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DELIBERA<;AO 

2.1 - PRESTACAO DE CONTAS DO ANO 2015 E INVENTARIO -

APROV ACAO. A Camara Munkipal deliberou por maio ria 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, aprovar a Presta~ao de Contas do Ano 2015 e lnventario. Mais 

deliberou por maioria com cinco votos a favor; uma abstenr;ao do Sr. Vereador Eng.0 

Manuel Barros e urn voto contra do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, , remeter a 
apreciayao e aprovayao da Asscmbleia Municipal. Os Srs. Yereadores Eng.0 Manuel 

Barros e Dr. Filipe Viana apresentaram declarar;oes de voto, que sc anexam a prcsente 

ata, como documentos numeros dois e tres respetivamente, e se consideram como 

fazendo parte intcgrante da mesma. 

Reuniao E~traordinaria de Cdmara Municipal de 18 de abril de 2016. 

A CHEFE DE DIVISAO/DAF, 

Sofia V elho/Dra. 
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DECLARACAO DE VOTO 

PRESTACAO DE CONTAS 2015 

0 documento de presta~ao de contas do ano de 2015 reflete uma estrategia de atuayao assente 
num conjunto de medidas e de prioridades estabelecidas que, tendo em considera9ao a disponibilidade 
fmanceira do Municipio, ficaram aquem do que seria expectavel. 

Considerando que continua a ser necessaria uma maior transferencia de competencias, atraves 
da celebraQilo de protocolos, para as Juntas de Freguesia, com a correspondente compensaQliO 
financeira, como forma de manter urn desenvolvimento mais sustentitvel do concelho; 

Considerando que se toma necessaria que essa transferencia seja igual e proporcional por 
todas as freguesias, sem exce9Bes; 

Considerando a baL'l:a 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 
fomecimento de bens e servi9os, nao se respeitando os principios da concorrencia, t.ram;parencia e 
igualdade, confonne recomenda~oes do Tribunal de Contas; 

Considerando que a maioria municipal continua a dar preferencia em manter urn saldo de 
gerencia substancial, adiando a tomada de medidas neeessarias para o desenvolvimento do concelho, 
em areas como o refon,;:o do apoio soctal a famf1ias carenciadas, a cria~ao de condi~oes para a 
dinamiza~ao da economia local e do emprego. 

Considerando a manutenQao dos beneficios fiscais em 2015, nomeadamente os 5% de IRS e 
a nao aplicav~O da taxa de derrama; 

Considerando com agrado o recuo da intenQao de se contruir urn novo edificio dos Pas:os do 
Concelho, libertando verbas na ordem dos 6 milhoes de euros que devem ser utilizadas para satisfazer 
necessidades reais dos limianos. 

Assim: 

Atendendo aos fundamentos acima referidos abstemo-nos nesta vota~ilo. 

Ponte de Lima, 18 de abril de 2016 

0 Vereador do PPD/PSD. 
__ :' l )2.. 

·- .· .L .:::::=-- -
(Manuel Pereira dn Rocht~ Bfln-os) 
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MOVIMENTO 51 

DECLARACAO DE VOTO 

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

das suas func;oes, declarar o seu veto contra, no ambito do ponte da Presta~ao de Contas do 

Ano de 2015, com os fundamentos e considerandos seguintes: 

1 - Considerando que a nossa forma de estar implica a envolvlmcia 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 permanents e participac;ao de ideias; 

2 - Considerando que a politica 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 maier respeito pela hist6ria des nossos antepassados, bern como na esteira do 

principia da representatividade e do espirito democratico das nossas ralzes. 

4 - A despeito da sua apresentac;ao tecnica, tambem como nas op<;oes do Plano para 2015 e 
da polltica orc;amental da Camara Municipal nao corresponde aquila que, globalmente, 
entendo ser o melhor para a qualidade de vida de todas as pessoas das 51 freguesias de 
Ponte de Lima. Nao se pede optar por uma execuc;ao de urn Plano que tern um custo de 
oportunidade nao razoavel para todos os limianos, atentas as circunstancias temporals e 
espaciais em que vivemos. 

5 - Na verdade, muitas das promessas do Plano e Or9amento respective nao foram 
executadas. Por exemplo, falta de saneamento, ate nas zonas industriais. 
lndependentemente da opc;ao e escolha politica, 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°/o. (2010: 57%; 2011 : 55,8%; 2012: 60.46%; 2013: 67.24%; 
2014: ,:;_8,.9%). f 4 I""J ·· r n r ~. _., ....... - '-\ \ , ~- ~ 

).f.., ) I ( I '- '- r \ 
6 ~ Estas Contas trazem associadas a si urn Plano e Orc;amento que continua a polltica de 
desertificac;ao das freguesias. Dever-se-a pensar Ponte de Lima a medio/longo prazo. Esta 
nao e, de facto, a nossa politica. Falta autonomia financeira e politica das freguesias. A nossa 
proposta e a de transfer~ncia de efectiva autonomia para as freguesias, atraves de um 
aumento substancial de verbas, de forma proporcional e devidamente calendarizadas ao 
Iongo do mandata, por todas as freguesias, bem como aumento substancial de apoio social. 

7 - No plano tecn ico, as despesas de capital na aquisic;ao de bens continua, na minl1a 
opini~o, excessiva e desproporcional. Continuamos a defender o "regresso a terra", que o 
"queijo limiano e nosso", "parques infantis par todas as freguesias", com apoios efectivos a 
taxa de natalidade e famll ias, 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 Prestar;ao de 
Contas. 

8 - A atitude passiva desta execuQaO passa tambem por outros temas, designadamente: 
saneamento, desenvolvimento rural , modernizar;ao administrative (SAMA), produgao de 
energia e61ica, centro desportivo e parques de estacionamento, entre outros, sendo que a 
taxa de execugao orQamental e tambem baixa. 

9 - Acresce ainda uma execugao financeira anual de 37,39% e uma execw;ao financeira 
global de 17,13%, ambas da ExecuQao do Plano Plurianual de lnvestimentos (Em 2014: 
49,39%), com varias e excessivas modifica90es ao respective or9amento, designadamente, 
modificagOes ao orgamento da receita, da despesa, do Plano Plurianual de lnvestimentos e 
do Plano de Actividades Municipals. 

10- In fine, questiona-se a drvida existente em 31 de Dezembro de 2015, por emprestimos 
obtidos, no valor de € 1 219 335,67, a que acresce outras dividas a terceirosl~) 
(€ 1 914 931 ,72) . . --
Face ao expendido, e a despeito do saldo da situar;ao financeira e patrimonial da Camara 
Municipal, entendo, em razao da coerencia democratica, da liberdade de opiniao e do custo 
de oportunidade em causa, assim como com a aus~ncia de Norma de Controlo Internee com 
as reservas e enfases da presente prestagao de contas, que este documento nao 
corresponds a nossa mundividencia para o melhor de todos os cidadaos de Ponte de Lima. 
Por isso, voto contra. 

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

Vote Contra. 

Ponte de Lima, 18 de Abril de 2016, 

0 Vereador do Movimento 51, 

(Filipe Viana) 

~((, ,_. 7 \ 
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PRO POSTA 

Presta~ao de Contas 2015 e lnventario 

Nos tennos da alinea j) do arl0 .35 da Lei n.0 75/2013, de 12 de setembro, 

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

relativas ao ano de 2015 e aprecia<;:ffo do inventario. 

Ponte de Lima, 12 de abril de 2016 

0 Presidcnte de Cfunara 
> 

> 

Victor Manuel Alves Mendes (Eng.0
) 
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