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_PERrODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA:. _______ _______ _ 

_ lnterven~lio dos Vereadores: ---------------------

_ Usou da palavra, em primelro Iugar o Sr. Vereador Eng.2 Manuel para propor urn voto de 

pesar pelo falecimento do escultor limiano Luis Fernandes Torres. A C~mara Municipal 

deliberou por unanlmidade aprovar o voto de pesar proposto devendo ser dado 

conhecimento a familia.-------------------------

Ainda no uso da palavra recomendou a Camara Municipal que equacionasse a 

posslbilldade de garantir o acesso a pessoas com mobilidade reduzida ao ginasio do Clube 

Nautico de Ponte de Lima, equipamento municipal, de acordo com o estipulado na lei. __ 

__ Referiu ainda que teve conhecimento que dez munidpios do literal norte, Porto, 

Matosinhos, Maia, Vila do Conde, P6voa de Varzlm, Esposende, Viana do Castelo, Caminha, 

Vila Nova de Cerveira e Valen~a, ate 2018 vao investir cerca de 1,6 milh5es de euros na 

valoriza~ao do Caminho portugues da Costa a Santiago, financiada em 85% por Fundos da 

Unl5o Europeia atraves do NORTE 2020 - Programa Operacional Regional do Norte 2014-

2020, considera pertinente que a C~mara Municipal de Ponte de Lima pondere formas de 

valoriza~ao do nosso Caminho de Santiago, conslderando o risco iminente de sairmos 

prejudicados pela dimlnui~ao da procura de Ponte de Lima e dos seus caminhos. ___ _ 

__ Questionou ainda a Camara Municipal no sentido de saber se tem ou nao 

conhecimento de urn aterro de resfduos na Rua da lgreja em frente ao cemiterio de Moreira 

do Lima, numa zona classificada como REN e RAN.--------------

-- Por fim apresentou uma proposta de recomenda~ao a Camara Municipal que fica 

anexa a presente ata, como documento numero urn, e se considera como fazendo parte 

integrante da mesma. -------------------------

-- De seguida usou da palavra o Sr. Vereador Eng.2 Vasco Ferraz para proper urn voto de 

felicita~oes ao atleta Fernando Pimenta que foi agraciado com o premia de "Atleta 

Masculine do Ana" pela Federa~ao Portuguesa de Canoagem, na Gala dos Campeoes que 

decorreu no dia 19 de Fevereiro de 2017, em Gondomar. A Camara Municipal deliberou por 

unanimidade aprovar o voto de felicita~oes proposto devendo ser dado conhecimento ao 

atleta e a dire~ao do Clube Nautico. -------------------

--Usou ainda da palavra para dar as parabens a Associa~ao de Patlnagem do Minho e a 
Associac;:ao Desportiva Os Limianos - ADL pela organlza~ao no passado fim-de-semana no 
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Pavilhao Municipal de Ponte de Lima, do 142 Torneio lnternacional de Carnaval de H6quei 

em Patins - Sub 15. ------------------------ --

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

elimina~ao frsica das barreiras para pessoas portadoras de deficiencia; como esta o processo 

de explorac;:ao do hip6dromo; corridas de cavalos e apostas hfpicas; iluminac;ao nas 

freguesias; centro de dla de Moreira do Lima; parabenizou a particlpa~ao cfvlca; 

saneamento; declarou que a sua votac;:ao se traduz na ausencia de informac;:ao ha muitos 

anos; 4 de marc;:o feriado municipal; apoios domiciliarios as pessoas com dlflculdades, n.2 

SOS; medicina interna; problemas com seguranc;:a rodovlaria; queijo limiano; PDM; plano 

relativamente a alimentac;:ao nas escolas; obras numa determinada freguesia em RAN; 

parabenizou todos OS exitos desportiVOS e educatiVOS. -------------

_0 Sr. Presidente e os Srs. Vereadores prestaram os esclarecimentos tidos par 

necessaries. -----------------------------
_ ORDEM DO DIA: Presente a ordem de trabalhos, foram tomadas as seguintes resoluc;:oes 

acerca dos assuntos dela constantes. _____ ______________ _ 

_ (01) APROVAtAO DA ATA DA REUNIAO ANTERIOR: • A C~mara Municipal em 

cumprimento do disposto no numero 2, do artigo 57!2, da Lei n.2 75/2013, de 12 de 

setembro, e sem prejulzo da sua previa aprova~ao sob a forma de mlnuta, para efeitos do 

disposto nos numeros 3 e 4 do citado artigo, deliberou aprovar a ata da reuniao realizada em 

13 de fevereiro de 2017, pelo que vai a mesma ser assinada pelo Exmo. Presldente e pela 

Secretaria. Esta delibera~ao foi tomada por malaria com cinco votos a favor e dais votes 

contra dos Srs. Vereadores Eng2 Manuel Barros e Dr. Filipe Viana .. ________ _ 

_ (02) OBRAS PARTICULARES -----------------

_ 2.1- PROCESSO DE LOTEAMENTO N!! 100/81- PEDIDO DE ALTERAtAO AO ALVARA DE 

LOTEAMENTO N2 100/81 - LOTE N.2 21 - Rua de Sernados - Freguesia de Feitosa -

Requerente: Diamantino Filipe Martins Franco e Joana Raquel Oliveira de Melo Bezerra -

Promo~5o de consulta aos proprletarlos por edital, conforme disposto no nv 3 do artigo 6.2 

do RME. A Camara Municipal deliberou por maloria com seis votes a favor e um veto contra 

do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, promover a consulta aos proprietaries par edital, conforme 

disposto no nQ 3 do artigo 6.2 do RME. 0 Sr. Vereador Dr. Fllipe Viana apresentou declarac;:ao 

de voto, que se anexa a presente ata, como documento numero dais, e se considera como 

fazendo parte integrante da mesma. _ _ ___ _ ___________ ___ _ 
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_2.2- PROCESSO DE LOTEAMENTO N!i! 11/06- PEDIDO DE ALTERAy\0 AO ALVARA DE 

LOTEAMENTO Nlil • 6/07- LOTE N2 7- Rua da Posa- Freguesia da Feitosa- Requerente: 

Predilethes lmobiliaria, Lda.- Aprova~ao. A Camara Municipal dellberou por malorla com 

cinco votos a favor, um voto contra do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana e uma absten~ao do Sr. 

Vereador EngQ Manuel Barros, aprovar a altera~~o ao alvara de loteamento n.Q 6/07. 0 Sr. 

Vereador Dr. Fillpe Viana apresentou declarac;ao de voto, que se anexa a presente ata, como 

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

_ 2.3 - PEDIDO DE ALTERA~AO AO ALVARA DE LOTEAMENTO DO PROCESSO DE 

LOTEAMENTO DO P6LO INDUSTRIAL DA GEMIEIRA- LOTE Nlil 17 - Rua da Barreira -

Freguesia da Gemieira - Requerente: Comblnabrllho, Lda. - Promo~ao de consulta aos 

proprletarios por edital, conforme o disposto no n!il 3 do art.2 62 do RME. A Camara 

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

Filipe Viana, promover a consulta aos proprietarios por edital, conforme o disposto no nQ 3 

do art.S! 6Q do RME. 0 Sr. Vereador Dr. Fillpe Viana apresentou declarac;ao de voto, que se 

anexa a presente ata, como documento numero dois, e se considera como fazendo parte 

integrante da mesma. ______________________ _ 

_ 2.4 - PROCESSO DE LOTEAMENTO N2 8/05- PEDIDO DE ALTERAtlO AO ALVARA DE 

LOTEAMENTO N2 8/07 - Lote n!! 8 - Rua de Antoa - Freguesla de Arcozelo - Requerente: 

Lufs Fernandes Dantas - Promo~ao de consulta aos proprietaries por edital, conforme o 

disposto no n!i! 3 do art.!i! 62 do RME. A C§mara Municipal dellberou por maioria com seis 

votos a favor e um voto contra do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, promover a consulta aos 

proprietarios por edltal, conforme o disposto no nQ 3 do art.Q 611 do RME. 0 Sr. Vereador Dr. 

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

numero dois, e se considera como fazendo parte integrante da mesma. ______ _ 

_ 2.5 - PROCESSO DIVERSOS N2 55/17 - Requerente: Ant6nio Oliveira Cerquelra- Local 

da Obra: Travessa de Pedrou~os - Freguesla de Rebord6es Souto • Presente uma 

informa~ao tecnica a propor a aprova~ao do Interesse Publico Municipal da instala~ao de 

gestao de resrduos - centro de abate e de desmantelamento de velculos em de vida e 

comerclo de pe~as, com base na alrnea a) do nJ! 4 do art.R 5 do DL 165/2014 de OS de 

novembro. A Ct\mara Municipal deliberou por malorla com seis votos a favor e urn voto 

contra do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, conslderando a informac;ao tecnlca prestada, propor 

a Assembleia Municipal o reconhecimento do Interesse Publico Municipal na regularlza~:;ao 

da instalac;ao de gestao de residues - centro de abate e de desmantelamento de vefculos em 
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de vida e comercio de pec;:as, relativa ao processo diversos n.Q 55/17, requerida por Ant6nio 

Oliveira Cerquelra, de acordo com o disposto na alfnea a) do n.g 4 do art.9 5 do DL 165/2014 

de OS de novembro. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declara~ao de voto, que se 

anexa a presente ata, como documento numero dais, e se considera como fazendo parte 

integrante da mesma. _________________ _ 

_ 2.6 - PROCESSO DE OBRAS N!i! 21/16 - Requerente: Santa Casa da Misericordia de 

Ponte de Lima- Local da Obra: Rua General Norton de Matos, 471 e Rua Joao Rodrigues 

de Morals - Freguesla de Area e Ponte de Lima - Pedldo de lsen~5o do pagamento de taxas 

relativas ao licenciamento. A Camara Municipal deliberou por maioria com seis votos a 

favor e uma absten9~0 do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, lsentar a requerente das taxas de 

licenciamento, no valor total de 75,10 euros {setenta e cinco euros e dez centimos), ao 

abrigo da autoriza~ao generlca deliberada pela Assembleia Municipal na sess~o de 24 de 

abril de 2015. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declarac;:ao de voto, que se anexa a 
presente ata, como documento numero trl!s, e se consldera como fazendo parte integrante 

da mesma. _________________________ _ 

_ 2.7- PROCESSO DE OBRAS N!! 358/2000 - Requerente: 0 Beneficia Paroquial de Santa 

Cruz do Lima- Local da Obra: Lugar da lgreja- Freguesla de Santa Cruz do Lima · Pedido de 

isen~ao do pagamento de taxas relativas ao licenciamento. A Camara Municipal deliberou 

por malorla com seis votes a favor e uma abstenc;:ao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, isentar 

a requerente das taxas de licenciamento, no valor total de 498,63 euros {quatrocentos e 

noventa e alto euros e sessenta e tres centimos), ao abrigo da autorizac;:ao generica 

deliberada pela Assembleia Municipal na sess~o de 24 de abril de 2015. 0 Sr. Vereador Dr. 

Filipe VIana apresentou declarac;:ao de voto, que se anexa a presente ata, como documento 

numero tres, e se considera como fazendo parte integrante da mesma. ___ _ _ _ _ 

.........,.(03) OBRAS PUBLICAS ~-~----------------
_3.1- EMPREITADA DE 11REQUALIFICAtAO URBANA- CENTRO cfVICO DE SANDIAES E 

EXECUc;Ao DE PASSEIOS NA EN 306 KM 38.450 A KM 39.200" - Aprova~5o da Mlnuta do 

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

contra do Sr. Vereador Dr. Fillpe Viana, aprovar a minuta do contrato. 0 Sr. Vereador Dr. 

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

numero dois, e se consldera como fazendo parte lntegrante da mesma. ______ _ 

_ 3.2 - EMPREITADA DE "REQUALIFICAtAO DA RUA DE SANTA MARTA - CENTRO CIViCO 

DE SERDEDELO" - Aprova~5o da Mlnuta do Contrato. A Cc~mara Municipal deliberou por 
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maioria com seis votos a favor e urn voto contra do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, aprovar a 

minuta do contrato. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declarac;:ao de voto, que se 

anexa a presente ata, como documento numero dois, e se considera como fazendo parte 

integrante da mesma .. ______________________ _ 

_ (04} JUNTAS DE FREGUESIA -----------------

_4.1- FREGUESIA DA BOALHOSA- Presente urn oflcio a solicitar uma comparticipa~ao 

financeira destinada a transi~ao da concessao do sistema de agua para a Cftmara. A 

C§mara Municipal dellberou por malaria com cinco votos a favor, uma abstenc;:ao do Sr. 

Vereador EngQ Manuel Barros e urn veto contra do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, atribuir uma 

comparticipa~ao f inanceira no montante de 15.000,00 euros (quinze mil euros), destinada a 

comparticipar a transic;:ao da concessao do sistema de agua para a C§mara. 0 Sr. Vereador 

Dr. Filipe Viana apresentou declarac;:ao de voto, que se anexa a presente ata, como 

documento numero dais, e se considera como fazendo parte integrante da mesma. __ _ 

_ 4.2 - FREGUESIA DA FEITOSA - Presente urn email a solicitar uma comparticipa~ao 

financeira destinada a obra de "Execu~ao de passelos na E.N. 306". A Camara Municipal 

deliberou por maiorla com seis votos a favor e uma abstenc;:ao do Sr. Vereador Dr. Filipe 

Viana, atribuir uma comparticipac;:ao financelra ate ao montante maximo de 5.027,33 euros 

(cinco mil e vinte e sete euros e trinta e tn?s centimos), destinada a comparticipar a obra de 

"Execuc;:ao de passeios na E.N. 306", a transferl r a medida da execuc;:ao da obra. 0 Sr. 

Vereador Dr. Fillpe Viana apresentou declarac;:ao de voto, que se anexa a presente ata, como 

documento numero tres, e se considera como fazendo parte integrante da mesma. ___ _ 

_ 4.3 - FREGUESIA DA FEITOSA - Presente urn email a sollcftar uma comparticipa~io 

financeira destinada a obra de "Pavlmenta~io do acesso a Coopalima". A Camara 

Municipal dellberou por maioria com seis votos a favor e uma abstenc;:ao do Sr. Vereador Dr. 

Flllpe VIana, atribuir uma comparticipac;:ao financeira ate ao montante maximo de 6.210, 78 

euros (seis mil duzentos e dez euros e setenta e oito cent imos), destinada a obra de 

"Pavlmentac;:ao do acesso a Coopalima", a transferir ap6s a conclusao da obra. 0 Sr. 

Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declarac;:ao de voto, que se anexa a presente ata, como 

documento numero tr~s, e se considera como fazendo parte integrante da mesma. _ __ _ 

_ 4.4 - FREGUESIA DE S. PEDRO D' ARCOS - Presente urn oficio a solicitar uma 

comparticipa,ao finance Ira destlnada a obra de "Beneficia~ao da Rua do Olhlnho". A 

Camara Municipal deliberou por unanlmldade atrlbulr uma comparticipac;:ao financelra de 

70% at e ao montante maximo de 17.151,33 euros (dezassete mil cento e cinquenta e um 
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euros e trinta e tr~s c~ntimos), destinada a comparticipar a obra de "Beneficia~ao da Rua do 

Olhinho
11

, a transferir ap6s a conclusao da obra·-----~--------

_ 4.5 - FREGUESIA DE REBORD0ES SANTA MARIA~ Presente um offcio a solicitar uma 

compartlclpa~t!io f lnancelra destinada a obra de 11Beneficia~ao de alargamentos 

imprevistos na Rua do Guardal". A C§mara Municipal dellberou por malorla com seis votos 

a favor e uma absten~ao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, atribuir uma comparticipa~ao 

financeira de 70% ate ao montante maximo de 9.286,63 euros (nove mil duzentos e oitenta 

e seis euros e sessenta e tres centimos), destinada a obra de "Benef iciac,:ao de alargamentos 

imprevistos na Rua do Guardal", a transferir ap6s a conclus§o da obra. 0 Sr. Vereador Dr. 

Filipe Viana apresentou declarac,:ao de voto, que se anexa a presente ata, como documento 

numero tres, e se considera como fazendo parte integrante da mesma. ______ _ 

_ 4.6 - FREGUESIA DE REBORD0ES SOUTO - Presente urn oficio a solicitar a anteclpa~iio 

das verbas respeitantes a l.i!, Z.i e 3.1! tranche de 2017. A C§mara Municipal deliberou por 

unanimldade autoriz.ar o adiantamento da 1!!, 2!! e 3!! t ranche de 2017, com excec,:ao das 

verbas relativas a limpeza da rede viaria. ________________ _ 

~4.7 - FREGUESIA DE POIARES • Presente um offcio a solicitar a anteclpa~ao das verbas 

respeitantes :t 1.1, 2.1 e 3.! tranche de 2017. A Camara Municipal deliberou por 

unanimldade autorizar o adlantamento da 1§, 2D e 3!! tranche de 2017, com excec,:ao das 

verbas relativas a limpeza da rede viaria. ________________ _ 

_ 4.8 - FREGUESIA DA SEARA • Presente um offcio a solidtar uma comparticipa~So 

financeira destinada a obra de "Drenagens na Rua de Nabals". A C~mara Municipal 

dellberou por unanimldade atribuir uma comparticipac,:ao de 70% ate ao montante maximo 

de 5.546,59 euros (cinco mil quinhentos e quarenta e seis euros e cinquenta e nove 

c~ntimos), destinada a comparticipar a obra de "Drenagens na Rua de Nabais11
, a transferir 

ap6s a conclus~o da obra. ---------------------

_(05) ASSUNTOS DIVERSOS ------------------

_ 5.1- ESTATUTO DO DIREITO DE OPOSitAO- RELAT6RIO DE AVALJAtlO DO ANODE 

2016. A Ci~mara Municipal tomou conhecimento. Tendo em conta o disposto nos n.2s 2 e 5 

do art.2 102 do Estatuto do Direito de Oposic,:ao e da alinea u) do n.!:! 1 do art.!:! 35Q da Lei n.!i! 

75/2013 de 12 de Setembro devera remeter-se ao Presldente da Assembleia Municipal o 

presente relat6rlo e a declarac,:ao apresentada pelo Sr. Vereador Dr. Filipe Viana e 

publicitado na pagina eletr6nica do Municfpio. A declarac;~o apresentada pelo Sr. Vereador 
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Dr. Filipe Viana fica anexa a presente ata, como documento numero cinco, e se consldera 

como fazendo parte integrante da mesma. _________________ _ 

_ 5.2 - ''ATRIBUI~O DE LICEN~A DE EXPLORA~AO DE CIRCUITO TURJSTICO EM 

COM BOlO, EM PONTE DE LIMA" - Aprova~ao do programa de procedlmento e abertura do 

procedlmento por concurso publico. A C§mara Municipal dellberou por maioria com seis 

votes a favor e uma absten~ao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, aprovar o programa de 

procedimento e autorizar a abertura do procedimento per concurso publico. 0 Sr. Vereador 

Dr. Filipe Viana apresentou declara~ao de voto, que se anexa a presente ata, como 

documento numero tres, e se considera como fazendo parte integrante da mesma. __ _ 

_ 5.3- TERRA INCUBADORA DE EMPRESAS- Presente uma informa~ao do Gabinete Terra 

respeitante a aprecia~ao e aprova~ao da candidatura apresentada pela promotora Sr!! 

Maria Rita Sa Lima Pacheco VIana. A C§mara Municipal deliberou por malaria com seis 

votes a favor e uma absten~ao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, aprovar a candidatura 

apresentada pela promotora Sr.!! Marla Rita Sa Lima Pacheco Viana no ambito do Terra 

lncubadora de Empresas, autorizando asslm a ced~ncia da loja nQ 42 do Mercado Municipal. 

0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declara~ao de voto, que se anexa a presente ata, 

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

_ 5.4 -TERRA INCUBADORA DE EMPRESAS - Presente uma lnforma~ao do Gabinete Terra 

respeitante a aprecia~ao e aprova~ao da candldatura apresentada pelo promotor Nelson 

Andr~ Rebou~o de Castro. A C§mara Municipal deliberou por malorla com seis votes a favor 

e uma absten~ao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, autorizar a cedencia da loja nQ 38 do 

Mercado Municipal ao Sr. Nelson Andre Rebou~o de Castro, com a redu~ao de SO% do valor 

base de acordo com o previsto no Regulamento do Programa 11Terra lncubadora", pelo 

montante de 57,00€. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou deciara~ao de voto, que se 

anexa a presente ata, como documento numero tres, e se considera como fazendo parte 

integrante da mesma. _________________________ _ 

_ 5.5 -ZONA DE INTERVEN~AO FLORESTAL- ZIF NO E PADELA - Autoriza~ao de adesao 

da Cimara Municipal. A Camara Municipal dellberou por maioria com sels votes a favor e 

urn voto contra do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, aprovar a adesao da C§mara Municipal a ZIF 

do Monte da N6 e Padela. Mais deliberou por malorla com seis votes a favor e urn voto 

contra do Sr. Vereador Dr. Flllpe Viana, solicitar a Assembleia Municipal a utoriza~~o para 

adesao a ZIF do Monte da N6 e Padela. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou 
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declarac;~o de voto, que se anexa a presente ata, como documento numero dois, e se 

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

_5.6 - TETODIVIJORGE - SOCIEDADE UNIPESSOAL, LOA. - Presente um offcio a 

manlfestar Interesse na aqulsl~~o do Lote LB-7 no Polo Empresarial e Industrial da 

Queijada. A Camara Municipal deliberou por maioria com seis votos a favor e urn voto 

contra do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, autorizar a venda do late LB-7, inscrito na matriz 

predial urbana sob o art.Q 1198, com a area global de 1.280 m2, descrito na Conservat6ria do 

Registo Predial sob o n!i! 548/20071112, da freguesia de Fornelos e Queijada, no Polo 

Empresarial e Industrial da Queijada, a "TETODIVIJORGE - SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA." 

pelo valor total de 10.460,00 euros (dez mil quatrocentos e sessenta euros). Mais deliberou 

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

em tres meses o prazo limite para a celebrac;~o da escritura. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana 

apresentou declarac;ao de voto, que se anexa a presente ata, como documento numero dois, 

e se considera como fat.endo parte integrante da mesma. ___________ _ 

_ 5.7- PROTOCOLO DE FORMA«;Ao EM CONTEXTO DE TRABALHO - AGRUPAMENTO DE 

ESCOLAS DE PONTE DE LIMA - ESCOLA SECUNDARIA DE PONTE DE LIMA • CURSO TECNICO 

DE INSTALACOES ELECTRICAS- Formando: Claudio Vaz dos Rels- Aprovac;ao. A Camara 

Municipal deliberou por maioria com seis votos a favor e uma abstenc;ao do Sr. Vereador Dr. 

Filipe Viana, aprovar o protocolo de formac;ao em contexto de trabalho. ______ _ 

_ 5.8 - PARCERIA PARA A FORMAc;lo EM CONTEXTO DE TRABALHO - INSTITUTO 

POLITECNICO DE VIANA DO CASTELO - ESCOLA SUPERIOR AGRARIA - CURSO TECNICO 

SUPERIOR PROFISSIONAL EM GESTAO DO TURISMO EM ESPA~O RURAL - Aprova~ao. A 

Camara Municipal deliberou por maioria com seis votos a favor e uma absten!fao do Sr. 

Vereador Dr. Filipe Viana, aprovar a parceria para a formac;ao em contexte de trabalho. __ 

_ 5.9· PROTOCOLO DE FORMA~AO EM CONTEXTO DE TRABALHO - FUNDAtAO ENSINO E 

CULTURA FERNANDO PESSOA/UNIVERSIDADE FERNANDO PESSOA - CURSO TECNICO 

SUPERIOR PROFISSIONAL DE ANALISES LABORATORIAl$ - Aprova~~o. A Camara Municipal 

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

Viana, aprovar o protocolo de forma~ao em contexto de trabalho, apenas para um aluno. _ 

_ 5.10 - PROTOCOLO DE COLABORA~O ENTRE 0 AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

PONTE DE LIMA E 0 MUNidPIO DE PONTE DE LIMA - Formando: Flllpe Alexandre Lima 

Gon~alves- Aprova~ao. A Camara Municipal deliberou por maioria com seis votos a favor e 

uma absten~~o do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, aprovar o protocol a de colabora~ao. __ _ 
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_5.11 - MERCADO MUNICIPAL - LOJA N!! 20 - Presente um requerlmento da firma 

"Perfil Enlgmatlco - Engenharia e Constru~ao, Lda." a solicitar o arrendamento da loja ne 

20, pelo valor base de 193,80 euros. A C~mara Municipal dellberou por malorla com seis 

votos a favor e urn voto contra do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, autorizar o arrendamento da 

loja nQ 20, do Mercado Municipal, a firma "Perfil Enigmatico - Engenharia e Constru9a0, 

Lda.'' pelo valor mensa! de 193,80 euros (cento e noventa e tres euros e oitenta centimos). 0 

Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declara~ao de voto, que se anexa a presente ata, 

como documento numero quatro, e se considera como fazendo parte integrante da mesma. 

_5.12- CENTRO DE EXPOSic;AO DE PRODUTOS REGIONAIS DA QUINTA DE PENTIEIROS

Presente um requerirnento do Sr. Joao Armindo da Silva Fernandes de Miranda a solicitar 

o prolongamento de um m@s do perfodo de car@ncla. A C§mara Municipal dellberou por 

maioria com seis votes a favor e uma absten~ao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, autorizar o 

prolongamento do perfodo de car~ncia, em um m~s, ou seja, o mes de fevereiro. 0 Sr. 

Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declara~ao de voto, que se anexa ~ presente ata, como 

documento numero tres, e se considera como fazendo parte integrante da mesma. ___ _ 

_ 5.13 • CONCEI~AO GON~ALVES- Presente um email a sollcltar a ced@ncia do Audltorlo 

Municipal para o dia 18 de mar~o a partir das 17:00 horas, para o lan~arnento do livro 

""lntelig@ncla Competltlva". A C§mara Municipal dellberou por maioria com seis votos a 

favor e uma absten~ao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, autorizar a cedencia do Audit6rio 

Municipal para o dia 18 de mar~o, a partir das 17:00 horas. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana 

apresentou declara~ao de voto, que se anexa a presente ata, como documento numero tres, 

e se considera como fazendo parte integrante da mesma. ___________ _ 

_ 5.14 - ROTARY CLUB DE PONTE DE LIMA - Presente urn email a sollcltar a cedencia da 

tenda da Expolima para o dia 03 de mar~o. A C§mara Municipal deliberou por rnaiorla com 

seis votos a favor e uma abstenc;ao do Sr. Vereador Dr. Fllipe Viana, autorizar a ced~ncia da 

tenda da Expolima para o dia 03 de mar~o, na condic;ao de deixar o espac;o nas mesmas 

condi~5es em que o receberam. 0 Sr. Vereador Dr. Fillpe Viana apresentou declarac;~o de 

voto, que se anexa a presente ata, como documento numero tres, e se considera como 

fazendo parte integrante da mesma. ________________ _ _ 

_ 5.15 - PROPOSTA DO SR. VEREADOR ENG. MANUEL BARROS - "UNIDADE M6VEL DE 

CUIDADOS PRIMARIOS DE SAUDE"- Aprova~ao. A Camara Municipal delfberou por malorla 

com cinco votos contra do Sr. Presidente e dos Vereadores eleitos pelo CDS-PP, uma 

absten~ao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana e urn voto a favor do Sr. Vereador Eng2 Manuel 
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Barros, rejeitar a proposta. 0 Sr. Presidente e os Vereadores eleitos pelo CDS-PP 

apresentaram declara~ao de voto, que se anexa a presente ata, como documento numero 

seis e se considera como fazendo parte integrante da mesma. _________ _ 

_ 5.16 - CONCURSO DE PINTURA, DESENHO, ESCULTURA E CERAMICA- RETRATOS DE 

FEIJ6 - Aprova~ao. A Camara Municipal deliberou por maioria com seis votes a favor e uma 

absten~ao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, aprovar as normas de participa~;ao. ___ _ 

......... 5.17 - DIRE(:AO REGIONAL DE AGRICULTURA E PESCAS DO NORTE- DELEGA~AO ALTO 

MINHO - Presente um email a solicitar a ced~ncla do Audlt6rlo Municipal para o dia 13 de 

mar~o. A Camara Municipal deliberou por maioria com seis votes a favor e uma absten~ao 

do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, autorlzar a ced~ncia do Audit6rio Municipal para o dia 13 de 

mar~;o. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declarac;ao de voto, que se anexa a 
presente ata, como documento numero tr~s, e se considera como fazendo parte integrante 

da mesma. ___________________________ _ 

~(06) ATRIBUiy\0 DE SUBSIDIOS ________________ _ 

_ 6.1 - ASSOCIA(:AO CONCELHIA FEIRAS NOVAS - Presente um email a sollcltar a 

atrlbui~io de urn subsidio. A C§mara Municipal deliberou por maioria com cinco votos a 

favor e urn voto contra do Sr. Vereador Dr. Flllpe Viana, atribuir um subsfdio no valor de 

100.000,00 euros (cern mil euros). A Sr.l! Vereadora Dr.!! Ana Machado nao votou, 

declarando-se impedida, considerando o cargo que exerce na Associa~ao. 0 Sr. Vereador Dr. 

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

numero dais, e se considera como fazendo parte integrante da mesma. -------

ESPAtO DE INTERVENtAO ABERTO AO PUBLICO: Usou da palavra em primeiro Iugar o 

Sr. llfdio Lima para manifestar a sua discordancia com a toponfmia da freguesia de 

Bertiandos, designadamente com a elimina~ao do Lugar da Boa Nova. De seguida usou da 

palavra o Sr. Manuel Moreira refertndo em nome da Assocla~;ao Cfvica de Arcozelo que estao 

contra a instalac;ao da central de betuminoso naquele local e contra a polui~ao que a mesma 

produz. Ainda no uso da palavra referiu que na Rua do Arquinho em Arcozelo nao existe 

ilumina~ao desde o ultimo temporal. Par fim referiu que a Camara Municipal deveria 

verificar o que se passa com a temperatura da agua na piscina municipal. Por ultimo usou da 

palavra a Enf.1! Elisabete Pires questionando a Camara relativamente a obra que esta a ser 

executada na casa do falecldo Dr. Carma na Rua de Souto, se foi ou nao pedido parecer a 
Dire~ao Regional da Cultura para a constru~;ao de mais urn andar. Referiu ainda que a 

Assocla~ao Cfvica de Arcozelo apenas quer que a central de bet uminoso saia da zona 
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populacional, nao querem que saia de Arcozelo para outra zona populacional de outra 

freguesia, pols ira causar os mesmos danos que causa ria em Arcozelo, devendo ser instalada 

num local o mais adequado possfvel e que nao cause danos a popula~~o. ______ _ 

_ 0 Sr. Presidente e os Srs. Vereadores prestaram os esclarecimentos tldos por 

necessaries. __________________________ _ 

_ (07) APROVA~AO DA ATA EM MINUTA:- Nos termos dos numeros 3 e 4, do artlgo 57!i!, 

da Lei n2 75/2013, de 12 de Setembro, foi deliberado aprovar a ata desta reuniao, em 

min uta, para surtir efeitos imediatos. Esta delibera~ao foi tomada por maiorla com sels votos 

a favor e urn voto contra do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana. ___________ _ 

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

declarou encerrada a reuni~o pelas dezanove horas e trinta mlnutos. _______ _ 

Para constar se lavrou a presente ata que, llda e achada conforme, vai ser asslnada. __ _ 

- '>. [ijsidoote, 

A Secretaria, 

~af\e. ~4 &-~~ >Lilo J.& dv Arrj 



PONTE DE Lll1A 
Um partido ao seu lado 

PROPOSTA 

PONTE DE LIMA, UMA VILA A PROTEGER E A REABILITAR 

Com este titulo nasceu uma publica~ao, hoje tao atual como outrora, que se deve a a~ao de um 

homem que encarou a sua func;ao como uma oportunidade de oferecer a Ponte de Lima, linhas 

programaticas que garantissem um futuro enquadrado na heran~a cultura l da urbe. Aos desmandos que 

levaram a que Ponte de Lima, perdesse de forma irreversivel muitos dos seus valores patrimoniais e 

arquitet6nicos respondeu com uma visao de planeamento assente na prote~ao e valoriza~ao patrimonial 

do territ6rio. 

Este homem, caso estivesse entre nos, em 4 de Julho deste ano faria 95 anos de idade. E uma 

pessoa que foi devotada a Ponte de Lima. Definiu uma politica de desenvolvimento, fundamentada na 

preserva~ao patrimonial e na cria~ao de infraestruturas. 

Da sua a~ao nasceram novos instrumentos de ordenamento do territ6rio, novas inlciatlvas 

culturais e socials. Foi o maior dinamizador do Arquivo Municipal, tendo a suma inteligencia de chamar 

Jose Rosa Araujo para a sua instala~ao. Essa perspicacia, tendo sempre presente os superiores interesses 

de Ponte de Lima, levou-o a apelar a saudosa Maria Laura Achemann para o ajudar na dinamiza~ao 

turfstica do concelho . 

Foi deputado a Assembleia da Republica em quatro legislaturas e foi o primeiro Presidente da 

Camara de Ponte de Lima, eleito ap6s o 25 de Abril. Para testemunhar a sua grandeza de can'lter e o 

respeito e admirac;ao que soube conquistar basta dizer que todas as delibera~oes emanadas das reunioes 

de camara, durante a sua presidencia, foram subscritas por unanimidade. Como homem tinha uma 

dimensao ajustada aos valores que perfilhava, porventura consentaneos com uma vida social 

profundamente humana. 

Chama-se Joao Abreu Lima. 

Assim, proponho e recomendo a Camara Municipal que o dia 4 de Julho de 2017 seja preenchido com 

um programa de homenagem ao Or. Joao Abreu Lima, devendo ser nomeada uma Comissao para o 

efeito e que o seu nome passe a constar da toponrmla da vila de Ponte de Lima. 

Ponte de Lima, 27 de fevereiro de 2017 

manu elbarrosvereadorcmpl@gmai lDml 

o Vereador do PPD/PSD, 

d~ ~roSI:::> 



MOV/MENTO 51 lo:.u -----=--

DECLARA<;AO DE VOTO 

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

das suas func;:Oes, declarar o seu voto contra, no ambito do ponto 

o2.,J,J.J;J .3;J. B)J.5;!>.); 3 .J./ ~-A/"5.5;5.(; 2 c A 
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 

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

qual fora intentada a competente ac<;ao judicial para o efeito; 

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

autarquicos na realiza<;ao dum projecto em comum: cfr. : or9amento participative e 

participa<;;ao de ideias; 

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

imposi<;: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, bem como na esteira do 

principia da representatividade e do espirito democratico das nossas raizes. 

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

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

Ponte de Lima, 27 de Fevereiro de 2017, 

(Filipe Viana) 

1 



MOVIMENTO 51 

DECLARACAO DE VOTO 

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

das suas fun90es, declarar o seu voto de absten9ao, no ambito do ponte 

J ( · J.J.' ~.~: Lt:2 ·5.1 ~ 4 .~ · 5.2> \"5·~, sJ~ ''5.~3 ·~.A4,'S.Jf 
) I 7 7 I I 1 I I / 

com os fundamentos e considerandos seguintes: 

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

decisao em causa, com viola9ao 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 mandato, razao pela 

qual fora intentada a competente acQao judicial para o efeito; 

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

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

participa9ao de ideias; 

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

imposiQao e n~o 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 

princfpio da representatividade e do espirito 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 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, 27 de Fevereiro de 2017, 

0 Vereador do Movimento 51, 

(Filipa Viana) 

1 



MDV/MENTO .'il 

DECLARACAO DE VOTO 

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

das suas func;:oes, declarar o seu voto contra, 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 violar;ao legal da Lei das Autarquias Locals e dos mais elementares 

direitos democraticos; 

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

documentar;~o do ponto em causa, uma regra geral no anterior e neste mandata, razao pela 

qual tambem foi intentada a competente acr;ao judicial para o efeito; 

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

autarquicos na realizar;ao dum projecto em comum; cfr.: orr;amento participative; participar;ao 

clvica, abertura a sociedade civil , servic;:o imparcial e permanents e participac;:ao de ideias; 

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

imposir;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, bem como na esteira do 

principia da representatividade e do espirito democratico das nossas raizes. 

7 - 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. 

8 - Ainda que se possa concordar com o conteudo de algumas das decisoes, entende o ora 

Vereador que a forma nao devera ser essa. 

1 



MOVIMENTO 51 

Face ao expendido. em coerencia democratica e com mundivid~ncia diferente de considerar o 

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

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

Ponte de Lima, 27 de Fevereiro de 2017, 

0 Vereador do Movimento 51, 

~ 
(FIIipe Viana) 

2 



MDV/MENTO 51 

DECLARACAO(DE VOTO) 

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

exercicio das suas func;:oes, declarar (SJ seu voto contra) no ambito do ponte 

"ESTATUTO DO DIREITO DE OPOSICAO - RELAT6RIO DE AVALIACAO DO ANO 

DE 2016, com os fundamentos e considerandos seguintes: 

1 - Considerando que os mesmos re lat6rios carecem ainda de resposta, podendo os 

respectivos re lat6rios e respostas serem objecto de discussao publica na 

correspondents assembleia , o que, desde ja, se requer; 

2 - Considerando a fa lta de habito democratico na elaborac;:ao dos documentos em 

causa, bem como a ausencia de informac;:ao na maior parte dos pontes da ordem de 

trabalhos de cada reuniao da Camara Municipal; 

3 - Considerando uma diferente matriz dos procedimentos, cuja exigencia de 

orc;:amento participative, de reuni6es pelas diferentes freguesias a horarios que 

suscitassem a participac;:ao publica se considera premente para aquilatar de eventuais 

problemas ao nivel do mesmo Estatuto do Direito de Oposic;:ao, cujo objective parece 

nao ter qualquer "estatuto''. 

4 - Considerando a inexistencia de meios adequados ao exercicio do legftimo 

mandata democratico do Vereador aqui signatario (ex: ausencia de gabinete e demais 

meios; e ausencia de utilizac;:ao de espac;:os audit6rio), que considera que os seus 

direitos enquanto eleito local nao tem sido minimamente respeitados, tendo mesmo 

sido obrigado a intentar uma ac9ao judicial para o efeito. 

5 - Considerando uma mundividencia diferente de considerar a dinamica da 

organizac;:ao democratica das func;:oes executivas; 

Face ao expendido, em oposic;:ao construtiva com convicc;:6es e juntos par Ponte de 

Lima, pelas pessoas e pelo nosso territ6rio ,~voto contra,)requerendo, como titular do 

direito de oposic;:ao, uma discussao publica na respectiva assembleia . 

Ponte de Lima, 27 de Fevereiro de 2017, 

0 Vereador do Movimento 51, 

fZp l~~ 
(Filipe Viana) 

1 



DECLARA{fAO DE VOTO 

0 Vereador FILIPE VIANA vem, no exercicio das suas fun96es, declarar o seu 

voto contra , no ambito do ponto "ESTATUTO DO DIREITO DE OPOSic;AO -

RELATORIO DE AVALIA9AO DO PERiODO ENTRE 28 DE OUTUBRO A 31 DE 

DEZEMBRO DE 2009 E DO ANO DE 2010", com os fundamentos e 

considerandos seguintes: 

1 - A despeito da realiza9ao do presente relat6rio, que parece inedito. sendo 

que os re lat6rios em causa deveriam ter sido elaborados ate Marc;o de cada 

ano, o que nao aconteceu; 

2 - Considerado que os mesmos relat6rios carecem ainda de resposta, 

podendo os respectivos relat6rios e respostas serem objecto de discussao 

publ ica na correspondente assembleia , o que, desde ja, se requer; 

3 - Considerando a falta de habito democratico na elabora9ao dos documentos 

em causa, bern como a aus~ncia de informac;ao na maior parte dos pontos da 

ordem de trabalhos de cada reuniao da Camara Municipal; 

4 - Considerando uma diferente matriz dos procedimentos, cuja exig~ncia de 

or9amento participative, de reunioes pelas diferentes freguesias a horarios que 

suscitassem a participac;ao publica se considera premente para aquilatar de 

eventuais problemas ao nfvel do mesmo Estatuto do Direito de Oposi9ao, cujo 

objective parece nao ter qualquer "estatuto". 

5 - Considerando a inexistencia de meios adequados ao exercicio do legitime 

mandata democratico do Vereador aqui signatario (ex: ausencia de gabinete e 

demais meios; e ausencia de utilizac;ao de espa9os audit6rio) 

6 - Considerando uma mundividencia diferente de considerar a dinamica da 

organiza9ao democratica das func;oes executives; 

Face ao expendido, em oposi9ao construtiva com convict;oes e juntos por 

Ponte de Lima, pelas pessoas e pelo nosso territ6rio, voto contra, requerendo, 

como titular do direito de oposi<;ao, uma discussao publica na respective 

assembleia. 

0 Vereador, 

Filipe Viana 



DECLARACAO 

0 Vereador FILIPE VIANA vem, no exercicio das suas func;oes, expor e 

declarar o seu voto contra, no ambito do ponto "ESTATUTO DO DIREITO DE 

OPOSICAO - RELATORIO DE AVALIACAO DO ANO DE 2011 ", com os 

fundamentos e considerandos seguintes: 

1 - A despeito da realizar;ao do presente relat6rio, sendo que os relat6rios em 

causa deveriam ter sido elaborados ate Marc;o de cada ano, o que nao 

aconteceu; 

2 - Considerando que os mesmos relat6rios carecem ainda de resposta, 

podendo os respectivos relat6rios e respostas serem objecto de discussao 

publica na correspondente assembleia , o que, desde ja, se requer; 

3 - Considerando a falta de habito democratico na elaborac;ao dos documentos 

em causa , bem como a ausencia de informar;ao na maior parte dos pontos da 

ordem de trabalhos de cada reuniao da Camara Municipal ; 

4 - Considerando uma diferente matriz dos procedimentos, cuja exigt~mcia de 

orc;amento participative, de reunioes pelas diferentes freguesias a horarios que 

suscitassem a participar;ao publica se considera premente para aquilatar de 

eventuais problemas ao nivel do mesmo Estatuto do Direito de Oposic;ao, cujo 

objective parece nao ter qualquer "estatuto". 

5 - Considerando a inexistencia de meios adequados ao exercicio do legitime 

mandata democratico do Vereador aqui signatario (ex: ausencia de gabinete e 

demais meios; e ausencia de utilizac;ao de espac;os audit6rio) 

6 - Considerando uma mundivid€mcia diferente de considerar a dinamica da 

organizac;ao democratica das func;oes executivas; 

Face ao expendido, em oposic;ao construtiva com convicc;oes e juntos por 

Ponte de Lima, pelas pessoas e pelo nosso territ6rio, voto contra, requerendo, 

como titular do direito de oposic;ao, uma discussao publica na respectiva 

assembleia. 

0 Vereador, 

Filipe Viana 

~c .• t 



DECLARACAO 

0 ora Vereador vern, no exerclcio das suas fun96es, expor e declarar o seu 

voto contra, no ambito do ponto "ESTATUTO DO DIREITO DE OPOSIQAO -

RELATORIO DE AVALIACAO DO ANO DE 2012", com os fundamentos e 

considerandos seguintes: 

1 - A despeito da realiza9ao do presente relat6rio, sendo que os relat6rios em 

causa deveriam ter sido elaborados ate Mar9o de cada ano, o que nao 

aconteceu; 

2 - Considerando que os mesmos relat6rios carecem ainda de resposta, 

podendo os respectivos relat6rios e respostas serem objecto de discussao 

publica na correspondents assembleia, o que, desde ja, se requer; 

3 - Considerando a falta de habito democratico na elabora9ao dos documentos 

em causa , bern como a ausencia de informa9ao na maior parte dos pontes da 

ordem de trabalhos de cada reuniao da Cflmara Municipal ; 

4 - Considerando uma diferente matriz dos procedimentos, cuja exigencia de 

or9amento participative, de reunioes pelas diferentes freguesias a horarios que 

suscitassem a participa9ao publica se considera premente para aquilatar de 

eventuais problemas ao nlvel do mesmo Estatuto do Direito de Oposi9ao, cujo 

objective parece nao ter qualquer "estatuto". 

5- Considerando a inexistencia de meios adequados ao exercicio do legitime 

mandata democratico do Vereador aqui signatario (ex: ausencia de gabinete e 

demais meios; e ausencia de utiliza9ao de espa9os audit6rio) . que considera 

que os seus direitos enquanto eleito local nao tern sido minimamente 

respeitados, tendo mesmo sido obrigado a intentar a competente ac9ao judicial 

para o efeito. 

6 - Considerando uma mundividencia diferente de considerar a dinamica da 

organiza9ao democratica das fun96es executivas; 

Face ao expendido, em opos1yao construtiva com convic90es e juntos por 

Ponte de Lima, pelas pessoas e pelo nosso territ6rio, voto contra, requerendo, 

como titular do direito de oposi9ao, uma discussao publica na respectiva 

assembleia. 



Declara~ao de Voto 
Ponto 5.15 - Proposta do Senhor Vereador Eng.0 Manuel Barros - Unidade M6vel de 

Cuidados Primarlos de Saude 

Relativamente a proposta apresentada temos, antes de mais, de esclarecer que as entidades 

com compet~ncias nesta materia ja asseguram a presta~~o de cuidados primaries de saude as 

pessoas isoladas e com problemas de mobilidade, nomeadamente atraves do Apoio 

Domiciliario dos Centros de Saude, estando esta popula~ao devidamente identificada, 

A Unidade de Cuidados na Comunidade Saude Mais Perto atraves do Protocolo com as IPSS 

assegura os cuidados a popula~ao institucionalizada, sendo esse apoio despoletado atraves das 

Juntas de Freguesia no que diz respeito a pessoas n~o institucionalizadas. 

No diagn6stico e acompanhamento das situac;oes em que existe necessidade de apoio e para alem da 

ac;~o formalmente assumida nesta materia pelas entldades competentes, existe urn conjunto de 

lnlclatlvas que promovem a inclusao social dos cidadaos que contribuem simultaneamente para o 

conhecimento dessa realidade e para o aclonamento do apoio em cuidados de saude primaries ao 

domidlio. Falamos, nomeadamente, do Apoio Domiciliario disponibilizado por varias IPSS e do Programa 

de Contratos Locals de Desenvolvimento Social (Programa CLDS 3G) atraves do ponto de encontro para 

idosos. 

Todos os cidadaos do concelho tern medico de famflia, sendo o numero de utentes do Centro de Saude 

de Ponte de Lima de 53.849. Em 2016 registaram-se 2.304 visitas domiciliarias. 

Asslm, pelo conhecimento que existe da realidade em causa, pelas respostas socials efetivamente 

exlstentes e pelos servic;os disponfveis, entendemos que nao se justifica duplicar o servic;o ja efetuado 

por varias lnstituic;oes que t~m respondido eficazmente as necessidades destes utentes. 

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

Proposta apresentada pelo PSD. 

Ponte de Lima, 27 de fevereiro de 2017 

0 Presidente da Ci~mara Municipal e Vereadores 
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