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REUNIAO DA CAMARA MUNICIPAL 
DE 

PONTE DE LIMA 

Data da reu.nilio: 18 de abril de 2016 
Local da Reuniiio: Edificio tlo~· Pa~os do Concellw 

PRESEN «;AS: 

Presidente: 
En~. Victor Manuel Alves Mendes 

Vereadores: 
Sr. Gaspar Correia Martins 
Dr" Ana Maria Martins Machado 
En~o Manuel Pereira da Rocha Barros 
En2° Vasco Nuno Ma2alhiies Velho de Almeida Ferraz 
Dr. Filipe Agostinho Cruz Viana 
Dr. Paulo Jorge da Cunha Barreiro de Sousa 

FALTAS: ---

Inicio da Reuniiio: Quinze horas 

Encerramento: Dezassete lwras e cinquenta minutos 
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Secretario: Chefe de Divisllo Municipal: Dr. (J Maria Sofia Femandes Vel/w de 
Castro Araujo 

Prestou Colabora~lio Tecnica: M" Guillzermina Franco 

Resumo Diario de Tesouraria: 
Saldo ..................... 15. 784.392,53 euros 

OBS: 
A Ata foi aprovada por minuta 
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_(01) APROV AC';AO DA ATA DA REUNIAO ANTERIOR: • A Camara Municipal em 

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

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

nfuneros 3 e 4 do citado artigo, deliberou aprovar a ata da reunHio realizada em 11 de abril de 

2016, pelo que vai a mesma ser assinada pelo Exmo. Presidente e pela Secretaria. Esta 

delibera<;ao foi tomada por maioria com cinco votos a favor e dois votos contra dos Srs. 

Vereadores Eng.0 Manuel Barros e Dr. Filipe Viana. 0 Sr. Vereador Eng.0 Manuel Barros 

apresentou declara<;ao de voto, que se anexa a presente ata; como documento numero urn, e se 

considera como fazendo parte integrante da mesma. ______________ _ 

_ (02) ASSUNTOS DIVERSOS _______________ _ _ 

_ 2.1 - PRESTA<;AO DE CONTAS DO ANO 2015 E INVENTARIO -

APROV A<;AO. A Camara Municipal deliberou por maio ria com cinco votos a favor, uma 

absten9ao do Sr. Vereador Eng. 0 Manuel Barros e un.1 voto contra do Sr. Vereador Dr. Filipe 

Viana; aprovar a Prestac;ao de Contas do Ano 2015 e Inventario. Mais deliberou por maioria 

com cinco votos a favor, uma absten<;ao do Sr. Vereador Eng.0 Manuel Barros e urn voto 

contra do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, remeter a aprecia<;l!o e aprovac;l!o da Assembleia 

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

declaras;oes de voto, que se anexam a presente ata, como documentos nu.meros dois e tres 

respetivamente, e se consideram como fazendo parte integrante da mesma. ______ _ 

_ 2.2 - P REVISAO AO OR<;AMENTO E OP<;OES DO PLANO DE 2016 -

APROV A<;AO. A C§.mara Municipal deliberou por maio ria com seis votos a favor e urn 

voto contra do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, aprovar a 1.8 Revisao ao Or9amento e Op9oes 

do Plano de 2016. Mais deliberou por maioria com seis votos a favor e um voto contra do 

Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, remeter a aprecia<;ao c aprova<;:ao da Assembleia Municipal. 0 

Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declarayao de voto, que se auexa a presente ata, 

como documento ni1mero tres e se considera como fazendo parte integrante da mesma. _ 

_ 2.3 - ISEN<;AO IMT PARA APOIO A INVESTIMENTO REALIZADO NOS 

P6LOS INDUSTRIAlS DA GEMIEIRA E QUEIJADA - APROV A<;AO. A Camara 

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

Dr. Filipe Viana, aprovru· a isen9ffo lMT para apoio a investimento realizado nos Polos 

Industriais da Gemieira e Queijada. Mais deliberou por maioria com seis votos a favor e uma 

absten<;ao do Sr. Vereador Dr. Filipe Vian~ remeter a apreciayao e aprovayao da Assembleia 

Mtmicipal. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declara<;ao de voto, que se anexa a 



4 

presente ata, como documento nU.mero quatro, e se considera como fazendo parte integrante 

da mesma. ----------------------------------------------------------
_2.4 - PROJETO DE REGULAMENTO DE ATRIBUI<;AO DA TARIFA SOCIAL 

(AGUA E SANEAMENTO) - APROV A<;AO. A Camara Municipal deliherou por 

maioria com seis votos a favor e uma absten9ao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, aprovar o 

Projeto de Regulamento de Atribui<;ao da Tarifa Social (Agua e Saneamento ). Mais deliberou 

por maioria com seis votos a favor e uma ahstenyffo do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, 

remeter a apreciayffo e aprovay[to da Assembleia Mrnricipal. ----------------------

2.5 - PROJETO DE REGULAMENTO DO MERCADO MUNICIPAL DO 

CONCELHO DE PONTE DE LIMA - APROV A<;AO. A C§mara Municipal deliberou 

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

aprovar o Projeto de Regulamento do Mercado Municipal do Concelho de Ponte de Lima. 

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

Fllipe Viana, remeter a aprecia9ao e aprova9ao da Assembleia Municipal. ____________ __ 

2.6 - PROJETO DE REGULAMENTO DE HABITA<;AO SOCIAL DO 

MUNICIPIO DE PONTE DE LiMA - APROV ACAO. A Camara Municipal deliberou 

por maioria com seis votos a favor e uma absten9ao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, 

aprovar o Projeto de Regulamento de Ilabita<;ao Social do Municipio de Ponte de Lima. Mais 

deliberou por maioria com seis votes a favor e uma abstenya:o do Sr. Vereador Dr. Filipe 

Viana, remeter a apreciac;[to e aprovac;ffo da Assembleia Municipal. ______________ _ 

~2.7 - PROJETO DE REGULAMENTO MUNICIPAL DO COMERCIO A 

RET ALHO NAO SEDENTARIO EXERCIDO POR FEIRANTES E VENDEDORES 

AMBULANTES DO CONCELHO DE PONTE DE LIMA - APROV A<;AO. A Camara 

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

Dr. Filipe Viana, aprovar o Projeto de Regulamento Municipal do Comercio a Retalho Noo 

SedenUrrio Exercido par Feirantes e V endedores Ambulantes do Concelho de Ponte de Lima. 

A Camara MLulicipal deliberou por n1aiol"ia com seis votos a favor e wn voto contra do Sr. 

Vereador Dr. Filipe Viana, remeter a apreciayao e aprovayao da Assembleia 

Municipal. ______________________________________________________ _ 

_ 2.8 - Presente uma manifesta~io de interesse por parte da empresa "Jose Silverio e 

Costae Micael Franco, Lda.", na aquisi~ao dos lotes L2-5 e L2-6 do Polo Empresarial e 

Industrial da Gemieira. A Cilmara Municipal deliberou por maioria com seis votos a favor 

e urn voto contra do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, autorizar a venda dos lotes L2-5 e L2-6 do 

Polo Empresaria e Industrial da Gemieira~ pelo valor de 65.837,50 euros (sessenta e cinco mil 
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oitocentos e trinta e sete euros e cinquenta centimos) a empresa Jose Silverio e Costae Micael 

Franco, Lda.. Mais deliberou por maioria com seis votos a favor e um voto contra do Sr. 

Vereador Dr. Filipe Viana, autorizar a celebray~o do contrato prornessa de acordo com a 

inforrna~ta:o da Chefe de Gabinete. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana declarou que era 

indiferente para ele votar contra ou abstenQa:o. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou 

declara9ao de voto, que se anexa a presente ata, como documento niunero cinco e se considera 

como fazendo parte integrante da mesma. __________________ _ 

_ (03) APROVA<;AO DA ATA EM MINUTA:- Nos termos dos numeros 3 e 4, do artigo 

57°, da Lei no 75/2013, de 12 de Setembro, foi deliberado aprovar a ata desta reuniao, em 

minuta, para surtir efeitos imediatos. Esta deliberaQ~O foi tomada por maioria com seis votos a 

favor e urn voto contra do Sr. Ven~ador Dr. Filipe Viana. ____________ _ _ 

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

C§.mam declarou encenada a reuniao pelas dezassete horas e cinquenta minutos. ____ _ 

Para constar se lavrou a presente ata que, !ida e achada confotme, vai ser assinada. _ __ _ 

A Secretaria, 

--~-·fff-'-la:~r 1-=·~-~"'--'=t"'· ....... c.::. -~............_ff'eD..E!..l..l<.c\e.-.~-=vc:"'-'-l ....... haL..::..k""'-'· ~k At~ 



PONTI: DE LIMA 
Um pt~lthla aa ••" lalla 

DECLARACAO DE VOTO 

Nn quillldade de vereodor do PPD/PSD voto contra a aprovo~Bo da ata numcro 8, r@IDtlv~ 

b reunlno ordlndrla do C8mara Mur~lc:lpal roallzodft no dli11 do abrll d~ 2016, porqu~ t:1 mesmn 

n8o cumpre os requlsltos l€!fl~ls, omltlndo as r@spost~s do Senhor Preslc:hmte da C!mBr~ 

Municipal as quostees por mlm eoloeudos. Apesar dos c:onstantes ape los para que essa sltua,uo 

seje devldamente corrlsldn, o rad&~fto dns atos c:tlntlnu3 lncomplotll, projudleando o ffilfilto 

uenorlco dos nssuntos e tema5 trlitt~dos nm referlch~ reuniRo. 

Lamemto QUQ a descri~Go eserlto dos nssuntus anollsodos nas reunl5es cemtlnu@ 

amputado de lnforma~ao Important , prejudlcandc o valor documentAl o hlst6rleo da u~stlllo 

do nosso Munlefplo. A ~ta nlo deve ser um lnstrumento para fuer poHtlco como tem 

acontecldo, mas slm um documento quQ refllta clammentc a reolldade de todos os temas 

tratodos. 

Ponte de Lhnll. 18 de ~bril dt! 2016 

0 Veretldor do PPD/PSD. 

C)\~--
( MM uel Pet'ein\ da R<>clm Bftl'l'Os) 

rnanuelbarrosvereadorcrnpl@grnail.corn 
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DECLARACAO DE VOTO 

PRESTACAO DE CONTAS 2015 

0 documento de presta9ao de contas do ano de 2015 reflete uma estrategia de atua93o assente 
num conjunto de medidas e de prioridades estabelecidas que, tendo em considerac;lio a disponibi1idade 
financeira do Municipio, ficaram aquem do que seria expectAvel. 

Considerando que continua a ser necessaria uma maior transfer~ncia de compet~ncias, atraves 
da celebr~ao de protocolos, para as Juntas de Freguesi~ com a correspondente compensayao 
financeira, como fonna de manter um desenvolvimento mais sustentavel do concelho; 

Considerando que se toma necessaria que essa transferencia seja igual e proporcional por 
todas as freguesias, sem exce¢es; 

Considerando a baixa cobertura em muitas freguesias do concelho da rede de saneamento 
basico, nao se vislumbrando ainda durante o anode 2015 uma. aposta clara na melhoria da sua taxa 
de cobertura; 

Considerando o recurso exagerado a figura dos ajustes diretos para contratos de empreitada e 
fomccimento de hens e servic;os, n3o se respeitando os principios da concorrencia, transparencia e 
igualdade, conforme recomenday(Ses do Tribunal de Contas; 

Considerando que a maioria municipal continua a dar prefer~ncia em manter um saldo de 
gerencia substancial, adiando a tomada de medidas necessarias para o desenvolvimento do concelho, 
em areas como o reforc;o do apoio social a familias carenciadas, a cria~ao de condic;6es para a 
dinamizac;ao da economja Jocal e do emprego. 

Considerando a manuten~ao dos beneficios fiscais em 2015, nomeadamente os 5% de IRS e 
a nao aplica~ao da taxa de derrama; 

Considerando com agrado o recuo da inten~oo de se contruir urn novo editlcio dos Pac;os do 
Concelho, libertando verbas na ordcm dos 6 milhlSes de euros que devem ser utili7~das para satisfazer 
necessidades reais dos limianos. 

Assim: 

Atendendo aos fundamentos acima referidos abstemo-nos nesta votayao. 

Ponte de Lima, 18 de abril de 2016 

0 '::~~p; PPD/PSD, 

(Manuel Pereira da Rocha Barros) 

manuelbarrosvereadorcmpl@gmail.com 



MOV/MENTO 51 

DECLARACAO DE VOTO 

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

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

Anode 2015, com os fundamentos e considerandos seguintes: 

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

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

civica, abertura a sociedade civil , servic;o imparcial e permanente e participac;ao de ideias; 

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

imposic;ao e nao de dialogo construtivo; 

3 - Considerando que a nossa Vila de Ponte de Lima, com 891 anos de existencia, nos 

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

principia da representatividade e do esplrito democratico das nossas rafzes. 

4 - A despeito da sua apresentac;ao tecnica, tambem como nas opc;Oes do Plano para 2015 e 
da politica orc;amental da C~mara Municipal nao corresponds 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 execuc;ao de um Plano que tern um custo de 
oportunidade nao razoavel para todos os limianos, atentas as circunstftncias temporais e 
espaciais em que vivemos. 

5 - Na verdade, muitas das promessas do Plano e Orc;amento respective nao foram 
executadas. Por exemplo, falta de saneamento, ate nas zonas industriais. 
lndependentemente da opc;ao e escolha polltica, o que esta em questao e tambem a atitude 
passiva da CM na realizac;ao do que se propoe fazer, sendo reflexo disso a taxa de execuc;ao 
orc;amental da despesa: 61,57%. (201 0: 57%; 2011: 55,8%; 2012: 60.46%; 2013: 67.24%; 

~R,.~ft~to;~ .L J)~ ~~~ ; - ~ ~ 1> ~ ~ 4 f-~ 1 5 ~ 
6 - Estas Con~ trazem associadas a si um Plano e Or9amento que continua a politica de 
desertificac;ao das freguesias. Dever-se-a pensar Ponte de Lima a medio/longo prazo. Esta 
nao e, de facto, a nossa polltica. Falta autonomia financeira e polftica 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 mandate, por todas as freguesias , bern como aumento substancial de apoio social. 

7 - No plano tecnico, as despesas de capital na aquisic;ao de bens continua, na minha 
opiniao, excessive e desproporcional. Continuamos a defender o "regresso a terra", que o 
"queijo limiano e nosso", "parques infantis por todas as freguesias", com apoios efectivos a 
taxa de natalidade e familias, valor essencial da sociedade humana, "refeic;oes gratis nas 
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MOVIMENTO 51 

escolas" e "TGV? Nao, Obrigado!" ldeias que nao foram vertidas para esta Prestac;~o de 
Contas. 

8 - A atitude passiva desta execuc;ao passa tambem par outros temas, designadamente: 
saneamento, desenvolvimento rural , modernizac;ao administrativa (SAMA), produc;ao de 
energia e61ica, centro desportivo e parques de estacionamento, entre outros, sendo que a 
taxa de execuc;ao orc;amental e tambem baixa. 

9 - Acresce ainda uma execuc;ao financeira anual de 37,39% e uma execuc;ao financeira 
global de 17,13%, am bas da Execw;ao do Plano Plurianual de I nvestimentos (Em 2014: 
49,39%), com varias e excessivas modificac;oes ao respective orc;amento, designadamente, 
modifical(oes ao orc;amento da receita, da despesa, do Plano Plurianual de lnvestimentos e 
do Plano de Actividades Municipais. 

10- In fine, questiona-se a divida existente em 31 de Dezembro de 2015, par emprestimos 
obtidos, no valor de € 1 219 335,67, a que acresce outras dividas a terceiros(@ 8 I Je BQt®) 
(€ 1 914 931 . 7~ . 

Face ao expendido, e a despeito do saldo da situac;ao financeira e patrimonial da Camara 
Municipal, entendo, em razao da coer~ncia democratica, da liberdade de opiniao e do custo 
de oportunidade em causa, assim como com a aus€mcia de Norma de Controlo Interne e com 
as reservas e ~nfases da presente prestal(ao de contas, que este documento nao 
corresponds a nossa mundividencia para o melhor de todos os cidadaos de Ponte de Lima. 
Par isso, veto contra. 

PRIMEIRA REVISAO AO ORCAMENTO E OP~OES DO PLANO DE 2016 

Voto Contra. 

Ponte de Lima, 18 de Abril de 2016, 

0 Vereador do Movimento 51, 

(Filipe Viana) 

2 



MOV/MfNTO 51 

DECLARA<;AO DE VOTO 

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

das suas fungoes, declarar o seu voto de abstenc;ao, no ambito do ponto IILJ ..... 3-'-----
com os fundamentos e considerandos seguintes: 

1 - Considerando que defendemos,ha muitos anos ~ reduc;ao das taxas ao minimo legal; 

2 - Considerando, finalmente, a junc;ao, ainda que~ do respective documento para 

sustentar a decisao em causa; 

r 
3- Considerando que a isenc;ao de IMT nos parques industriais;uma medida potencialmente 

positiva; 

4 - Considerando, porem, a auslmcia de igualdade de tratamento no que se refers a outras 

areas para o efeito, designadamente pelas 51 freguesias do concelho, que ficarao na 

discricionariedade da CM avaliar "casuisticamente, de modo nominative"; 

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

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

participac;ao de ideias; 

6 - Considerando que a polltica de falta de habito democratico continua, numa 16gica de 

imposic;ao e nao de dialogo construtivo; 

7 - Considerando que a nossa Vila de Ponte de Lima, com 891 anos de existencia, nos 

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

princlpio da representatividade e do espirito democratico das nossas ralzes; 

8 - Considerando a "desnecessidade" de alguns pontos/pedidos, na esteira da pedagogia do 

servic;o e nao na esteira da pedagogia da subserviencia. 

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

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

Ponte de Lima, 18 de Abril de 2016, 

0 Vereador do Movimento 51, 

r--- ~i-~~a)-~ 
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MOVIMENTO 51 

DECLARACAO DE VOTO 

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

das suas fun<;oes, declarar o seu veto de F' Q&19~. no ambito do ponto 

com os fundamentos e considerandos seguintes: 

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

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

direitos democraticos; 

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

documenta<;ao do ponto em causa, uma regra geral no anterior e neste mandate, razao pela 

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

efeito; 

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

autarquicos na realizat;~o dum projecto em comum; cfr.: or<;amento participative e 

participa<;ao de ideias; 

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

imposi<;~o e nao de dialogo construtivo; 

5 - Considerando que a nossa Vila de Ponte de Lima, com 891 anos de existencia, nos 

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

principio da representatividade e do espirito democratico das nossas raizes; 

6 - Considerando a "desnecessidade" de alguns pontos/pedidos, na esteira da pedagogia do 
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servi<;o e nao na esteira da p~agogt· da subse,rJi~n~·a. 5 1.. 1J · A.J. \ ').e"" .,.__ D -'1 ' d <4 /' 0 )'.,.'' ., ,,_-y h . .t.~'-" (,...,- ;c. 
1"' ... ~ft;{J/hfiA.lo 0 vCfi': C: '? ~· ~L"' ~~.'.'~ Vtr~ . 1- ~' ~J)...,., .(6 e)J."'S~;,t"'-2:.}_, ~~ Fm exp~d~efrf coer~~·'d'erfiOc~~ com mundrvidenc1a d1ferente de cons1derar o 

principia da representatividade, pelas pessoas e pelo nosso territ6rio, voto ai:('f -v;. 

Ponte de Lima, 18 de Abril de 2016, 

0 Vereador do Movlmento 51, 

1:9tr:-v, %9 
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