banda de Música e 1.350,00 euros se destinam ao pagamento da 

iluminação. O Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declaração de voto, que se anexa à 

presente ata como documento número dois e, se considera como fazendo parte integrante da 

mesma. __________________________ _____ _ 

_ ESPAÇO DE INTERVENÇÃO ABERTO AO PÚBLICO: Não houve intervenções. _ 

_ (07) APROVAÇÃO DA ATA EM MINUTA:- Nos termos dos números 3 e 4, do lUtigo 

57°, da Lei nO 7512013, de 12 de Setembro, foi deliberado aprovar a ata desta reunião, em 

minuta, para sUltir efeitos imediatos. Esta deliberação foi tomada por maioria com seis votos a 

favor e um voto cootra do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana. _____________ _ 



Reunião de 27 de abril de 20 15 II 

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

Câmara declarou encerrada a reunião pelas dezoito horas e trinta minutos, _______ _ 

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

o Presidente, 

C \ 
I .... -

A Secretária, 



PO;.\<TE DE LIMA 
Um partido ao seu lado 

DECLARAÇÃO DE VOTO 

Na qualidade de vereador do PPD/PSD voto contra a aprovação da ata número 8, 

relativa à reunião ordinária da Câmara Municipal realizad a no dia 13 de abril de 2015, por 

considerar que a mesma não cu mpre os requisitos legai s, omitindo as respostas do Senhor 

PI .. .,i<.lente d~ C~ll1dra Municipa l à, que,! õe; pai mini colocados. A I)""'li dos constan! e, 

apelos para que essa sltuaçào se la devidamente cOrrigida, a redaçáo das atas continua 

incomp leta, prejudicando o re lato genérico dos assuntos e temas t rat ados na referida 

reunião. 

Lamento que a dcscriçao cscrit~ dos ~~suntos .lna"~ados nas reuniões continue 

amputada de informação importante, prejud icando o valor documenta l e histórico da gestão 

do nosso Município. 

Ponle d,- I 1111'1. '7 d~ "hl"ll de !II 

() Ver~l1lj"r do 1'1'1)/1':::>1). 

manuelbarrosvereadorcmpl@gmail .com 



MOVIMENTO 51 

DECLARAÇÃO DE VOTO 

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

das suas funções, declarar o seu voto de abstenção, no âmbito do ponto 

.;2) . ~ ,4. '3 . " L( .J. '5 .e, 5 · f- 's·B ' 5 ·5 ' 5 .10', ;r ·H - 5.).(3 ;5" .1:\ - 6:J, ,,) i) , } I } ) 
com os fundamentos e considerandos seguintes: 

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

decisão em causa, com violação legal da Lei das Autarquias Locais e dos mais elementares 

direitos democráticos; 

2 - Considerando que na reuni'ão de hoje, o ora Vereador nâo recebeu a respectiva 

documentação do ponto em causa, uma regra geral no anterior e neste mandato, razão pela 

qual também o ora Vereador se viu forçado a intentar a competente acção judicial para o 

efeito: 

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

autárquicos na realização dum projecto em comum; cfr.: orçamento participativo e 

participação de ideias; 

4 - Considerando que a politica de falta de hábito democrático continua, numa lógica de 

imposição e não de diálogo construtivo; 

5 - Considerando que a nossa Vila de Ponte de Lima, com 890 anos de existência, nos 

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

princfpio da representatividade e do espirito democrático das nossas raizes. 

Face ao expendido, em coerência democrática e com mundividência diferente de considerar o 

principio da representatividade, pelas pessoas e pelo nosso território, voto abstenção. 

Ponte de Lima, 27 de Abril de 2015 

O Vereador do Movimento 51, 

l;~' , 
(Filipe Viana) 
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MOVIMENTO 51 

DECLARAÇÃO DE VOTO 

FILIPE VIANA, Vereador eleito na lista independente do MOVIMENTO 51, vem, no exerclcio 

das suas funções, declarar o seu voto contra, no ãmbito do ponto 

,9" Q.j1> .,t ; 5. 5; S .rto; 
com os fundamentos e considerandos seguintes: 

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

decisão em causa, com violação legal da Lei das Autarquias Locais e dos mais elementares 

direitos democráticos; 

2 - Considerando que na reunião de hoje, o ora Vereador não recebeu a respectiva 

documentação do ponto em causa, uma regra geral no anterior e neste mandato, razão pela 

qual também o ora Vereador se viu forçado a intentar a competente acção judicial para o 

efeito; 

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

autárquicos na realização dum projecto em comum; cfr. : orçamento participativo e 

participação de ideias; 

4 - Considerando que a política de falta de hábito democrático continua, numa lógica de 

imposição e não de diálogo construtivo; 

5 - Considerando que a nossa Vila de Ponte de Lima, com 890 anos de existência, nos 

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

principio d~ representativídad1l e do espirita democrático das nossas raizes. 

6 ~ ~"~Q..o.<.~ "'- cÁo\r>'" ~ ~ ~(cJ.!J) A r\1\.c.><\.r("',v(~ ~. 
Face ao expendido, em coerência democrática e com muAdividência dife~nte de considerar o 

principio da representatividade, pelas pessoas e pelo nosso território, voto contra. 

Ponte de Lima. 27 de Abril de 2015 

O Vereador do Movimento. 51, 

ç~ ) -

1 



PONTI DE LDl4. 
Um partido ao seu lado 

DECLARAÇÃO DE VOTO 

Realização de "trabalhos a mai." no valor de 45.892.50 acrescido de IV A 

Segundo consta na informação da Divisão de Serviços Urbanos, datada de 8 de abril de 

2015, os "trabalhos a mais", no valor de 45.892,50 acrescido de IV A relativos à empreitada de 

alargamento da atual rede de esgotos - Loteamento de Crasto (freguesia da Ribeira) devem-se a 

"quantidades não calculadas e a fatos imprevis!veis". 

A respeito da realização de "trabalhos a mais", o Tribunal de Contas tem chamado a 

atenção para o fato dessa situação consubstanciar uma distorção da concorrência, violando os 

princípios da contratação pública. Mais diz o Tribunal de Contas em vários Acórdãos que para 

se evitar o uso do regime dos trabalhos a mais as entidades públicas devem colocar a concurso 

obras com projetos rigorosos, adequados às necessidades a que visam acorrer, e com um 

ajustado cálculo do montante que irá ser gasto, salientando que as entidades públicas têm o 

estrito dever de providenciar pela revisão dos projetos, antes de os lançarem a concurso, por 

forma a evitar as conhecidas "derrapagens" nos custos das obras. 

Tendo por base estas recomendações e considerando que não houve da parte do autor do 

projeto (Câmara Municipal de Ponte de Lima) rigor na sua elaboração de forma a evitar as 

situações agora apresentadas abstenho-me da votação, recomendando â Câmara Municipal 

maior atenção e rigor na elaboração dos seus projetos. 

Ponte de Lima, 27 de abril de 2015 

o Vereador do PPD/PSD, 

(Makl P':r~~arros) 

manuelbarrosvereadorcmpl@gmail.com 



.--~ MOVIMENTO 51 ~ SI. 
----------------------------~~~--~C -~CS~ 

DECLARAÇÃO DE VOTO 

FILIPE VIANA, Vereador eleito na lista independente do MOVIMENTO 51, vem, no exercício 

das suas funções, declarar o seu voto contra, no âmbito do ponto 

~ !,6}.,' 5 . ,(' 5 .3' 5'Y' 
I } ; ) ) 

com os fundamentos e considerandos seguintes: 

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

decisão em causa, com violação legal da Lei das Autarquias Locais e dos mais elementares 

direitos democráticos; 

2 - Considerando que na reunião de hoje, o ora Vereador não recebeu a respectiva 

documentação do ponto em causa, uma regra geral no anterior e neste mandato, razão pela 

qual também foi intentada a competente acção judicial para o efeito; 

3 - Considerando que a nossa forma de estar implíca a envolvência de todos os agentes 

autárquicos na realização dum projecto em comum; cfr.: orçamento participativo; participação 

dvica, abertura à sociedade civil, serviço imparcial e permanente e participação de ideias; 

4 - Considerando que a política de falta de hábito democràtico continua, numa lógica de 

imposição e não de diálogo construtivo; 

5 - Considerando que a nossa Vila de Ponte de Lima, com 890 anos de existência, nos 

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

princIpio da representatividade e do esplrito democrático das nossas raizes. 

7 - Por principio, entende o ora Vereador que todas as decisões dos órgãos de serviço 

público e bem comum, que importem gastos da despesa pública ou formas análogas, deverão 

ser tomadas, regra geral, mediante concurso público, o mais transparente possivel. 

8 - Ainda que se possa concordar com o conteúdo de algumas das decisões, entende o ora 

Vereador que a forma não deverá ser essa. 

1 



MOVIMENTO 51 

Face ao expendido, em coerência democrática e com mundividência diferente de considerar o 

principio da representatividade, da liberdade de opinião e do custo de oportunidade em 

causa, pelas pessoas e pelo nosso território, voto contra. 

Ponte de Lima, 27 de Abril de 2015 

o Vereador do Movimento 51, 

'--- ÃSJ' ...., (2) c 
(Filipe Viana) 
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Declaração de Voto 

Ponto 5.12 - Proposta do PSD Ponte de Lima· PROJETO EDUCATIVO 
CONCELHIO 

o Conselho Municipal da Educação criado com o objetivo de coordenar e articular a politica 

educativa ao nlvel do Concelho de Ponte de Lima, integra desde já e entre outras entidades, um 

representante de cada Agrupamento Escolar. 

Este órgão tendo vindo a cumprir a sua função e a desenvolver as atividades no âmbito daquilo 

que são as suas competência, confonme definido no Decreto-Lei n,o 7/2003 de 15 de Janeiro, 

com destaque para o contributo no desenvolvimento das política educativas do concelho, Assim, 

não se mostra necessário duplicar essa participação e pensamos mesmo que a criação de uma 

Comissão Executiva, como aquela que agora é proposta, é inócua na medida em que o 

Conselho de Educação é um órgão colegial, uma instância de coordenação e consulta e não lhe 

estão atribuídas competência ao nlvel da execução das suas avaliações, propostas e 

recomendações, 

As avaliações, propostas e recomendações, tal como está referido na própria Lei, devem ser 

remetidas diretamente aos serviços e entidades com competências executivas nas matérias a 

que os mesmos respeitem , 

E relativamente a esta matéria, o Município tem vindo a realizar cabalmente aquilo que é a 

estratégia preconizada para o concelho ao nível da educação e na criação de condições de 

igualdade de oportunidades, valorizando a inclusao e a cooperação, 

O número de estudantes abrangidos pelo programa de Ação Social Escolar toma evidente a 

importância vital da ação social escolar para o acesso à educação básica por parte das crianças 

provenientes de agregados familiares com dificuldades económicas, nomeadamente no que diz 

respeito à aquisição de livros e material escolar, 

De igual modo, através da transferência de uma verba aos agrupamentos escolares e 

Associação de País para a gestão dos refeitórios, são subsidiadas as refeições 

disponibilizadas nas cantinas, garantido a qualidade da alimentação oferecida às crianças em 

idade escolar, a qual, como é sabido, é um fator essencial ao processo de aprendizagem, 

Porém, este projeto estende a sua íntervenção para além das necessidades educativas de 

primeira linha, assumindo uma forte aposta no apoio às Atividades de Animação Apolo à 
Família no prolongamento dos horários escolares, 



Será também importante referir que ao nível da construção de equipamentos e reorganização 

da rede escolar, o Municlpio atingiu uma taxa de execução de 100% relativamente ao previsto 

na Carta Educativa do Concelho. Assim, dão-se como completamente atingidos os objetivos a 

que o Municlpio se propôs, aproveitando de forma exemplar o Quadro de Referência Estratégico 

Nacional, fechando com chave de ouro o reordenamento que deveria ser processado entre 

2006-2013. Este é o um indesmentível exemplo de que a Educação foi e é sempre a primeira 

prioridade do projeto politico municipal, verdadeiro exemplo duma politica ao serviço das 

pessoas e do desenvolvimento sustentável. 

Ponte de Lima coloca-se na vanguarda do reordenamento da rede escolar sendo que esta 

politica, com a colaboração das direçôes dos Agrupamentos Escolares, das associações de pais, 

das freguesias, redundou na melhoria da qualidade de ensino, em novos estímulos para o 

pessoal docente e não docente e incomparáveis condições para as crianças e os jovens 

completarem o seu ciclo de ensino, com conhecimentos mais sustentados dispondo das 

melhores tecnologias, desde computadores a quadros interativos. Os resultados desta política 

são claramente positivos reduzindo-se drasticamente o absentismo e o abandono escolares. 

Adiantamos ainda que o Município está neste momento a iniciar os trabalhos de revisão Carta 

Educativa, em termos de diagnóstico, em breve serão iniciados os trabalhos para a sua 

elaboração em sede do Conselho Municipal de Educação Após todos estes anos de intensa 

execução daquilo que estava planeado em termos do ordenamento de edifícios e equipamentos 

educativos a localizar no concelho, estamos agora a trabalhar para perante a nossa realidade 

poder perspetivar e dar resposta a necessidades atuais e futuras de investimento e de 

integração de projetos educativos, seja ao nlvel da modemizaçao tecnológica e renovação do 

parque informático das várias escolas, seja na beneficiação e valorizaçao de alguns edificios 

educativos. 

A aposta na educaçao permitiu criar uma rede de transportes eficaz considerada ao nlvel da 

comunidade urbana como uma das melhores. Esta rede foi estabelecida através de parcerias 

com as juntas de freguesia e com os operadores, numa ampla envolvência que garante maior 

fiabilidade e segurança. 

Deu-se também inicio ao projeto de criação e implementação de um Banco de Manuais 

Escolares do Municipio de Ponte de Lima. O objetivo principal do projeto, que irá funcionar na 

Biblioteca Municipal de Ponte de Lima e nas Bibliotecas Escolares do concelho, será o de 

promover a reutilizaçao dos manuais escolares usados, contribuindo ativamente para a formaçao 

e consolidação da responsabilidade civica de cada um 



o Municipio desenvolveu os trabalhos tendentes à criação e implementação de Espaços 
Ciência Divertida em todos os centros educativos do concelho de Ponte de Lima, 

nomeadamente ao nível do seu apetrechamento e na definição do modo de funcionamento 

(envolvendo, diretamente, cerca de 400 participantes das comunidades escolares dos 12 

Centros Educativos do concelho), alguns dos quais já foram inaugurados. 

Entendemos ainda dentro deste contexto realçar a importância do Portal Municipal da 
Educação que nos encontramos também a desenvolver e que irá em breve entrar em 

funcionamento. Esta ferramenta visa criar uma maior relação de proximidade entre os vários 

Agrupamentos integrando, promovendo e divulgando projetos, gerando-se ao mesmo tempo 

novas oportunidades de promoção de utilização de conteúdos e conhecimento. Esta açao irá sair 

reforçada nos próximos tempos através da incorporação de uma outra aplicação que permitirá, 

por seu lado, uma gestão mais eficiente e eficaz ao nível das necessidades de manutenção e 

funcionamento destes espaços. 

Assim e por tudo o exposto, entendemos que a proposta apresentada pelo PSD nada traz de 

novo à atuação Municipal não passando, uma vez mais, de uma proposta meramente populista. 

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

apresentada pelo PSD. 

Ponte de Lima, 27 de abril de 2015 

o Presidente da Câmara Municipal e Vereadores 
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Declaração de Voto 

Ponto 5.13 - Proposta do Movimento 51 Ponte de lima - "Um Rio Próximo 
das Pessoas" 

A deliberação de proposta de recomendação em causa designada por" Um Rio Próximo das 
Pessoas' data de fevereiro de 2010 desde essa data várias iniciativas têm vindo a ser 

desenvolvidas em prol daquilo que seriam os objetivos inerentes à proposta então apresentada e 

certamente novas intervenções irão ser concretizadas durante os próximos anos dando-se, desta 

forma, continuidade àqueles projetos que perspetivam não apenas a regularização das margens 

e o equilíbrio ambiental destes ecossistemas, mas também o seu aproveitamento sustentável 

numa perspetiva turística e de lazer. 

Neste contexto destacamos algumas dessas intervenções: 

• Dinamização das margens através de projetos ambientalmente sustentáveis como é o 

caso do Festival Internacional dos Jardins; 

• Construção do Passeio Sebastião Sanhudo; 

• Requalificação das margens do Rio Lima; 

• Construção da plataforma e ampliação das instalações de apoio às atividades náuticas; 

• Realização da obra relativa à Reconstrução do Açude com vista a viabilizar a prática da 

canoagem (previsto ara 2015) 

• Criação, manutenção e sinalização das Ecovias do rio Lima 

• Desenvolvimento do projeto 'Projeto Rios - Rio Estorãos 'Juntos Pela Natureza', 

apresentado pelo Centro Educativo das Lagoas ao abrigo da proposta de açilo do 

Serviço Educativo da AP 

• Organização e realização das várias edições do "Abraço ao Rio Lima", envolvendo mais 

de 1300 crianças e diversas instituições associadas aos recursos hidricos; 

• Organização das várias iniciativas da 'Descida do Rio Lima"; 

• Criação e dinamização do Centro de Informação do Lima, financiado no âmbito do 

Projeto VERBA (Valorização dos Ecossistemas das Bacias Hidrográficas do Minho e 

Lima) ao nível do ON2 ; 

• Monitorização do projeto de requalificação ambiental do rio Estorãos no interior da AP, 

realizado ao abrigo do protocolo estabelecido com a Universidade de Trás-os-Montes e 

Alto Douro; 

• Monitorização do projeto de requalificação ambiental do rio Estorãos, entre a EN 202 e o 

rio Lima, realizado ao abrigo do Fundo de Proteção dos Recursos Hídricos; 



• Remoção, após ocorrência de cheias, de obstáculos/entraves presentes no leito do rio 

Estorãos; 

• Proposta para de Controlo da erosão das margens do Rio Estorãos, apresentado ao 

Fundo de Proteção dos Recursos Hídricos; 

• Recuperação das margens do rio Estorãos ao abrigo dos Projeto BIOLANDSCAPE, 

financiado pelo ON2; 

• Erradicação de invasoras lenhosas no rio Lima ao abrigo dos Projeto BIOLANDSCAPE, 

financiado pelo ON2 (em curso); 

• Desenvolvimento da Área Projeto "A Biodiversidade das Zonas Húmidas - Projeto Rios', 

do Serviço Educativo 2014/2015, que inclui a adoção de troços dos rios do concelho de 

Ponte de Lima (Lima, Estorãos, Labruja, Trovela e Neiva) e o estudo dos mesmos pelas 

instituições de ensino admitidas na área projeto; 

• Apresentação da iniciativa junto da Agência Portuguesa do Ambiente, no sentido de 

serem reunidas as condições necessárias á realização de trabalhos direcionados para o 

controlo da invasora aquática Pinheirinha; 

• Manutenção da vegetação espontânea na área (5ha) de intervenção do Projeto VERBA 

(Valorização dos Ecossistemas das Bacias Hidrográficas do Minho e Lima, financiado 

pelo ON2) localizada na margem esquerda do rio Lima, junto à Expolima. 

Perante o exposto e tendo em conta os trabalhos efetuados ao longo dos últimos anos, o 

Presidente e os Vereadores eleitos pelo CDS-PP votam contra a Proposta apresentada pelo 

Movimento 51 . 

Ponte de Lima, 27 de abril de 201 5 

O Presidente da Câmara Municipal e Vereadores 

I ·r-

2/2 



Declaração de Voto 

Ponto 5.14 - Proposta do Movimento 51 Ponte de Lima - Wlre/ess e 
Modernização da Gestão Autárquica 

A criação de pontos Wireless deverá sempre ser cuidadOSamente ponderada. Não se poderá generalizar 

esta questao. pois entendemos que. acima de tudo. deverá estar justificada essa necessidade, bem como 

o respetivo valor de investimento, o que na realidade raramente acontece com as propostas 

apresentadas pelo Movimento 51 , que se revestem quase sempre de grande demagogia e populismo. 

Temos que ter em conta que os serviços privados disponiveis serão em grande parte do território do 

concelho suficientes, existindo nas próprias hab~ações ou em locais de acesso público. Se 
casuisticamente este investimento poderá ser justificado, a verdade é que proposta não se mostra de 

todo realista pela forma como é apresentada para que dai se possam retirar ilações. 

No contexto desta proposta, é necessário que se entenda o conceito mais alargado da efetiva 

Modernização Administrativa. que ao contrário do que aconteceu no passado, não se restringe à mera 

aquisição de equipamentos informáticos e mobiliário, ou realização de pequenas obras, mas sim a uma 

dimensão maior na criação de um projeto que melhore e modernize o serviço que é prestado ao cidadão, 

através nomeadamente da prestação de serviços online, desmaterialização de processos, entre outros. 

Finalmente compete-nos acrescentar que a própria proposta apresentada pelo Movimento 51 , não releva 

a informação suficiente para nos pOdermos pronunciar com outro detalhe na medida em que não 

concretiza nenhuma questão relativamente à modernização da gestão autárquica pelas freguesias e o 

que entende por "reforço do acesso às diversas redes em igualdade de circunstâncias." 

Assim, perante o exposto o Presidente da Câmara Municipal e Vereadores eleitos pelo CDS-PP votam 

contra a Proposta apresentada pelo Movimento 51. 

Ponte de Lima. 27 de novembro de 2014 

o Presidente da Câmara Municipal e Vereadores 



Declaração de Voto 

Ponto 5.15 - Proposta do Movimento 51 Ponte de Lima . Revisão da Carta 
Educativa e Constituição da Carta da Água de Ponte de Lima 

o Conselho Municipal da Educação criado com o objetivo de coordenar e articular a politica 

educativa ao nível do Concelho de Ponte de Lima, constitui·se desde já como órgão legal com 

competências para realizar o "acompanhamento do processo de elaboração e de atualização da 

carta educativa, a qual deve resultar de estreita colaboração entre os órgãos municipais e os 

serviços do Ministério da Educação, com vista a, assegurando a salvaguarda das necessidades 

de oferta educativa do concelho, garantir o adequado ordenamento da rede educativa nacional e 

municipal", conforme está estipulado no Decreto-Lei n,o 7/2003 de 15 de Janeiro, Perante isto 

deixa de fazer sentido a proposta apresentada relativamente à criação de uma Comissão de 

Trabalho para o efeito, na medida em que ela já existe, 

Adiantamos ainda que o Município está neste momento a iniciar os trabalhos de revisão Carta 
Educativa, em termos de diagnóstico, em breve serão iniciados os trabalhos para a sua 

elaboraçao em sede do Conselho Municipal de Educação, Após todos estes anos de intensa 

execuçao daquilo que estava planeado em termos do ordenamento de ediflcios e equipamentos 

educativos a localizar no concelho, estamos agora a trabalhar para perante a nossa realidade 

poder perspetivar e dar resposta a necessidades atuais e futuras de investimento e de 

integraçao de projetos educativos, seja ao nivel da modemização tecnológica e renovação do 

parque informático das várias escolas, seja na beneficiação e valorizaçao de alguns edifícios 

educativos, 

Por outro lado, nesta mesma proposta e num contexto completamente diferente e ilógico, é 

apresentada, a sugestão para a construçao da "Carta da Água de Ponte de Lima", 

Esclarecemos relativamente a este assunto, e se for esse o objetivo para a realizaçao da referida 

Carta, que estão a ser elaborados documentos para esse efeito pelas entidades competentes ao 

nivel da Gestão das Bacias Hidrográficas, em consulta e articulação com os vários atores que 

intervêm no território, Para além disto, nada mais nos ocorre acrescentar na medida em que Mo 

se entende exatamente qual a proposta apresentada relativamente a este assunto, Não releva a 

informação suficiente para nos podermos pronunciar relativamente a esta matéria, 

independentemente da importância do tema, não concretiza nenhuma questão nem iniciativa 

relativamente ao mesmo, 



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

apresentada pelo Movimento 51 . 

Ponte de Lima, 27 de abril de 2015 

o Presidente da Câmara Municipal e Vereadores 
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Declaração de Voto 

Ponto 5.16 - Proposta do Movimento 51 Ponte de lima - "Uma Vida 
Saudável" 

a) A deliberação de proposta de recomendação em causa designada por" Uma vida saudável" 

data de junho de 2009, desde essa data várias iniciativas têm vindo a ser desenvolvidas em prol 

daquilo que seriam os objetivos inerentes á proposta então apresentada estando ainda previstas 

um conjunto de novas intervenções irão ser concretizadas durante os próximos anos. 

O apoio aos grupos mais vulneráveis como as crianças, idosos e pessoas portadoras de 

deficiência, tem sido efetuado em parceria com as Instituições Particulares de Solidariedade 

Social e outras instituições de cariz filantrópico, através da atribuição de subsldios, apoio na 

realização de obras de construção ou beneficiação dos equipamentos sociais e apoio financeiro 

na aquisição de viaturas. Este apoio visa contribuir para a melhoria das condições e alargamento 

dos serviços prestado por estas instituições nomeadamente no apoio domiciliário a idosos 

sem retaguarda familiar. 

Através da Comissão de Proteção e Crianças e Jovens (CPCJ) e enquanto responsabilidade 

partilhada entre o Municipio e o Instituto da Segurança Social, tem vindo a ser desenvolvido um 

continuado, indispensável e complexo trabalho ao nlvel da prevenção ou irradicação de 

situações suscetíveis de afetar a segurança, saúde, formação, educação ou desenvolvimento 

integral das crianças e jovens. 

Por outro lado e tal como já tivemos, noutras ocasiões, a oportunidade de informar, o Município 

tem prestado e irá continuar a garantir o apoio logístico e financeiro a entidades e a grupos 

de voluntários que desenvolvem atividades na área da saúde. Assim, destacam-se grupos 

com intervenções especificas dentro das IPSS's, Universidade Fernando Pessoa, Hospital 

Conde de Bertiandos, Conferências S. Vicente de Paulo e Cruz Vermelha Portuguesa -

Delegação de Vitorino de Piães, garantindo por isso cooperação, a otimização dos recursos e a 

implementação de ações da mesma natureza daquelas que foram propostas. 

Ao abrigo da Fundação António Feijó, tem-se mostrado posslvel a assisténcia médica a 

pessoas idosas e necessitadas, doentes ou portadores de deficiência de Ponte de Lima, com 

prioridade para pessoas que sofrem de problemas visuais. 

Através do Banco de Ajudas Técnicas têm-se desenvolvido um conjunto de ações de apoio a 

pessoas temporárias ou definitivamente incapacitadas do concelho. 



Como forma de promover e incentivar comportamentos alimentares saudáveis tem-se vindo a 

assegurar através do apoio à Unidade de Cuidados na Comunidade (UCC), a implementação do 

programa PASSE - Programa de Alimentação Saudável em Saúde Escolar. O PASSE é um 

programa regional integrado, de promoção da saúde, desenvolvido pelo Departamento de Saúde 

Pública da ARSNorte, IP (Administração Regional de Saúde do Norte) em parceria com a DREN 

(Direção Regional de Educação do Norte) ao nlvel do distrito o projeto é gerido pela Unidade de 

Saúde Pública (USPAM) em parceria com o Serviço de Nutrição e Alimentação da Unidade Local 

de Saúde do Alto Minho. Dirigido a toda a comunidade educativa de todos os nlveis de ensino, 

no presente ano letivo 2014/2015 aderiram ao programa os Jardim-de-infância de Ponte de Lima 

e o Centro Educativo da Feitosa, na dimensão curricular do PASSEzinho. Ao nlvel do 1° ciclo, 

na dimensão curricular do PASSE EA 1, participam a Escola Básica de Ponte de Lima e o Centro 

Educativo de Arcozelo. 

Temos vindo a assegurar o serviço de refeições aos alunos provenientes de agregados 

familiares mais carenciados. Foi dada continuidade ao protocolo com os Serviços de Saúde, de 

forma a implementar nas escolas o PODE (Programa de Otlmlzação das Dietas Escolares), 

visando objetivos claros de melhorar a segurança alimentar e o Programa de Saúde Oral. 

Para além do referido, na área da saúde as provas de trabalho realizado são na realidade 

muitas, com destaque para a entrada em funcionamento da Extensão de Saúde de Refoios 

cuja obra terminou no final de 2009, ano em que foi apresentada a proposta em causa; o apoio 

financeiro dado à construção do Centro de Cuidados Continuados da Santa Casa da 

Misericórdia de Ponte de Lima; a criação do Espaço Saúde Jovem em parceria com a Unidade 

Local de Saúde; o Projeto da Equipa de Saúde Escolar; o apoio logístico e financeiro a várias 

ações de rastreio em parceria com a Universidade Fernando Pessoa e a Unidade Local de 

saúde do Alto Minho· Hospital Conde de Bertiandos, entre outras instituições; a promoção 

das Jornadas Saúde em Movimento, entre outros. 

Com a Expo Saúde/Social, realizada este ano pela primeira vez, o Municipio veio reforçar a sua 

atuação neste campo perspetivando com esta iniciativa enfatizar um estilo de vida saudável, 

através da promoção junto do público de um conjunto de ações que fomentem os beneflcios de 

um de comportamento salutar. 

Importa relembrar que faz parte dos nossos propósitos, tal como referimos no Plano de 

Atividades para 2015, apoiar a criação da Associação dos Cuidadores Informais, no âmbito 

da intervenção junto da população cronico-dependente, e, no âmbito do projeto PLA -

Problemas Ligados ao Álcool, através da celebração de um protocolo de cooperação com a 

UCC - Unidade de Cuidados na Comunidade, da ULSAM. 



Ainda neste âmbito, iremos continuar a promover e apoiar atividades desportivas e de saúde 
para grupos de risco em colaboração com clubes, associações, IPSS, ginásios e Ministério da 

Educação e Solidariedade Social e programar e promover reuniões periódicas com as 

instituições de saúde do concelho - Hospital Conde de Bertiandos e Centro de Saúde na sua 

nova orgânica. 

Enfim, tal como referimos inicialmente o Municlpio tem vindo a prosseguir uma politica ativa ao 

nlvel da saúde através da concretização das mais variadas ações nesta matéria. 

b) Já no que diz respeito à proposta para a "participação no pagamento das vacinas das 
crianças e Idosos", a mesma extravasa aquilo que são as competências das autarquias, não 

tanto pela questão ou preocupação inerente em termos da promoção da coesão social, porque 

essa sim é uma competência que temos vindo a assumir de forma prioritária como atestam as 

várias iniciativas promovidas pelo Município, mas porque existem Sistemas de Saúde 

especificos para aquele fim que não excluem ninguém quem a ele tenha direito, como pode 

acontecer com outras iniciativas promovidas pela Administração Central. Existe um Plano 
Nacional de Vacinação (PNV) assumido pelo Ministério da Saúde que tem em conta critérios 

técnicos especlficos na sua definição, não compete uma vez mais às autarquias locais, ou 

qualquer outra entidade, intervir nessas matérias. O PNV, sendo um programa universal, gratuito 

e acesslvel a todos os residentes em Portugal, é constantemente atualizado e integra as vacinas 

consideradas mais importantes para defender a saúde da população portuguesa, sendo essa 

uma competência da Comissão Técnica de Vacinação. 

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

apresentada pelo Movimento 51 no que diz respeito à aliena b), bem como, em relação ao ponto 

a) na medida em que essas ações se encontram em execução. 

Ponte de Lima, 27 de abril de 2015 

O Presidente da Câmara Municipal e Vereadores 
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Declaração de Voto 

Ponto 5,17 - Proposta do Movimento 51 Ponte de Lima - Família e Natalidade 

Não é da nossa opinião que os incentivos à taxa de natalidade sejam uma medida que efetivamente 

promova a natalidade, não é quanto a nós um fator determinante para esse fim. O mais importante será 

criar as condições e apostar em projetos que promovam o desenvolvimento económica e social do 

concelho, sendo essa a nossa aposta. O emprego, a estabilidade económica, o poder de compra, a 

proximidade e qualidade dos serviços e equipamentos públicos e logo a qualidade de vida são, esses 

sim, fatores que determinantes para o aumento da taxa de natalidade que influenciam uma tomada de 

decisão responsável e consciente por parte dos cidadãos no que diz respeito a aumentar o seu agregado 

familiar. 

É função do poder local entender a complexidade dos modelos familiares, cooperar, apoiar e estimular a 

promoção da familia. Os serviços, equipamentos e demais recursos devem estar próximos e acessiveis 

às familias e atender às suas necessidades e aspirações numa relação de proximidade. 

Relembramos assim um conjunto de projetas e iniciativas de maior relevo no presente contexto, que 

temos vindo a implementar e que concorrem para a promoção da qualidade de vida dos cidadãos 

enquanto fator essencial, tal como referimos, para que seja restabelecido o otimismo e a confiança no 

futuro, sem os quais dificilmente se podem tomar decisões como as que dizem respeito ao aumento do 

número de filhos. 

• Apoio Social às famílias 

o Projeto Ponte Amiga (inclui a taxa Social da água para familias numerosas) 

o Projeto Casa Amiga 

o Apoios no âmbito da Fundação António Feijó 

o Atribuição de auxllios económicos a crianças que frequentam a Educação Pré-escolar e 

alunos do 1° Ciclo do ensino bàsico provenientes de famílias carenciadas e de crianças 

com necessidades educativas especiais 

• Apoio Social Escolar 

o Apoio à aquisição de livros e material escolar 

o Refeições 

o Transportes 

o Bolsas de Estudo Ensino Superior 

• Programa Práferias 



• Habitação Social 

• Programa Centro com Vida - Apoio ao arrendamento jovem no Centro Histórico 

• Apoio às Juntas de Freguesia e IPSS's para a aquisição de viaturas e outros equipamentos para 

o transporte de crianças e idosos 

• Subsidios de Montanha 

• Apoio ao emprego através do Gabinete de Inserção Profissional 

• Adesão ao Programa de Emprego e Inserção 

• Beneficios Fiscais 

• Baixas tarifas cobradas pelos serviços municipais 

• Cartão Municipal Familias Numerosas 

Quanto à nossa caracterização demográfica atual, e entendendo ser também oportuno comentar, 

infelizmente nao será muito diferente da realidade do pais no que diz respeito ao envelhecimento da 

população, no entanto existem alguns indicadores que mesmo assim, nesse contexto, podemos entender 

e olhar com algum otimismo nomeadamente o fato de Ponte de Lima deter, juntamente com Viana do 

Castelo, os indices de envelhecimento mais baixos do Distrito e a segunda taxa bruta de natalidade mais 

alta no conjunto destes 10 concelhos. Continuamos, ainda, a deter a percentagem de população jovem (O 

- 24 anos) mais alta do Distrito (27% segundo o Censos 2011). 

Finalmente compete-nos acrescentar que a própria proposta apresentada pela segunda vez pelo 

Movimento 51, não releva a informação suficiente para nos podermos pronunciar com outro detalhe 

relativamente à proposta propriamente dita, na medida em que não concretiza nenhuma questão 

relativamente aos incentivos a atribuir, compromissos orçamentais impllcitos, destinatários/beneficiários e 

objetivos e resultados esperados, a não ser por motivos de mero populismo. 

Assim, perante o exposto o Presidente da Câmara Municipal e Vereadores eleitos pelo CDS-PP votam 

contra a Proposta apresentada pelo Movimento 51 . 

Ponte de Lima, 27 de novembro de 2014 

o Presidente da Câmara Municipal e Vereadores 

Z/Z 


	Ata nº 9/2015
	Reunião de 27 de abril de 2015


