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

cumprimcnto do disposto no nfunero 2, do artigo 57°, da Lei n.0 75/2013, de 12 de setembro, 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 renniao rcalizada em 24 de outubro 

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

dclibera<;:ao foi tomada por maioria com cinco votos a favor e um voto contra do Sr. Vereador 

Eng.0 Manuel Ban·os. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana nao participou na vota9ao deste ponto. 

____ (02)0BRASPUBLICAS _____________________________________________________________________________ _ 

_ 2.1 - EMPREITADA DE "REQUALIFICA<;AO URBANA- CENTRO CIViCO DE 

S. PEDRO D' ARCOS" - Aprova~io do Relatorio Final e adjudica~iio a firma 

"Predilethes - Constru~6es, Lda.", pelo valor de 418.202,54 euros acrescido de IV A a 
taxa legal em vigor. A Camara Municipal dcliberou por unanimidade aprovar o Relat6rio 

Final e adjudicar a empreitada de "Requa)ificayllo Urbana - Centro Civico de S. Pedro 

D ' Arcos" a firma "Predilethes - Constru<;:5es, Lda.", pelo valor de 418.202,54 euros acrescido 

de IVA a taxa legal em vigor. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana nilo participou na vota9llo 

deste ponto. ----------- ------------------

2.2 - EMPREITADA DE "REQUALJFICA<;AO DA ZONA URBANA DE S. 

GON<;ALO - ARCOZELO" - Aprova~io do Relatorio Final e adjudica~i\o a firma 

"Agostinho Malbeiro Coelho - Constru~oes, Lda.", pelo valor de 377.404,95 euros, 

acrescido de IV A it taxa legal em vigor. A Camara Municipal deliberou por maioria com 

seis votos a favor e um voto contra do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, aprovar o Relat6rio 

Final e adjudicar a empreitada de "Requalifica9aO da Zona Urbana de S. Gon<;:alo - Arcozelo" 

a firma "Agostinho Malheiro Coelho- Construy5es, Lda.", pelo valor de 377.404,95 euros, 

acrescido de IV A a taxa legal em vigor. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou 

declarayito de voto, que se anexa a prcsente ata, como documento numero urn, e se considera 

como fazendo parte integrante da mesma. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana s6 chegou a 
reuniao no inicio da discussao deste ponto tendo participado na sua vota9a:o. -----

_ 2.3 - EMPREITADA DE "REQUALIFICACAO DA RUA DE SANTA MARTA -

CENTRO CIVICO DE SERDEDELO" - Aprova~iio de projeto, da abertura de 

concurso publico, do programa de procedimento, caderno de encargos, juri do 

procedimento e prazo de cxecu~i\o. A Camara Municipal deliberou por maioria com seis 

votos a favor e um voto contra do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, aprovar o projeto, a abertura 

de concurso pt.'lblico, o programa de procedimento, cademo de encargos e o prazo de 

execuyllo em 150 dias. Mais deliberou por maioria com seis votos a favor e urn voto contra 

do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, designar o jUri do procedimento sendo constituido pclo Sr. 
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Vice-Presidente Gaspar Correia Martins, pelo Chefe da DEP, Eng0 Rogerio Lopes Margalho 

de Oliveira e pela Chefe da DAF, Dr.0 Maria Sofia Fernandes Velho de Castro Araujo. 0 Sr. 

Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declaravao de voto, que se anexa a presente ata, como 

documento nUm.ero urn, e se considera como fazendo parte integrante da mesma. __ _ 

_ (03) ASSUNTOS DIVERSOS ________________ _ 

_ 3.1 - PLANO DE ATIVIDADES E OR<;AMENTO PARA 0 ANODE 2017-

APROV A<;AO. A Cfunara Municipal deliberou por maioria com cinco votos a favor e dois 

votos contra dos Srs. Vereadores Engo Manuel Barros e Dr. Filipe Viana, aprovar o Plano de 

Atividades e Onramento para o Anode 2017. Mais deliberou por maioria com cinco votos a 

favor e dois votos contra dos Srs. Vereadores Eng.0 Manuel Barros e Dr. Filipe Viana, nos 

tennos e para os efeitos do disposto no artigo 45° n.0 l da Lei n.0 73/2013, de 3 de Setembro, e 

do disposto na alinea c) do n.0 1 do artigo 33° e da alinea a) do n.0 1 do artigo 25° do Anexo I 

da Lei n.0 75/2013, de 12 de Setembro, submeter a apreoiac;:ao e aprovac;:ao da Assembleia 

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

declara9eles de voto, que se anexam a prescntc ata, como documento nfuneros dois e tres, 

respetivamente e, se considcram como fazendo parte integrante da mesma. ____ _ _ 

_ 3.2 - MAP A DE PESSOAL PARA 0 ANO DE 2017 - APROV A<;AO. A Camara 

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

Dr. Filipe Viana, aprovar o Mapa de Pessoal para o anode 2017. Mais deliberou por maioria 

com seis votos a favor e um voto contra do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, nos termos e para 

os efeitos do disposto na alinea o) do n.0 1 do artigo 25° do Anexo Ida Lei n.0 75/2013, de 12 

de Setembro, submeter a apreciac;:ao e aprova9ao da Assembleia Municipal. 0 Sr. Vereador 

Dr. Pilipe Viana apresentou declarac;:ilo de voto> que se anexa a presente ata, como documento 

nfunero dois, c se considera como fazendo pru.te integrante da mesma. _____ _ 

_ 3.3 - CONCURSO PUBLICO "FORNECIMENTO DE COMDUSTiVEIS -

GASOLEO E GASOLINA"- Emissao de parecer favora.vel a abertura de procedimento 

e nomea~iio do juri, pelo valor base de 203.700,00 euros, acrescido de IV A a taxa legal 

em vigor. A Camara Municipal deliberou por maioria com seis votos a favor e um voto 

contra do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana> emitir parecer favonivel a abertura de procedimento 

por concurso publico, pelo valor base de 203.700,00 euros (duzentos e tres mil e setecentos 

euros) acrescido de JVA a taxa legal em vigor. Mais deliberou por maioria com seis votos a 

favor e um voto contra do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, designar como juri do procedimento 

sendo constituido pelo Sr. Vice-Presidente da C§mara, Gaspar Correia Martins, pela Chefe da 

OAF, Dr.a Maria Sofia Fernandes Velho de Castro Araujo e pela Coordenadora Tecnica Maria 

do Carmo Lima Gomes. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou dcclara~ao de voto, que 
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se anexa a presente ata como documento nfunero urn e, se considera como fazendo parte 

integrante da mesma. _______________________ _ 

3.4 - PROJETO DE AL TERA<;AO DO REGULAMENTO DE ACESSO AO 

PROJETO TERRA REABILIT AR - Aprova~ao da versao fmal. A C~hnara Municipal 

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

Viana, aprovar a versao final do ''Projeto de Alterac;ao do Regulamento de Acesso ao Projeto 

Terra Reabilitar". Mais deliberou por maioria com seis votos a favor e urn. voto contra do Sr. 

Vereador Dr. Filipe Viana, nos termos e para os efeitos do disposto na alfnea g) do n.0 1 do 

artigo 25° do Anexo I da Lei n.0 75/2013, de 12 de Setembro, submeter a apreciayao e 

aprova9ao da Assembleia Municipal. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declarayiio 

de voto, que se anexa a presente ata como documento nfunero urn e, se considera como 

fazendo parte integrante da mesma. -------------- -------

3.5 - PROTOCOLO ENTRE 0 INSTITUTO DA HABITA<;AO E DA 

REABTLITACAO URBANA, l.P. E A CAMARA MUNICIPAL DE PONTE DE LIMA

"REABILITAR PARA ARRENDARMHABITA<;AO ACESSIVEL" - Aprova-ri\o. A 

Camara Municipal deliberou por maioria com seis votos a favor e wna absten9a0 do Sr. 

Vereador Dr. Filipe Viana, aprovar o protocolo. _____________ _ 

3.6 - AGRUP AMENTO DE ESCOLAS DE PONTE DE LIMA - Presente um email 

a solicitar a cedencia do Audit6rio Rio Lima para o d.ia 31 de outubro. A Camara 

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

Dr. Filipe Viana, autorizar a cedencia do Audit6rio Municipal para o dia 31 de outubro. 0 Sr. 

Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declaray~O de voto, que se anexa a presente ata como 

documento n(unero quatro e, se considera como fazendo parte integrante da mesma. _ _ 

_ 3. 7 - CENTRO DE REABILITA<;AO DE PONTE DE LIMA DA APPACDM DE 

VlANA DO CASTELO - Presente um email a solicitar a cedencia do Audit6rio 

Municipal para o dia 22 de novembro. A Cfunara Municipal deliberou por maioria com 

seis votos a favor e uma absten9!o do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, autorizar a cedencia do 

Audit6rio Municipal para o dia 22 de novembro. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou 

declaraQao de voto, que se anexa a presente ata como documento numero quatro e, se 

considera como fazendo parte integrante da mesma·---~--------

_3.8- CLAJUAB DE PONTE DE LIMA - Presente um email a solicitar a cedencia do 

Auditorio da Bibliot~a Municipal para o dia 19 de novembro de 2016. A Camara 

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

Dr. Filipe Viana, autorizar a cedencia do Audit6rio da Biblioteca Municipal para o dia 19 de 

novembro. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declarayao de voto, que se anexa a 
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presente ata como documento nfunero quatro e, se considera como fazendo parte integrante da 

mesma. _ __________________________ _ 

_ 3.9- ATRIBUI<;AO DO ESPA<;O DE CAFETARIAIBAR NOS EVENTOS "EM 

EPOCA BAIXA, PONTE DE LIMA EM ALTA" - Emissi\o de parecer favoravel a 
abertura de procedimento, Aviso de abertura e Normas para a atribui~Ao do espa~o de 

cafetaria/bar. A Camara Municipal deliherou por maioria com seis votos a favor e urn voto 

contra do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, emitir parecer favoravel a abertura de procedimento, 

aprovar o av1so de abertura e as normas para a atribui9ilo do espac;o de cafetarialbar. 0 Sr. 

Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declara9ao de voto, que se ancxa a presente ata como 

documento numero urn c, se considera como fazendo parte integrante da mesma. ____ _ 

_ 3.10 - AGRA OCULIST A, LDA. - Presente urn requerimento a solicitar o 

arrendamento por ajuste direto das Jojas n°s 23/24 do Mercado Municipal. A Camara 

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

Dr. Filipe Viana, autorizar o arrendamento por ajuste direto das lojas n°s 23/24 do Mercado 

Municipal pelo valor de 300,00 euros (trezentos euros)/mensal. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe 

Viana apresentou declarac;ao de voto, que se anexa a presente ata como documento nfunero 

cinco e, se considera como fazendo parte inteb'Tante da mesma. ________ _ 

_ (04) ATRIBUI<;AO DE SUBSIDIOS ___ __________ _ 

_ 4.1- CLUBE NAUTICO DE PONTE DE LIMA- Presente um oficio a solicitar a 

atribui~ilo de um subsidio destinado a aquisi~io de uma embarca~Ao. A Camara 

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

Dr. Filipe Viana, atribuir urn subsfdio no valor de 5.289,00 euros (cinco mil duzentos e 

oitenta e nove euros), destinado a aquisic;ao de uma embarca9ao, mediante celebra9ffo de 

protocolo. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declarayao de voto, que se anexa a 
presentc ata como documento numero urn e, se considera como fazendo parte integrante da 

mesma. ___________________________ _ 

_ 4.2 - CASA DO CONCELHO DE PONTE DE LIMA - Presente um email a solicitar 

a atribui~iio de um subsidio para 30 CD'S. A Camara Municipal deliberou por maioria 

com seis votos a favor e uma abstens:ffo do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, atribuir urn subsfdio 

no valor de 300,00 euros (trezentos euros), contra a entrega de 30 Cd's. 0 Sr. Vereador Dr. 

Filipe Viana apresentou declara<;ao de voto, que se anexa a presente ata como documento 

nillncro quatro e, se considera como fazcndo parte integrante da mesma. _____ _ 

_ 4.3 - ASSOCIA~AO DE PAIS DO CENTRO EDUCATrvO DAS LAGOAS -

Presente uma informa-;ao do Chefe da URNR a comunicar o valor a comparticipar 

respeitante as refei~~es servidas as crian~as que participaram no "VII Abra~o ao Rjo 
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Lima". A Camara Municipal deliberou por maioria com seis votos a favor e uma abstenr;ffo 

do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, atribuir urn subsfdio no valor de 898,23 euros (oitoccntos e 

noventa e oito euros e vinte e tr6s cantimos), destinado a comparticipar as refei~oes servidas 

as crianr;as que participaram no "VII Abra~o ao Rio Lima". 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana 

apresentou declara<;:ao de voto, que se anexa a presente ata como documento nll.mero quatro c, 

se considera como fazendo parte integrante da mesma. ___ ________ _ 

_ 4.4 - ASSOCIA<;AO DE PAIS DA EBJ DE PONTE DE LIMA - Presente uma 

informa~io do Chefc da URNR a comunicar o valor a comparticipar respeitante as 
refei~6es servidas as crian~as que participaram no "VII Abra~o ao Rio Lima". A Camara 

Municipal deliberou por maioria com seis votos a favor e uma absten9ao do Sr. Vereador 

Dr. Filipe Viana, atribuir um subsfdio no valor de 441 ,03 euros (quatrocentos e quarenta e urn 

euros e tres centimos), destinado a comparticipar as refei~oes servidas as crian<;:as que 

participaram no "VII Abrar;o ao Rio Lima". 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou 

declara9ao de voto, que se anexa a presente ata como documento numero quatro e, se 

considcra como fazendo parte integrante da mesma. ----------- --

_ 4.5 - ASSOCIAc;A.o CULTURAL DESPORTIVA E RECREATIVA DE 

CALHEIROS - Retifica~io de delibcra'riiO de Cimara de 26 de setembro de 2016. A 

Camara Municipal deliberou por maioria com seis votos a favor e uma absten9ao do Sr. 

Vereador Dr. Filipe Viana, retificar a delibera9ao de Cfunara de 26 de setembro de 2016, 

passando a constar 609,00 curos (seiscentos e nove euros) como valor total do subsidio 

atribuido. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declara9ao de voto, que sc anexa a 
presentc ata como documento nfunero quatro e, se considera como fazendo parte integrante da 

mesma. __________________________________________________________________________________________ __ 

_ (05) APROVAc;AO DA ATA EM MINUTA:- Nos termos dos numeros 3 c 4, do artigo 

57°, da Lei n° 75/2013, de 12 de Setembro, foi deliberado aprovar a ata desta reuniao, em 

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

favor e urn voto contra do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana. _________ ___ _ __ _ 

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

Cdmara declarou encerrada a reuniao pelas dezassete horas e dez minutos. ____ _ 

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

A Secretari a, 

tk~"' ~~ W!\n ),... Vc lb ..Jt ~ ftry-



MOVIMENTO 51 

DECLARACAO DE VOTO 

I ) I <) J I J 
com os fundamentos e considerandos seguintes: 

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

decisao em causa, com violac;~o 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 

documenta9ao do ponte em causa, uma regra geral no anterior e neste mandata, razao pela 

qual fora intentada a competente ac9ao judicial para o efeito; 

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

autarquicos na realiza9ao dum projecto em comum; cfr.: or9amento participative e 

participac;:ao de ideias; 

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

imposic;:ao 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 

principia da representatividade e do espirito democratico das nossas raizes. 

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

principia da representatividade, pelas pessoas e pelo nosso territ6rio , voto contra. 

Ponte de Lima, 31 de Outubro de 2016, 

0 Vereador do Movimento 51, 

~· -=-<?-- Ss 
(Filipa Viana) 

1 



MDV/MENTO 51 

DECLARACAO DE VOTO 

0 Vereador Filipe Viana , eleito na lista do MOVIMENTO 51 , vem, no exercicio das 

suas functoes, declarar o seu voto contra , no ambtto do Orctamento e Op<;oes do Plano 

para 2017, bem como Mapa de Pessoal , corn os fundamentos e considerandos 

seguintes: 

1 - A despeito da sua apresenta9ao tecntca dos mapas de controlo orctamental da 

receita e da despesa e dos demats mapas, as op96es do Plano para 2017 e da 

politica orctamental da Camara Municipal nao corresponde aquilo que, globalmente, 

entendo ser o melhor para a qualidade de vtda de todas as pessoas das 51 freguesias 

de Ponte de Lima. Nao se pode optar em trado~off por um Plano e Or9amento que 

tem um custo de oportuntdade nao 1 azoavel para todos os limtanos , atentas as 

cit cunstanctas tempo rats e espactats ern que vtveiTlOS 

Na verdade, muitas das promessas neste Plano e Orctamento ja existem ha vanos 

anos, mas nao sao executadas. Por exemplo, a ausencia de saneamento em vanas 

freguesias, mesmo em zonas industriats, a despetto de algumas interven<;6es ad hoc 

lndependentemente da op9ao e escolha politica o que esta em questao e tambem a 

atitude passtva da Camara Municipal na realizactao do que se propoe fazer 

Na verdade , faltam inova9ao e novas horizontes a trilhar, pela necessidade premente 

de dinamismo empresarial e econ6mico de emprego, corn polittcas de envolvimento 

das freguesias e de toda a soctedade ctvtl monnente agrupamento de freguestas com 

valenctas espectficas, geografica e proporctonalmente determtnadas 

Falta um Conselho Econ6mico e Social Muntcipal Falta a Norma de Controlo lnterno 

e respective Regulamento. Espera-se que este se torne uma realidade, tendo em 

conta o alegado em sede deste or<;amento como "sistema de controlo interne", cujo 

"regulamento" se desconhece, pese embora este Vereador do Movtmento 51 ttvesse 

regtstado a ausencia da Norma de Controlo lnterno, na reuniao de 13 de Abril de 

2015, desta Camara Municipal. Falta ainda, para os efeitos do cumprimento com o 

1 



MOVIMENTO 51 

drsposto no art. 0 44. 0 ,da Lei 73/2013, de 3 de Setembro alterada pela Rectifica9ao n.0 

46 B/2013, de 01 de Novembro, e pela Ler n ° 82-0/2014 , de 31 de Dezembro, pela 

Lei n.0 69/2015, de 16 de Julho. e pela Lei 132/2015, de 4 de Setembro uma proposta 

de quadro plurianual de prograrna9ao or9amental (Quadro Plurianual Munrcrpal) 

Na esteira do principia da boa adminrstrar;ao, consagrado no art.0 5°, do novo C6digo 

do Procedimento Adrnrnrstrativo. espera-se a sua concretrzaQao. bem como a 

exequibilidade da plataforma electr6nrca de transparencra de sitio na internet, de 

acesso publico e universal, na qual e publicada, de modo simples e facilmente 

apreenslvel, nos termos do art. 0 90.0
, da Lei 73/2013, de 3 de Setembro, alterada pela 

Rectifica9ao n ° 46-B/2013, de 01 de Novembro, e pela Lei n ° 82-D/2014, de 31 de 

Dezembro, pela Lei n.0 69/2015, de 16 de Julho, e pela Lei 132/2015, de 4 de 

Setembro, bem como drvulgayao para acesso facrl a toda a documentavao 

2 - Este Plano e Or<;amento continuam a politrca de desertrfrcavao das freguesias, 

nurna gestae que se entende elertoralista CUJOS cortes nos financramentos das 

freguesias cornevaram em 2009. 

Em transferencia de caprtal , desce, este ano, o respective valor. Assim 2009 € 3 720 

000,00; 2010 € 3 620 001,00; 201 1 € 3 177 750,00; 2012 € 3 453 000,00: 2013: € 4 

075 500,00; 2014: € 4 100 250,00, 2015: € 4 100 250,00; 2016" € 3 801 751,00, 2017' 

€ 3 800 250,00, sendo que a rubrica de Actrvidades de lniciativa das Freguesras tem. 

ao Iongo dos 9 anos, a seguinte evolu<;:ao: 2009 € 1 400 000,00; 2010. € 700 000,00; 

2011: € 700 000,00, 2012: € 700 000,00, 2013 € 1 000 000,00. Para 2014, 2015, 

2016 e 2017: € 1 000 000,00. 

Em transferencias correntes, o percurso e o segurnte. 2009 € 525 000 .00 , 2010: € 

470 000,00; 2011• € 440 250 00; 2012 € 440 500 00 2013 € 807 500,00, 2014: € 710 

255,00; 2015: € 1 005 256,00. 2017: € 910 251.00 Nao concordo com a gestae a 

curto prazo, que entendo ser e leitoralista. Dever-se-a pensar Ponte de Lima a 

mediollongo prazo. 

Esta nao e, de facto , a nossa politica Falta autonomra financerra e polrtrca das 

freguesras . A nossa proposta e a de transferencia de efectiva autonomra para as 

freguesias , atraves de um aumento substancial de verbas, de forma proporcional e 

2 
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devidamente calendarizadas ao Iongo do mandata, a medio/longo prazo, por todas 

as freguesias. bern como perante as dificuldades econ6m1cas existentes , dever-se-ia 

apostar no aurnento substanc1al de apoio soc1al (Cfr .. rubricas de Seguranc;a e Acc;ao 

Soc1a1s, na rubrica do programa de luta contra a pobreza e outros mantem-se em € 

170 000 ,00 ; Assoc1ac;oes e lnst1tu1c;6es - AEC s € 500 ,00; balsas de estudo· € 20 

000,00, Acc;ao Social Escolar - Auxllios Econ6m1cos aos Alunos € 11 000,00; 

Projecto Freguestas Contacto: € 20 000,00). Ainda sem panaceias nem pandoras, 

acresce a necessidade da heurfstica e da hermeneutica para compreender melhor 

outras rubricas, designadamente: Requallficac;ao do Monte de Santo Ovid1o: € 1 

000,00; Recuperac;ao Paisagistica de Pedreiras/Parque Tematico: € 1 000 00 , Acc;:oes 

de Reflorestac;:ao: € 500 ,00, Musealizac;ao Patrim6n1o M1neral6g1co da Cabrac;ao: € 1 

000,00; Valorizac;ao de Alde1as de Montanha· € 2 500,00; Centro Nautico: € 321 

700 00; Reconstruc;ao de Ac;ude no R1o L1ma. € 65 000 ,00; Construc;ao de Parques 

lnfantis: € 1 000,00 ; Parque da lapa· € 1 500 ,00 Emparcelamento Rural. € 500,00 , 

Pavdhao de Feiras e Exposic;oes - Expolima: € 4 103 000 00 Modernizac;ao 

Administrattva (PAM) € 15 000,00, Festival lnternac1onal de Jard1ns (PAM) . €. 109 

300 ,00. 3 

3- No plano tecnico, as despesas de capital na aquisic;ao de bens contn1ua , na minha 

opiniao, excessiva (64, 1 %) F preferivel uma CM mats pobre e os munic1pes mais 

ncos, diminuido (Ex: reduc;ao do IMI para o minima 0 3) ou isentando as taxas ou 

impastos municipalS. Continuamos a defender 0 "regresso a terra", que 0 "queijo 

limiano e nosso", "parques 1nfantis por todas as fregues1as". com apo1os efectivos a 
taxa de natalidade e farnil1as valor essencial da soc1edade humana " refe~<;;oes e 

livros gratis nas escolas" e 'l GV? Nao Obngado!'' . ·' Alta 1 ensao? Nao. Obngado!", 

cornbate a corrupc;ao e bolsas de voluntanado. 

No que concerne ao apoio das Familias (assim como as numerosas) , as rubncas 

abertas sao residuais. Numa perspectiva econ6mica, quanta benefic1o aufere cada 

municipe? Este orc;amento nao confere essa possibilidade. 
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4 - Temas como Parques lndustriais e Mercado Municipal , Rio Lima, PDM, 

Reabilitac;:ao Urbana e Pianos Urbanisticos (Cfr. : Problema do TGV e Alta Tensao), 

Agrupamentos Escolares (Problema da acessibtlldade, densidade populacional, 

eqUidtstancia e problemas de transporte escolar) tem de ter rubncas que rnanifestem 

a 1ntenc;ao efecttva de intervcnc;:ao artojada de mudar o rumo das cotsas. o que nao 

acontece. Desde logo, seria necessaria uma maior abertu1 a a soctedade ctvil, 

provocando participac;ao efectiva das pessoas nas dec1soes fulcrais do concelho 0 

que n6s queremos e urn Orcamento Participativo e isso nao acontece com este, que 

contem. muitos conceitos indeterminados, cuja execuc;:ao nao se compreende. 

5 - A atitude passiva e incompreensivel deste Plano e Orc;amento passa par outros 

temas, designadamente: desenvolvimento rural , modernizac;:ao administrative (SAMA 

- sendo que este em 2017 esta previsto aumentar), produc;ao de energia e61ica, 

centro desporttvo e estac1onamento, entre out1 as Acresce ainda a prev1sao dos 

encargos anuais com emprest1mos, cuJo capttal em d1v1da em 31 /12/2016 estara em € 

1141171 ,26. 

Esperamos que se concretize em 201 7 a Balsa de Voluntariado uma unidade de 4 

abate de suinos, bern como urn proJecto de tlumtnac;ao publica atraves de lummarias 

LED, conforme sempre defendemos 

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 oportuntdade em causa, que o Orc;:amento e Opc;:oes do Plano 

de 2017 nao corresponde a nossa mundtvldencta para o melhor de todos os c1dadaos 

de Ponte de Lima. Par tsso pelas pessoas e pelo nosso ternt6no voto contra. 

Ponte de Lima, 31 de Outubro de 2016, 

0 Vereador do MOVIMENTO 51, 

~na) -



PO~ DE.ll\IA 
Um partid.o ao seu lado 

DECLARA(;lO DE VOTO 

Na qualidade de vereador eleito do PPD/PSD de Ponte de Lima voto contra 

Or~amento e Op~oes do Plano 2017, fundamentando as razoes da minha decisao nos 

argumentos que passo a referir: 

0 Or~amento de 2016 apresentou como dota~oes iniciais urn total geral de 28 

milh5es de euros. Para o anode 2017, os valores sobem para 40 milhoes de euros, ou 

seja uma subida de 12 mil hoes de euros. Este aumento elevado dos valores or~amentais 

previstos nao significa que havera uma melhoria da qualidade de vida dos limianos, 

tendo em considera~ao que as medidas destinadas a favorecer o crescimento 

econ6mico voltam a ser nova mente adiadas. 

0 Orcamento e Op~oes do Plano 2017 refletem uma polftica global de 

invt:!stimento focalizada na realiza~ao de obras nao prlorit~rias, direcionadas para 

solu~5es simples e de cartilha, que pouco contribuem para o desenvolvimento 

sustentavel e crescimento econ6mico do nosso concelho. 

~ com grande preocupa~o que assistimos a ausencia repetida de medidas 

concretas de comb.ate ao desemprego capazes de reduzir a taxa de desemprego e a 

consequente emigra~ao de muitos jovens limianos. Quando olhamos a nossa volta 

vemos concelhos vizinhos com dinamicas empresariais e industrials cada vez mais 

acentuadas e de sucesso. 

Ponte de Lima dista da capital de distrito, Viana do Castelo, 24 km; de Braga, 31 

km; do Porto, cerca de 73 km, e, da fronteira com Espanha, cerca de 40 km, beneficiando 

de uma rede estrategica de comunica~oes viarias equiparada a existente em paises 

multo desenvolvidos, nomeadamente a A3 - Autoestrada Porto/BragaNalen~a, com 

liga~ao a Espanha (Vigo}, a A28 - Viana do Castelo/Porto, a A27 - Ponte de LimaNiana 

1 nan 11elha rrosvf!r(•ndorcm pI @~ma I I. com 



do Castelo eo IC28- Ponte de Lima/ Arcos/Barca, a qual se deve samar a proximidade 

das infraestruturas portuarias de Viana do Castelo, Leixoes e Vigo, bem como dos 

aeroportos internacionais de Porto e Vigo. 

Este posicionamento de excelencia, no contexte do noroeste peninsular, confere 

a Ponte de Lima uma centralidade geografica invejavel, que os concelhos vizinhos nao 

possuem, mas que, infelizmente, nao tem side devidamente aproveitada e 

potencializada. como demonstra o reduzido numero de empresas instaladas nas zonas 

industria is concelhias. 

No que diz respeito as polfticas de apoio social nao conseguimos descobrir neste 

Or~amento e Op~oes do Plano uma ideia novae a melhoria do esfor~o de solidariedade 

que o municipio deve ter com as pessoas mais desfavorecidas e com as institui~oes que 

prestam servi~os nessa area. Relembro algumas das medidas que apresentamos ao 

executive e que poderiam contribuir para atenuar as dificuldades sentidas por muitos 

munfcipes, como por exemplo o Programa Concelhio de Promo~ao de Saude Oral; a 

comparticipa~ao de medicamentos a pensionistas idosos; a abertura de cantinas 

durante as ferias escolares; o cartao municipal do idoso; o alargamento do numero de 

bolsas de estudo; o refor~o de verbas do programa Casa Amiga e as associa~Bes, casas 

do povo, centres paroquiais e outras coletividades que se dedicam a ajudar os cidadaos 

com dificuldades. 

No que diz respeito a proposta de beneflcios fiscais para o ano de 2017, como 

vern sendo habitual, ficou aquem do expetavel. 0 saldo financeiro do Munidpio permite, 

sem qua!quer risco, reduzir para valores minimos as taxas e impastos, bem como repor 

as tarifas e pre~os de agua e saneamento para valores iguais aos praticados antes do 

aumento ocorrido em 2016, contribuindo para aliviar os encargos suportados pelos 

munfcipes, num memento particularmente diffcil para todos. 

0 documento apresentado, apesar de prever obras em algumas arterias do 

centro hist6rico, n~o consta qualquer medida ou programa de reabilita~ao urbana 

concelhia integrada, que estimule os proprietaries de im6veis degradados a recuperar 

os ediffcios destinados a habita~o! comercio e servi~os, aproveitando a vantagem des 

fundos comunitarios previstos para o efeito. 

manuelhr~rrosvereaclorcmpl@grnllil.com 



Os meios financeiros destinados as Juntas de Freguesia, no ambito da delegac;ao 

de competencias, sao exatamente os mesmos do ano de 2016, o que revela falta de 

confianc;a na capacidade das freguesias em gerir os seus recursos. 

Como conclusao final realc;o que o Orc;amento e Opc;6es do Plano 2017 s~o a 

c6pia tiel das poHticas seguidas nos ultimos anos, situac;ao que continuara a consolidar 

a posic;ao do nosso concelho, em termos de poder de compra per capita e de qualidade 

de vida, como sendo urn dos mais pobres do distrito e de Portugal, entre os 308 

concelhos. 

Ponte de Lima, 31 de outubro de 2016 

0 Vereador do PPD/PSD, 

~ 
(Manuel Barros) 

nranuelh:Jrmsverf>adorcmpl@r,;rnail.com 
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DECLARA<;AO DE VOTO 

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

das suas func;6es, declarar o seu voto de abstenc;ao, no ambito do ponto lz.,, 1 "f; 3 .9;' L(.r).J 'kt-~· 4 Lf R 4 ·5 
com os fundamentos e considerandos seguintes: 

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

decisao em causa, com violac;ao legal da Lei das Autarquias Locais e dos ma1s elementares 

direitos democraticos; 

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

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

qual fora intentada a competente acc;ao judicial para o efeito; 

3 - 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 

participagao de ideias; 

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

imposic;ao e nao de dialogo construtivo; 

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

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

principia da representatividade e do esplrito democratico das nossas raizes ; 

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

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

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, 31 de Outubro de 2016, 

0 Vereador do Movimento 51, 

--={fh~~ 
(Filipe Viana) 

1 
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DECLARACAO DE VOTO 

FILIPE VIANA, Vereador eleito na lista independents do MOVIMENTO 51, vern, no exercfcio 

das suas func;oes, declarar o seu voto contra, no ambito dos pontes: 

~ 

com os fundamentos e considerandos seguintes: 

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

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

direitos democraticos; 

2 - Considerando que na reuniao de hoje, o ora Vereador nfw recebeu a respective 

documentac;ao do ponte em causa, uma regra geral no anterior e neste mandata, razao pela 

qual tambem foi intentada a competente acc;ao judicial para o efe ito; 

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

autarquicos na real izac;ao dum projecto em comum; cfr.: on;amento participative; participa9ao 

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

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

imposic;ao e nao de dialogo construtivo; 

5 - 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 espirito democratico das nossas raizes. 

6 - Por principia, entende o ora Vereador que todas as decisoes dos 6rgaos de servic;o 

publico e bern comum , que importem gastos da despesa publica ou formas analogas, deverao 

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

7 - Ainda que se possa concordar com o conteudo de algumas das decis6es, entende o ora 

Vereador que a forma nao devera ser essa. 

1 



MOVIMENTO 51 

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

principia da representatividade, da liberdade de opiniao e do custo de oportunidade em 

causa, pelas pessoas e pelo nosso territ6rio , voto contra. 

Ponte de Lima, 31 de Outubro de 2016, 

0 Vereador do Movimento 51, 

}tr06: 
(Filipe Viana) 

2 
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