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_ PERfODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA: ______________ _ 

__ 0 Sr. Presidente no usa da palavra prop6s um voto de felicitac;oes para o Clube Nautico 

de Ponte de Lima que venceu a Tac;a de Portugal de Velocidade, que decorreu nos dias 22 e 

23 de abril, na pista do Centro de Alto Rendimento de Montemor-o-Velho, na classificac;ao 

coletiva e individual. A Camara Municipal deliberou por unanimidade aprovar o voto 

proposto devendo ser dado conhecimento a direc;ao do clube. ----------

- - Ainda no uso da palavra o Sr. Presidente quis deixar uma nota relativamente as 

iniciativas promovidas pelo Munidpio no ~mbito das comemorac;oes do 25 de abril como a 

realizac;ao de dais espetaculos no Teatro Diogo Bernardes, realizac;ao de urn encontro de 

bombos concelhio, desfile de tradic;ao com todos os grupos folcl6ricos do Concelho, a Feira 

do Artesanato, o espetaculo no Largo de Cam6es na noite de 24 para 25 de abril, a 

inaugurac;ao da ampliac;ao e remodelac;ao do quartel do destacamento de Freixo da 

Associac;ao Humanitaria dos Bombeiros Voluntaries de Ponte de Lima, o concerto da Banda 

de Musica da Casa do Povo de Moreira do Lima. ---------------- ------
_lnterven~iio dos Vereadores: ------------------------------- -

_Usou da palavra, em primeiro Iugar o Sr. Vereador Eng.Q Manuel Barros para propor urn 

voto de felicitac;oes a secc;ao desportiva do Clube de Cac;a Pesca e Lazer de Entre Minho e 

Lima, promotores do I Minho e Lima Trail, iniciativa de grande sucesso. A Camara Municipal 

deliberou por unanimidade aprovar o voto proposto devendo ser dado conhecimento a 

direc;ao do clube. Ainda no uso da palavra questionou o ponto de situac;ao de alguns temas 

referidos ao Iongo do mandata, nomeadamente o pano de boca do teatro em que ponto de 

situac;ao se encontra a sua possibilidade de recuperac;ao; iluminac;ao do parque da vila; 

arranjo das ecovias; a Via Foral D. Teresa, na semana passada houve Ia mais um acidente, 

questionou a Camara no sentido de saber que tipo de diligencias foram adotadas pelo Sr. 

Presidente e o resultado de tais diligencias; centro de medicina desportiva; recipientes para 

o lixo na zona do sintetico junto ao jardim-de-infancia; ponto de situac;ao da aquisic;ao da 

viatura utilizada pelo General Norton de Matos, referiu que a Camara Municipal nao tomou 

qualquer tipo de diligencia, nem manifestou a famflia interesse na aquisic;ao; relativamente a 
piscina da Correlha questionou a Camara Municipal no sentido de saber se vai ou nao iniciar 

asuaconstruc;ao. ________________________________________ ___ 

__ De seguida usou da palavra o Sr. Vereador Dr. Filipe Viana que abordou os seguintes 

assuntos: as reunioes deveriam ser todas publicas e todas gravadas; Dia Mundial da 
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Liberdade de lmprensa - 3 de maio; Dia Mundial do Livro e dos Dlreltos de Autor; 

recomenda~ao relativamente a toponlmia, criac;ao de uma comissao de trabalho; barco de 

Ponte de Lima, ja ha alguma decisao ou nao; queijo limiano; PDM; alta tensao; ecovia em 

Santa Comba; propriedade do terrene de Brandara; ausencia de informa~ao democratica; 

varias caminhadas e corridas ainda bem; qualidade das refeic;oes nas escolas deveria 

melhorar; apoios aos bombeiros; campo de treinos dos bombeiros; parabenizou todos os 

exitos desportivos e educativos; teatro pelas Freguesia; descentralizac;ao cultural; Oia 

Mundial da Terra - 22 de Abril; Dia do Escutismo; hoje foram publicadas cinco resolu~oes 

interessantes da Assembleia da Republica. ----------------

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

necessaries. ----------------------------

_ORDEM DO DIA: Presente a ordem de trabalhos, foram tomadas as seguintes resolu~oes 

acerca dos assuntos dela constantes. ___________________ _ 

_ {01) APROVA~O 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 prejufzo da sua previa aprovac;ao sob a forma de minuta, para efeitos do 

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

de 2017, 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 Dr. Filipe Viana e Eng!2 Manuel Barros. ____________ ~-

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

_2.1- PROCESSO DE LOTEAMENTO N2 25/92- PEDIDO DE ALTERAtlO AO ALVARA DE 

LOTEAMENTO N2 2/01 - LOTE N2 33 - Rua de Angola e Rua de Ceuta - Feitosa -

Requerente: Costa, Silva & Rebelo - lm6veis do Lima, Lda. - Aprova~ao. A Camara 

Municipal dellberou por maioria com cinco votos a favor, urn voto contra do Sr. Vereador 

Dr. Filipe Viana e uma abstenc;ao do Sr. Vereador Eng2 Manuel Barros, aprovar a alterac;ao. 0 

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

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

_ 2.2 - PROCESSO DE OBRAS N2 51/06 - LOCAL DA OBRA: ALMOINHA - VITORINO DAS 

DONAS- REQUERENTE: GRUPO CULTURAL E MUSICAL ORQUESTRA DE VITORINO DAS 

DONAS - Sollclta a lsen~ao das taxas relatlvas a emissao de autorlza~~o de utiliza~ao. A 

C~mara Municipal dellberou por maioria com seis votos a favor e uma abstenc;ao do Sr. 
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Vereador Dr. Filipe Viana, isentar o requerente das taxas de autoriza~ao de utiliza~ao, no 

valor total de 42,20 euros (quarenta e dois euros e vinte centimos), ao abrigo da autoriza~ao 

generica dellberada pela Assembleia Municipal na sess~o de 24 de abril de 2015. 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 lntegrante da 

mesma. ____________________________________________________ __ 

_ 2.3 - PROCESSO DIVERSOS N2 80/17 - Requerente: Maria Fernanda Carvalho 

Carvalhosa - Local da Obra: Rua de Souto - Freguesia de Polares - Presente uma 

lnforma~ao tecnica a propor a aprova~ao do Interesse Publico Municipal da lnstala~~o 

pecuaria, com base na aHnea a) do n.2 4 do art,2 5 do DL 165/2014 de 05 de novembro. A 

Camara Municipal deliberou por malaria com seis votos a favor e um voto contra do Sr. 

Vereador Dr. Fillpe Viana, considerando a informa~ao tecnica prestada, propor a Assembleia 

Municipal o reconhecimento do Interesse Publico Municipal na regulariza~ao da instala~ao 

pecuaria, relativa ao processo diversos nQ 80/17, requerida par Maria Fernanda Carvalho 

Carvalhosa, de acordo com o disposto na alinea a) do n.2 4 do art.Q 5 do Dl165/2014 de OS 

de novembro. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declara<;ao de voto, que se anexa a 
presente ata, como documento numero urn, e se considera como fazendo parte integrante 

da mesma. ________ _ _______________________________ _ 

_ (03) OBRAS PUBLICAS -----------------

_ 3.1 - EMPREITADA DE "ABASTECIMENTO DE AGUA AO CONCELHO - FREGUESIA DE 

MOREIRA (ZONA ALTA) " - Aprova~:io da Minuta do Contrato. A Camara Municipal 

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

Viana, aprovar a minuta do contrato. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declara~ao 

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

fazendo parte integrante da mesma. _______________________ ____ __ 

_ 3.2 - EMPREITADA DE "ABASTECIMENTO DE AGUA AO CONCELHO - FREGUESIA DE 

REFOIOS DO LIMA (VACARI~A) - Aprova~ao da Mlnuta do Contrato. A Camara Municipal 

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

Viana, aprovar a minuta do contrato. 0 Sr. Vereador Dr. Fllipe Viana apresentou declara<;ao 

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

fazendo parte integrante da mesma. ___________________ ________ _ 

_ 3.3 - EMPREITADA DE "REQUALIFICA~lo URBANA - CENTRO ciVICO DE CALHEIROS" -

Aprova~ao da Mlnuta do Contrato. A C~mara Municipal dellberou por malaria com seis 
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votes a favor e urn veto contra do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, aprovar a minuta do 

contrato. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declara<;ao de veto, que se anexa a 
presente ata, como documento numero um, e se considera como fazendo parte integrante 

da mesma. _________________________ _ 

_ 3.4 - EMPREITADA DE (ICONSTRUc;AO DO PAVILHAO DE FEIRAS E EXPOSic;OES -

EXPOLIMA - Aprova~5o da Altera~ao ao Projeto de AVAC. A Camara Municipal dellberou 

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

aprovar a altera~~o ao Projeto de AVAC, conforme proposto. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana 

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

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

_ 3.5- CONCURSO LIMITADO POR PREVIA QUALIFICAtlO PARA 0 "CADASTRO DE REDES 

DE ABSTECIMENTO DE AGUA E DE DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAlS DO CONCELHO DE 

PONTE DE LIMA" - Relat6rlo Final da Decisao de Qualifica~ao. A Camara Municipal 

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

Viana, aprovar o relatorio final da decisao de qualifica<;ao e o convite para apresenta<;ao de 

propostas. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declara<;ao de voto, que se anexa a 
presente ata, como documento numero um, e se considera como fazendo parte integrante 

da mesma. _ ___________________________ _ 

_ (04) JUNTAS DE FREGUESIA ________________ _ 

_ 4.1 - FREGUESIA DE sA - Presente um otrclo a sollcltar a anteclpa~ao das verbas 

respeitantes a 1.!, 2.! e 3.1 tranche de 2017. A Camara Municipal deliberou por malorla 

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

adiantamento da lSI, 2iil e 3il tranche de 2017, com exce<;ao das verbas relativas a limpeza da 

rede viaria. _ _ _ _______ _ ______________ _ 

_ (OS) ASSUNTOS DIVERSOS ------------------

_5.1 • INFORMAtlO DA QUAL CONSTA AS ISEN(:QES/REDUc;OES AO ABRIGO DA 

AUTORIZAc;Ao GEN~RICA PARA EFEITOS DO DISPOSTO NO N!! 2 DO ART2 16 DA LEI N2 

73/2013, DE 03 DE SETEMBRO, APROVAOA PELA ASSEMBLEIA MUNICIPAL A 24 DE ABRIL 

DE 2015 - PARA CONHECIMENTO. A Camara Municipal tomou conhecimento, devendo a 

listagem ser remetida a Assemblela Municipal para conhecimento, de acordo com o 

estipulado na autoriza<;ao referida. ------------------

_ 5.2 - SERVItO EOUCATIVO DA AREA PROTEGIDA- Programa de atividades a realizar no 

ano letlvo de 2017/2018- Aprova~ao. A Camara Municipal dellberou por malorla com sels 
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votos a favor e uma abstenc;ao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, aprovar o programa de 

atividades a realizar no a no letivo de 2017/2018. _____________ _ 

_ 5.3- FIXAc;Ao DO PREc;O DOS BILHETES REFERENTES AOS ESPETACULOS A EFETUAR NO 

TEATRO DIOGO BERNARDES NOS MESES DE MAIO E JUNH0/2017 - Aprova~ao. A Camara 

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

Flllpe Viana, aprovar o prec;o dos bilhetes referentes aos espetckulos a efetuar no Teatro 

Diogo Bernardes no meses de maio e junho/2017, de acordo com o proposto. ____ _ 

_ 5.4- PROTOCOLO DE COOPERAc;AO ENTRE 0 MUNicfPIO DE PONTE DE LIMA E A 

UNIVERSIDADE DE TRAS-OS-MONTES - UTAD - ESTAGIO CURRICULAR DE MESTRADO EM 

GESTAO - Formando: Jose Carlos Carvalhosa Pita - Aprova~ao. A Camara Municipal 

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

Viana, aprovar o protocolo de cooperac;ao de estagio. _ ___________ _ 

_ 5.5- PORTAL PONTE DE LIMA CULTURAL- Presente um email a sollcltar a ced@ncla do 

Audit6rio Municipal para o dia 06 de malo, a partir das 17:00 horas. A Camara Municipal 

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

Viana, autorizar a cedencia do Audit6rlo Municipal para o dia 06 de maio, a partir das 17:00 

horas. 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. _________________________ _ 

_ {06) ATRIBUU;Ao DE SUBSfDIOS _____ ~~--------

_6.1 - ASSOCIAc;AO DE PESCA DESPORTIVA VALE DO LETHES- Presente urn oficio a 

solicitar a atribui~ao de um subsidio destlnado a participa~ao no Campeonato do Mundo 

de Pesca a Truta com lsco Artificial em ltalia dos atletas Jose Sliva e Paulo Santos. A 

C~mara Municipal deliberou por maioria com seis votos a favor e uma abstenc;ao do Sr. 

Vereador Dr. Flllpe Viana, atribuir um subsfdio no montante de 1.000,00 euros (mil euros), 

destinado a comparticipar a partlcipac;ao no Campeonato do Mundo de Pesca a Truta com 

lsco Artificial em ltalia dos atletas Jose Silva e Paulo Santos. 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. ___________ _ 

_ 6.2 - ASSOCIAc;Ao DOS AMIGOS DAS MARCHAS DE S. JOAO DE PONTE DE LIMA -

Presente um offclo a sollcltar a atribui~ao de um subsidlo destlnado a realiza!;ao das 

"Marchas deS. Joao". A Camara Municipal dellberou por maioria com sels votos a favor e 

uma abstenc;ao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, atribuir um subsfdio no montante de 
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1.500,00 euros (mil e quinhentos euros), destinado a custear despesas com a reali:zat;ao das 

"Marchas de S. Joao". 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. ______________________ _ 

_ 6.3 - RANCHO FOLCL6RICO DE SANTA MARINHA DE ANAIS - Presente um ofrclo a 

solicitar a atrlbul~iio de urn subsldio destinado a reallza~iio de festival de folclore. A 

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

Vereador Dr. Filipe Viana, atribuir um subsfdio no montante de 407,00 euros (quatrocentos e 

sete euros), destinado a custear as despesas com a realiza<;ao de festival de folclore no dia 

OS de maio de 2017, a liquidar ap6s a realiza~ao do evento. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana 

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

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

_ ESPA~O DE INTERVEN~AO ABERTO AO PUBLICO: Nao houve interven<;5es. _ __ _ 

_ (06) APROVA~Ao DA ATA EM MINUTA:- Nos termos dos numeros 3 e 4, do artigo 572, 

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 maioria com seis votos 

a favor e um voto contra do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana. _ __________ _ 

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

declarou encerrada a reuniao pelas dezassete horas. ____________ _ 

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

-
V?fdente. 

A Secreta ria, 

HC'.f,·c. Sf'- fc..ra;cA;.-,\h(ho .! u-J'\:1 11~~ 



MOV/MENTO r;1 

DECLARACAO DE VOTO 

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

das suas fungoes, declarar o seu voto contra, no ambito do ponto 

~.lA) ,z I 3;3·1> :> .2. ,' 3 .3)' 3 1 4; 3 I 5 
com as fundamentos e considerandos seguintes: 

1 - Censiderando que nao lhe foram juntos as respectivos documentes para sustentar a 

decis~o em causa, com viola~~o legal da Lei das Autarquias Locais e dos mais elementares 

direitos demecraticos; 

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

documenta9ao do ponto em causa, uma regra geral no anterior e neste mandata, razae 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 realiza9f10 dum projecto em comum; cfr ~: on;amento participative e 

participa9ao de ideias; 

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

imposigao e nao de dialogo construtivo; 

5 - Considerando que a nossa Vila de Ponte de Lima, com 892 anos de existencia, nos 

merece o maier respeito pela hist6ria des nessos antepassados, bem como na esteira do 

principia da representatividade e do esplrito 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, 24 de Abril de 2017, 

0 Vereador do Movimento 51, .- =fE I 

(Filipe Viana) 

----... 

1 



MDV/MENTO 51 

DECLARA<;Ao DE VOTO 

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

das suas fun<;oes, declarar o seu voto de absten<;ao, no ambito do ponte 

J J ' f - ' ('A G. J ., ' 3 ' · 1 2 ")J - ~ ) / I 
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 ac9ao 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.: or9amento participative e 

participac;ao de ideias; 

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

imposit;:ao e nao de dialogo construtivo; 

5 - Considerando que a nossa Vila de Ponte de Lima, com 892 anos de ex ist~ncia , 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; 

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

servi90 e nao na esteira da pedagogia da subserviencia. 

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

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

Ponte de Lima, 24 de Abril de 2017, 

0 Vereador do Movimento 51, 

~ 
(Filipe Viana) 

1 
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