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08 de maio de 2017 

REUNIAO DA CAMARA MUNICIPAL 
DE 

PONTE DE LIMA 

Data da reunioo: 08 de maio de 2017 
Local da Reunioo: Edificio dos Pa~os do Concelho 

PRESEN<;AS: 

Presidente: 

Eng. Victor Manuel Alves Mendes 

Vereadores: 

Sr. Gaspar Correia Martins 
Dr! Ana Maria Martins Machado 
Enge Manuel Pereira da Rocha Barros 
Enge Vasco Nuno Magalhaes Velho de Almeida Ferraz 
Dr. Filipe Agostinho Cruz Viana 
Dr. Paulo Jorge da Cunha Barreiro de Sousa 

FALTAS: 

lnicio da Reuniao: Qulnze horas 
Encerramento: Dezassete horas e vlnte e cinco minutos 

2 

Secretario: Chefe de DlvlsfJo Municipal: Dr.B Maria Sofia Fernandes Velho de 
castro Araujo 

Prestou Colabora~iio Tecnlca: MB Gullherm/na Franco 

Resumo Diario de Tesouraria: 
Sa/do •...•...•..•.••.••... 9.794.765,54 Euros 

OBS: A Ata foi aprovada por min uta -
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_PERrODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA: ______________ _ 

__ Usou da palavra, em primelro Iugar o Sr. Vereador Eng.2 Vasco Ferraz para propor um 

voto de felicitac,:oes ao Clube Nautico de Ponte de Lima pelo titulo coletivo conqu istado na 

primeira prova do Campeonato Nacional de Esperanc;as 2017, que decorreu em Alcoutim, 

Algarve, organizada pela Federac,:ao Portuguesa de Canoagem, em parcelra com o Grupo 

Desportivo de Alcoutim, bern como a todos os atletas do Clube Nautico de Ponte de Lima 

que individualmente conquistaram titulos. A Camara Municipal dellberou por unanlmidade 

aprovar os votos propostos devendo ser dado conhecimento a direc;ao do Clube Nautico. _ 

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

assuntos: valorizou a atitude de cidadania do recem-eleito Presidente da Franc;a Emmanuel 

Macron; dla 13 de malo; Cardeal Saraiva foi homenageado numa cerim6nia onde se 

homenageou a imprensa portuguesa, jornal centenario, associando-se a esta atitude da 

Presidencia da Republica; fogo controlado1 prevenc,:ao de incendios nas florestas; refor~o das 

equipas locais de intervenc,:ao com as crianc,:as; programa apkola - vespa asiatica; medicina 

interna; voto de louvor aos profissionais de saude; tempos maximos de resposta garantido 

no SNS; SIGA-SNS; recursos hfdricos, valores taxas de agua; lei eleitoral alterada para 

prevenir determinadas situac;oes; instrumentos de medic,:ao e aferic;Oes; loja do cidadao; Dia 

dos Museus; questao do folclore e do teatro - divulgac;ao e igualdade de tratamento por 

todos; mes de maio1 Dia da M3e, Dia Mundial da Seguranc,:a Social. --------

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

necessaries. _________________________ ~~ 

_lntervenffio dos Vereadores: --- -----------------

_ORO EM 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 Camara Municipal em 

cumprimento do disposto no numero 2, do artigo S7Q, da Lei n.2 75/2013, de 12 de 

setembro1 e sem prejufzo da sua previa aprovac,:ao sob a forma de minuta, para efeitos do 

disposto nos numeros 3 e 4 do citado artlgo, deliberou aprovar a ata da reunl~o realizada em 

24 de abril de 2017, pelo que vai a mesma ser assinada pelo Exmo. Presidente e pela 

Secretaria. Esta deliberac;:ao foi tomada por maiorla com cinco votos a favor e dois votos 

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

_ (02) OBRAS PUBLICAS - - ------- ---------
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_2.1 - EMPREITADA DE "REDE VIARIA MUNICIPAL DO CONCELHO DE PONTE DE LIMA -

FONTAO E S. PEDRO D'ARCOS'' - Aprova~ao do projeto de execuc;ao- Emissao de parecer 

favor~vel a abertura de procedimento por concurso publico, aprova~ao de programa de 

concurso, caderno de encargos, juri do procedimento e prazo de execuc;ao. A Camara 

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

Filipe Viana, aprovar o projeto, a abertura de concurso publico, o programa de concurso, 

caderno de encargos e o prazo de execuc;ao em 30 dias. Mais dellberou por malorla com seis 

votos a favor e urn voto contra do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, designar o juri do 

procedimento sendo constitufdo pelo Sr. Vice-Presidente Gaspar Correia Martins, Eng.!1 

Afonso da Rocha Barbosa e Dr.l! Maria Sofia Fernandes Velho de Castro Araujo. 0 Sr. 

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

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

_ 2.2 - EMPREITADA DE "REDE VIARIA MUNICIPAL DO CONCELHO DE PONTE DE LIMA -

POIARES, FOJO LOBAL, FREIXO E SANOIAES" - Aprovac;ao do projeto de execuc;ao - Emlssao 

de parecer favoravel a abertura de procedlmento por concurso publico, aprovac;ao de 

programa de concurso, caderno de encargos, juri do procedimento e prazo de execuc;lo. A 

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

Vereador Dr. Filipe Viana, aprovar o projeto, a abertura de concurso publico, o programa de 

concurso, caderno de encargos e o prazo de execuc;ao em 30 dias. Mais deliberou por 

maioria com seis votos a favor e um voto contra do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, designar o 

juri do procedlmento sendo constitufdo pelo Sr. Vice-Presidente Gaspar Correia Martins, 

Eng.!1 Afonso da Rocha Barbosa e Or.l! Maria Sofia Fernandes Velho de Castro Araujo. 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. ___ _ 

_ 2.3- EMPREITADA DE "AMPLIAy\0 E BENEFICIA<;Ao DAS INSTALA<;0ES DA ANTIGA 

EBl DA CORRELHl" - Aprovac;ao do projeto de execu~ao - Emissao de parecer favoravel a 

abertura de procedlmento por concurso publico, aprovac;ilo de programa de 

procedimento, caderno de encargos, juri do procedimento e prazo de execu~ao. A CSmara 

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

Filipe Viana, aprovar o projeto de execuc;ao, a abertura de concurso publico, o programa de 

procedlmento, caderno de encargos e o prazo de execu~ao em 180 dias. Mais deliberou por 

maioria com seis votos a favor e um voto contra do Sr. Vereador Dr. Fllipe Viana, designar o 

juri do procedimento sendo constitufdo pelo Sr. Vice-Presidente Gaspar Correia Martins, 
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Eng.2 Rogerio Lopes Margalho Oliveira Pereira e Dr.!! Maria Sofia Fernandes Velho de Castro 

Araujo. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou duas declara~oes de voto, que se anexam 

a presente ata, como documentos numero urn e dois, e se consideram como fazendo parte 

integrante da mesma. _____________________ ___ _ 

_ 2.4- P6LO INDUSTRIAL DA GEMIEIRA- ALTERAtAO DO LOTEAMENTO N2 2. A Camara 

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

Filipe Viana, aprovar a altera~ao ao loteamento n2 2 do P61o Industrial da Gemielra, de 

acordo com o proposto e conforme consta da informa~ao prestada pelo Chefe da DEP, a 3 

de maio de 2017. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declara~~o de voto, que se 

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

integrante da mesma. ________________________ _ 

_ 2.5 · EMPREITADA DE "REDE VIARIA MUNICIPAL DO CONCELHO DE PONTE DE LIMA 

EM REFOIOS DO LIMA E CALHEIROS" - Relat6rio Final. A Camara Municipal dellberou por 

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

relat6rio final e adjudicar a empreitada de "Rede Viaria Municipal do Concelho de Ponte de 

Lima - em Refolos do Lima e Calheiros" a firma "Fernandes & Fernandes, Lda.", pelo valor de 

169.970,00 euros (cento e sessenta e nove mil novecentos e setenta euros), acrescido de IVA 

a taxa legal em vigor. 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) JUNTAS DE FREGUESIA -----------------

__ 3.1 - FREGUESIA DE ANAIS - Presente um offcio a solicitar a atribul~ao de uma 

compartlclpar;lo financeira destinada a obra de "Beneflcia~i!lo do telhado da sede da junta 

de freguesia". A Camara Municipal dellberou por maioria 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 6.700,26 euros (seis mil setecentos euros e vinte e seis centimos), 

destinada a obra de uBeneficia~ao do telhado da sede da junta de freguesia" , a transferir 

ap6s a conclusao da obra, mediante informa~ao da aprova~ao dos trabalhos pelos servi~os 

tecnicos do Municipio. 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. ________ ________________ _ 

_ 3.2 - FREGUESIA DE ANAIS - Presente um offcio a solicitar a atrlbul(:io de uma 

compartlcipa~ao financeira destinada a obra de "Beneflcla(:§o das ruas do Terrao, Pedra da 
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Cruz, Castanheira e Carpinteira e Travessas das Valas, Farrapelra e Pedra da Cruz", (ruas 

lntervencionadas com obras de saneamento). A Camara Municipal deliberou por maioria 

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

comparticipa~ao financeira ate ao montante maximo de 46.110,00 euros (quarenta e seis mil 

cento e dez euros), destinada a obra de "Beneficia~;ao das ruas do Terrae, Pedra da Cruz, 

Castanheira e Carpinteira e Travessas das Valas, Farrapeira e Pedra da Cruz", (ruas 

intervencionadas com obras de saneamento), a transferir a medida da execu~;ao das obras, 

mediante informa~ao da aprova~;ao dos trabalhos pelos servi~os tecnicos do Municipio. 0 Sr. 

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

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

_ 3.3 - FREGUESIA DE ANAIS M Presente um ofrclo a solicitar a atrlbul~{lo de uma 

comparticipa~ao financeira destinada a obra de "Constru~ao de muro suporte de terras". A 

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

Vereador Dr. Filipe Viana, atribuir uma comparticipa~ao financeira de 70% ate ao montante 

maximo 7.946,82 euros (sete mil novecentos e quarenta e seis euros e oitenta e dois 

centimos), destinada a obra de "Constru~ao de muro suporte de terras", a transferir ap6s a 

conclusao da obra, mediante informa~ao da aprova~ao dos trabalhos pelos servi~os tecnlcos 

do Municipio. 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 lntegrante 

damesma. __________________________________________________________ _ 

_ 3.4 - FREGUESIA DE BARRIO E CEPOES • Presente um offclo a sollcltar a atrlbui~ao de 

uma comparticipa~ao financeira destinada a obra de "Drenagens na Rua das M6s, 

Camlnhos do Outelrlnho e Pedrelra/Sobreiro e Becos das Arrotelas e da M6". A Camara 

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

Filipe Viana, atribulr uma comparticipa~ao financeira de 70% ate ao montante maximo de 

3.781,37 euros (tres setecentos e oitenta e urn euros e trinta e sete centimos), destinada a 
obra de "Drenagens na Rua das M6s, Caminhos do Outeirinho e Pedreira/Sobreiro e Becos 

das Arroteias e da M6", a transferir ap6s a conclusao da obra, mediante informa~;ao da 

aprova9~0 dos trabalhos pelos servi9os tecnicos do Municfpio. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe 

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

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

_ 3.5 - FREGUESIA DE BEIRAL DO LIMA - Presente urn oficio a solicitar a atribul~lo de 

uma compartlclpa~5o flnancelra destlnada a obra de "Constru~lo de muro suporte de via". 
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A Camara Municipal deliberou por malaria com seis votos a favor e uma absten~3o do Sr. 

Vereador Dr. Filipe Viana, atribuir uma comparticipac;ao financeira de 70% ate ao montante 

maximo de 4.266,50 euros (quatro mil duzentos e sessenta e sels euros e clnquenta 

c~ntimos), destinada a obra de "Construc;ao de muro suporte de via" na Rua do Outeiro, a 

transferir ap6s a conclusao da obra, mediante lnformac;ao da aprovac;ao dos trabalhos pelos 

servlc;os tecnicos do Municipio. 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. __________ _________ _ 

_ 3.6 - FREGUESIA DE CABRA~A.O E MOREIRA DO LIMA - Presente um oficio a solicitar a 

atribui~ao de uma compartlclpa~ao flnanceira destinada a obra de 11Beneficia~ao na Rua da 

Matau. A Camara Municipal deliberou por maioria com seis votes a favor e uma abstenc;ao 

do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, atribuir uma comparticipac;ao financeira de 70% ate ao 

montante maximo de 8.791,55 euros (oito mil setecentos e noventa e um euros e cinquenta 

e cinco centimos), destinada a obra de "Beneficiac;ao na Rua da Mata", a transferir ap6s a 

conclusao da obra, mediante informac;ao da aprovac;ao dos trabalhos pelos servic;os ttknicos 

do Municipio. 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 

damesma. ______________________________________ _ 

3.7- FREGUESIA DE CALHEIROS - Presente um offclo a solicitar a atribui~ao de uma 

comparticipa~ao financelra destlnada a obra de "Beneficia~ao da Rua e Travessa de 

Martlm". A Camara Municipal deliberou por malorla com seis votes a favor e uma 

abstenc;ao do Sr. Vereador Dr. Fillpe Viana, atribuir uma comparticipac;ao financeira de 70% 

ate ao montante maximo de 20.067,39 euros (vlnte mil e sessenta e sete euros e trinta e 

nove centimos), destinada a obra de pavlmentac;ao das Ruas Beneflciac;ao da Rua e Travessa 

de Martim", a transferir ap6s a conclusao da obra, mediante informa~ao da aprova~§o dos 

trabalhos pelos servl~os tecnicos do Municipio. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou 

declarac;ao de voto, que se anexa ~ presente ata, como documento numero dois, e se 

considera como fazendo parte integrante da mesma. __________________ _ 

_ 3.8 - FREGUESIA DE ESTORAos - Presente um offcio a solicitar a atrlbul~ao de uma 

comparticipa~ao financeira destlnada a obra de "Beneficla~ao da Rua do Fontelo e 

Travessa da Estlvada". A Camara Municipal dellberou por maioria com seis votes a favor e 

uma abstenc;ao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, atribuir uma comparticipac;ao financeira de 

70% ate ao montante maximo de 13.244,70 euros (treze mil duzentos e quarenta e quatro 
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euros e setenta centimos), destinada a obra de "Beneficia~ao da Rua do Fontelo e Travessa 

da Estivada11
, a transferir ap6s a conclus§o da obra, mediante informa~~o da aprovar;ao dos 

trabalhos pelos servi~os tEknicos do Municipio. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou 

declarar;ao de voto, que se anexa a presente ata, como documento numero dois, e se 

considera como fazendo parte integrante da mesma. ____________ _ 

_ 3.9 - FREGUESIA DE FONTAO - Presente urn ofklo a sollcltar a atrlbul~5o de uma 

cornpartlclpa~~o flnanceira destinada a obra de 11Beneficia~ao das Ruas do Vigario, Lamela, 

Fial, Maquim, Penedo do Carvalhal e Travessa da Pereira" (ruas intervencionadas com 

obras de sanearnento basico). A Camara Municipal deliberou por maioria com seis votos a 

favor e uma abstenr;~o do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, atribuir uma comparticipar;ao 

financeira ate ao montante maximo de 54.378,00 euros (cinquenta e quatro mil trezentos e 

setenta e oito euros), destinada a obra de {{Benefidar;ao das Ruas do Vigario, Lamela, Fial, 

Maquim, Penedo do Carvalhal e Travessa da Pereira" (ruas intervencionadas com obras de 

saneamento basico), a transferir a medida da execu~ao das obras, mediante informar;ao da 

aprovar;ao dos trabalhos pelos servir;os tecnicos do Municipio. 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. _______ _ 

_ 3.10 · FREGUESIA DE FONTAO - Presente urn ofklo a sollcltar a atrlbul~3o de uma 

cornpartlclpa~~o financeira destinada a aquisi~ao de urn trator e reboque. A Camara 

Municipal deliberou por maiorla com sels votos a favor e uma absten~ao do Sr. Vereador Dr. 

Flllpe Viana, atribuir uma comparticipar;ao financeira de 70% ate ao montante maximo de 

19.250,00 euros (dezanove mil duzentos e cinquenta euros), destinada a aquisir;ao de um 

trator e reboque, a transferir mediante apresenta~ao de documentos comprovativos da 

despesa. 0 Sr. Vereador Dr. Flllpe Viana apresentou declarar;ao de voto, que se anexa a 
presente ata, como documento numero dois, e se considera como fazendo parte lntegrante 

da mesma. _ ____________________________ _ 

~3.11 - FREGUESlA DA GANDRA - Presente urn oflcio a solicitar a atribui~ao de urna 

comparticipa~ao financeira destinada a obra de "Beneflcla~5o nas Ruas Quinta do Terreiro 

e Escola, Travessas de s. Vicente e Cidral e Viela das Barrelras". A C~mara Municipal 

deliberou por maiorla com sels votos a favor e uma abstenc;:ao do Sr. Vereador Dr. Fi lipe 

VIana, atrlbuir uma comparticipar;ao financeira de 70% ate ao montante maximo de 

17.808,00 euros (dezassete mile oitocentos e oito euros), destinada a obra de "Beneficiar;~o 

da Rua Quinta do Terreiro e Travessas de S. Vicente e Cidral e Viela das Barreiras", a 
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transferir a medida da execUI;ao das obras, mediante lnforma~ao da aprova~~o dos 

trabalhos pelos servi~os tecnicos do Munidpio. Mais deliberou por maioria com seis votes a 

favor e uma abstenc;ao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, atribuir uma comparticipac;ao 

financeira ate ao montante maximo de 19.270,80 euros (dezanove mil duzentos e setenta 

euros e oitenta centimos), destinada a obra de "Beneficiac;ao da Rua da Escola", a transferir 

a medida da execuc;ao das obras, mediante informac;ao da aprova~ao dos trabalhos pelos 

servic;os tecnicos do Municipio. 0 Sr. Vereador Dr. Fillpe Viana apresentou declarac;ao de 

voto, que se anexa a presente ata, como documento numero dois, e se consldera como 

fazendo parte integrante da mesma. ____________________ _ 

_ 3.12 - FREGUESIA DE CABA~OS E FOJO LOBAL - Presente um oficio a solicitar a 

atribui~ao de uma comparticipa~ao financeira destinada a obra de "Beneflcla~ao das Ruas 

do Pa~o, Carvalhal, Cruzeiro, VIsta e Cachadlnha". A Ci!lmara Municipal deliberou por 

malorla com seis votos a favor e uma abstenc;ao do Sr. Vereador Dr. Fillpe Viana, atribuir 

uma comparticipac;ao financelra de 70% ate ao montante maximo de 55.917,12 euros 

(cinquenta e cinco mil novecentos e dezassete euros e doze centimos), destinada a obra de 

"Beneficlac;ao das Ruas do Pa~o, Carvalhal, Cruzeiro, Vista e Cachadinha", a t ransferir ~ 

medida da execuc;ao das obras, mediante informac;ao da aprovac;ao dos trabalhos pelos 

servic;os tecnicos do Munidpio. 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. ___________________ _ 

_ 3.13 - FREGUESIA DE LABRUJA - Presente um oflclo a sollcltar a atribui~ao de uma 

comparticipa~ao financelra destlnada a obra de "Pavimenta~ao das ruas da Armada e 

Subcaminho e coloca~ao de guard a corpos nas pontes da insua e Tres Bicas". A Camara 

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

Filipe Viana, atribuir uma comparticipac;ao f inanceira de 70% ate ao montante maximo de 

16.208,99 euros (dezasseis mil duzentos e oito euros e noventa e nove centimos), destinada 

a obra de "Pavimenta~ao das Ruas da Armada e Subcaminho e coloca~ao de guarda corpos 

nas pontes da (nsua e Tres Bicas", a transferir a medida da execuc;~o das obras, mediante 

informac;ao da aprova~ao dos trabalhos pelos servi9os tecnicos do Municipio. 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. __ _ 

_ 3.14 - FREGUESIA DE POIARES - Presente um oficio a solicitar a atrlbul~fio de uma 

comparticipa~ao financeira destinada a obra de "Beneficia~ao das Ruas da Beita, 
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Bouclnhas, Ousende, Caneiro, Nossa Sr!! dos Caminhos, Fundo de Vila, Cambado, 

Felgueiras, Largo do Terrelro deS. Roque e Travessa do Monte Maior''. A C:lmara Municipal 

deliberou por maioria com seis votes a favor e uma absten9ao do Sr. Vereador Dr. Fllipe 

Viana, atrlbuir uma compartlcipa~ao financeira de 70% ate ao montante maximo de 

53.757,90 euros (cinquenta e tn?s mil setecentos e cinquenta e sete mile noventa centimos), 

destinada a obra de "Beneficia~ao das Ruas da Beita, Boucinhas, Ousende, Caneiro, Nessa 

Sr!l dos Caminhos, Fundo de Vila, Cambado, Felgueiras, Largo do Terreiro de S. Roque e 

Travessa do Monte Maier", a transferir a medida da execu9ao das obras, mediante 

informa~ao da aprova~ao dos trabalhos pelos servi~os tecnicos do Municipio. 0 Sr. Vereador 

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

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

_ 3.15- FREGUESIA DE REBORD0ES SOUTO~ Presente urn offclo a solicitar a atribul~{jo 

de uma comparticipa~ao flnanceira destinada a obra de "Beneficia~ao da Rua da 

Cividade". A C:lmara Municipal dellberou por maioria com sels votes a favor e uma 

absten~ao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, atribuir uma comparticipa~ao financeira de 70% 

ate ao montante maximo de 3.428,04 euros (tr~s mil quatrocentos e vinte e alto euros e 

quatro centimos), destinada a obra de "Beneficia~ao da Rua da Clvidade", a transferlr ap6s a 

conclusao da obra, mediante informac;ao da aprova~ao dos trabalhos pelos servh;:os t ecnlcos 

do Munldpio. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declarac;ao de vet o, que se anexa a 
presente ata, como documento numero dais, e se considera como fazendo parte integrante 

damesma. ____________________ ...._ ________________________________ _ 

_ 3.16 - FREGUESIA DE REFOIOS DO LIMA - Presente um ofrclo a solicitar a atribul~ao de 

uma comparticipa~;ao flnanceira destinada a obra de "Beneflcia~ao de varias ruas da 

freguesia". A Camara Municipal dellberou por malaria com seis votes a favor e uma 

absten~ao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, atribuir uma compartlclpac;:ao financeira de 70% 

ate ao montante maximo de 47.413,80 euros (quarenta e sete mil quatrocentos e treze 

euros e oitenta centimos), destinada a pavimenta~~o de diversas ruas, a t ransfer ir a medida 

da execuc;ao das obras, mediante informa~ao da aprova~ao des trabalhos pelos servi~os 

tecnlcos do Munidpio. Mais deliberou por maloria com seis votes a favor e uma absten~ao 

do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, atrlbuir uma compartlcl pa~ao financeira ate ao montante 

maximo de 90.948,00 euros (noventa mil novecentos e quarenta e oito euros), destinada a 

comparticipar a pavimenta~ao de ruas int ervenclonadas com obras de saneamento, a 

transferir a medida da execuc;ao das obras, mediante informa~~o da aprovac;ao dos trabalhos 
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pelos servi~os tcknicos do Municipio. 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. _ ___________________ _ 

_ 3.17 - FREGUESIA DA RIBEIRA - Presente urn offcio a solicitar a atribul~ao de uma 

comparticipa~ao financeira destinada a obra de "Beneflcia~§o das Ruas de lnsuela e 

Garrida" (ruas lntervenclonadas com obras de saneamento basico). A Camara Municipal 

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

Viana, atribuir uma comparticipacao flnancelra ate ao montante maximo de 41.287,00 euros 

(quarenta e um mil duzentos e oitenta e sete euros)J destinada a obra de "Beneficiac;ao das 

Ruas de lnsuela e Garrida"J a transferir ap6s a conclusao da obra, mediante informa~ao da 

aprova<;ao dos trabalhos pelos servi~os tecnicos do Municipio. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe 

Viana apresentou declarac;:ao de voto1 que se anexa a presente ata, como documento 

numero dols, e se considera como fazendo parte integrante da mesma. _______ _ 

_ 3.18 - FREGUESIA DE sA - Presente um ofrclo a sollcltar a atribui~ao de uma 

compartlcipa.;ao financeira destinada a obra de "Arranjos Urbanfstlcos da Envolvente do 

Sr. da Saude". A Camara Municipal dellberou por maioria com seis votos a favor e uma 

abstenc;:ao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana/ atribuir uma compartlclpac;:ao financeira ate ao 

montante maximo de 113.603,27 euros (cento e treze mil seiscentos e tr~s euros e vlnte e 

sete c~ntimosL destinada a obra de "Arranjos Urbanfsticos da Envolvente do Sr. da Saude"J a 

transferir a medida da execuc;:ao da obra, mediante informac;:ao da aprovac;ao dos trabalhos 

pelos servic;os tecnicos do Municipio. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declarac;ao 

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

fazendo parte lntegrante da mesma. ____________________ _ 

_ 3.19- FREGUESIA DE S. PEDRO D' ARCOS - Presente urn oficio a solicltar a atrlbul.;§o de 

uma compartlclpa~io financelra destinada a obra de 11Beneflcla~io das Ruas do Picouto e 

Fonte do Plcouto". A Ct!mara Municipal deliberou por maioria com seis votos a favor e uma 

absten~ao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, atribuir uma comparticipac;ao financeira de 70% 

ate ao montante maximo de 11.686,50 euros (onze mil selscentos e oitenta e seis euros e 

cinquenta c~ntimos), destinada a obra de "Beneficiac;~o das Ruas do Picouto e Fonte do 

Picouto"J a transferir ap6s a conclusao da obra, mediante informac;ao da aprova~ao dos 

trabalhos pelos servi9os tecnicos do Municipio. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou 

declara~ao de voto1 que se anexa a presente ataJ como documento numero dois, e se 

consldera como fazendo parte integrante da mesma. _____________ _ 
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_3.20 - FREGUESIA DE LABRUJ6, RENDUFE E VILAR DO MONTE - Presente urn oficio a 

sollcltar a atribui~ao de uma comparticipa~ao financeira destlnada a obra de "Beneficla~5o 

do Caminho dos Rlbelros (Ah!m)". A C~mara Municipal deliberou por maiorla com seis 

votos a favor e uma absten~ao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, considerando que se trata de 

uma freguesia que usufrul do subsidio de montanha, atribuir uma compartlclpa~ao 

financeira de 90% ate ao montante maximo de 28.615,23 euros (vinte e oito mil seiscentos e 

quinze euros e vinte e tres centimos), destinada a obra de "Beneficia~ao do Camlnho dos 

Ribeiros (Aiem)11
, a transferir a medida da execu~ao da obra, mediante informac;ao da 

aprova~ao dos trabalhos pelos servi~os tecnicos do Munidpio. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe 

Viana apresentou declarac;~o de voto, que se anexa a presente ata, como documento 

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

3.21 - FREGUESIA DE LABRUJO, RENDUFE E VILAR DO MONTE • Presente urn offclo a 

solicitar a atrlbul~{lo de uma comparticlpa~ilo flnanceira destinada a obra de "Beneficia~ao 

dos Camlnhos da Costa, Cabo, Po~os e lgreja". A C~mara Municipal deliberou por malorla 

com sels votes a favor e uma absten~ao do Sr. Vereador Dr. Fillpe Viana, considerando que 

se trata de uma freguesia que usufrui do subsidio de montanha, atribuir uma 

comparticipa~ao financeira de 90% ate ao montante m~ximo de 39.567,15 euros (trinta e 

nove mil quinhentos e sessenta e sete euros e quinze centimos), destinada a obra de 

"Beneficia~ao dos Caminhos da Costa, Cabo, Poc;os e lgreja11
, a transferir a medida da 

execuc;~o da obra, mediante informac;ao da aprova~ao dos t rabalhos pelos servi~os tecnicos 

do Municipio. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declara~ao de vot o, que se anexa a 
presente ata, como documento numero dois, e se considera como fazendo parte integrante 

da mesma. ------------------------------------------
_ 3.22- FREGUESIA DE VITORINO DAS DONAS - Presente um offclo a solicitar a atribul~3o 

de uma compartlclpa~ao financeira destlnada a obra de 11Pavimenta,5o do Largo dos 

Milhelr6s". A Camara Municipal dellberou por maioria com seis votos a favor e urn voto 

contra do Sr. Vereador Or. Fillpe Viana, atribuir uma compartlclpa~ao financeira de 70% ate 

ao montante maximo de 10.529,72 euros (dez mil quinhentos e vinte e nove euros e set enta 

e dais centimos), destinada a obra de "Pavimenta~ao do Largo dos Milheir6s", a transferi r 

ap6s a conclusao da obra, mediante informa~ao da aprova9~0 dos trabalhos pelos servic;os 

t~knicos do Munidpio. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declarac;ao de voto, que se 

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

integrante da mesma. __________________________________ _ 
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_3.23 - FREGUESIA DE FORNELOS E QUEIJADA • Presente um ofrclo a sollcitar a 

atribui~~o de uma compartfcipa~~o flnancelra destfnada a obra de "Beneficia~ao na Rua de 

Cap6s". A Camara Municipal deliberou por maioria 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 4.882,36 euros (quatro mil oitocentos e oltenta e dais euros e trinta e 

seis centimosL destinada a obra de "Beneficiac;ao na Rua de Capos", a transferir ap6s a 

conclusao da obra, mediante informac;ao da aprova~ao dos trabalhos pelos servic;os tecnicos 

do Municipio. 0 Sr. Vereador Dr. Flllpe Viana apresentou declarac;ao de voto, que se anexa a 
presente ata, como document o numero dais, e se considera como fazendo parte integrante 

da mesma. _____________________________ _ 

_ 3.24 - FREGUESIA DE REBORD0ES SANTA MARIA - Presente um offclo a sollcltar a 

atrlbui~ao de urna cornparticipa~ao financeira destlnada a obra de "Beneficia~ao das Ruas 

de Bou~a da Po~a, Bragu@s e Catezlm". A C~mara Municipal deliberou por malorla com sels 

votos a favor e uma abstenc;ao do Sr. Vereador Dr. Fllipe Viana, atribuir uma 

comparticipac;ao financeira de 70% ate ao montante maximo de 16.954,70 euros (dezasseis 

mil novecentos e cinquenta e quatro euros e setenta centimos), destlnada a obra de 

"Beneficiac;~o das Ruas de Bouc;a da Poc;a, Bragues e Catezim", a transferir ap6s a conclusao 

da obra, mediante informac;ao da aprovac;ao dos trabalhos pelos servic;os tecn icos do 

Municipio. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declarac;~o de veto, que se anexa a 
presente ata, como documento numero dols, e se considera como fazendo parte integrante 

da mesma. _________ ______ _____________ _ 

_ 3.25 - FREGUESIA DE BARRIO E CEPCES - Presente urn oficio a solicltar a ced@ncla de 

urn palco para os dias 23, 24 e 25 de junho. A Camara Municipal dellberou por rnaioria com 

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

palco para os dias 23, 24 e 25 de junho. 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 .. _______ ______ _ 

_ (04) ASSUNTOS DIVERSOS --- ---------------

_4.1 - ACAMPAMENTO NATUREZA E MUNDO RURAL - Presente urna inforrna~ao do 

Chefe da Unidade de Recursos Naturals e Rurals a solicitar autoriza~ao para a reallza.;:ao de 

urn jantar convlvio. A Catnara Municipal deliberou por maiorla com seis votes a favor e uma 

absten~~o do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, como forma de comemorar uma decada de 

Acampamento Natureza e Mundo Rura l, autorizar a realiza!;~O de um jantar convlvio 
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destinado a todos os familiares dos participantes que pretendam participar, a realizar no dia 

03 de junho, fixando o valor da inscric;ao em 2,50 euros/pessoa. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe 

VIana apresentou declarat;ao de voto, que se anexa a presente ata, como documento 

numero dois, e se considera como fazendo parte lntegrante da mesma. _ _____ ~ 

_4.2- CONTRA TO DE FORMA(;AO EM CONTEXTO DE TRABALHO ENTRE 0 MUNidPIO DE 

PONTE DE LIMA E A COOPETAPE-COOPERATIVA DE ENSINO, CRL - Curso: Gestao e 

Programa~ao de Sistemas lnformatlcos - Formando: Rodrigo Pereira Pinto - Aprova~3o. A 

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

Vereador Dr. Filipe Viana, aprovar o contrato de formac;ao em contexte de trabalho. 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. _ _ _ 

_ 4.3 - PARCERIA ENTRE 0 AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PONTE DE LIMA E A CAMARA 

MUNICIPAL DE PONTE DE LIMA- Programa P.N.P.S.E. (Programa Nacional Para o Sucesso 

Educativo)- Formando: Mauricio Jose Amorim do Vale - Curso: Artes Visuals- Aprova~~o. 

A Camara Municipal dellberou por maiorla com seis votes a favor e uma absten~ao do Sr. 

Vereador Dr. Filipe Viana, aprovar o acordo de parceria. ----------- -

_4.4 - MONTE DA MADALENA - EVENTOS TURISMO E RESTAURA(;AO, LOA. - Presente 

um requerimento a solicitar o pagamento da divida em 24 presta~C:Ses. A C§mara Municipal 

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

Viana, autorlzar o pagamento das rendas em atraso, em vinte e quatro prestac;Bes, devendo 

as presta~oes ser liquldadas aquando do pagamento das rendas do mes respetivo. Mais 

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

VIana, advertir o requerente que o incumprimento do pagamento de uma das prestac;oes ou 

renda, implica o vencimento da totalidade das prestac;Bes em falta, bem como a resoluc;3o 

do contrato. 0 Sr. Vereador Dr. Fllipe Viana apresentou declarac;ao de voto, que se anexa a 

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

da mesma. _ ___________________________ _ 

_ 4.5- ASSOCIA(;AO PORTUGUESA DE PAISE AMIGOS DO CIDADAO DEFICIENTE MENTAL 

- DELEGAcAO DE PONTE DE LIMA - Presente um oficio a sollcltar autoriza~~o para 

frequentar as Piscinas a o Ar Livre no perrodo compreendldo entre os dlas 19/junho e 

30/junho/2017 e vlslta ao Festival de jardins no dia 12 de julho. A Camara Municipal 

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

VIana, autorizar a frequencia das Pisclnas ao Ar Livre no perfodo compreendido entre 19 a 30 
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de junho, da parte da manM, a tftulo gratulto, no maximo de cinco dlas uteis consecutivos, 

com exce~ao dos feriados e fins-de-semana e mediante apresentac;ao de seguro. Mais 

dellberou por maiorla com seis votos a favor e uma abstenc;~o do Sr. Vereador Dr. Filipe 

Viana, autorizar a visita ao Festival de Jardins, a titulo gratuito, no dia 12 de julho da parte de 

manh~. 0 Sr. Vereador Dr. Flllpe 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. --------------------------------
_ 4.6- DISCI PUNA DAN(:A Cl..ASSICA- Presente urn oflcio a solicitar a cedencia do Teatro 

Diogo Bernardes para o dia 25 de junho de 2017. A C~mara Municipal deliberou por 

malaria com seis votos a favor e uma absten~ao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, autorizar a 

cedencia do Teatro Diogo Bernardes no dia 25 de junho. 0 Sr. Veteador 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. ____________ _ 

_ 4.7- AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ANT6NIO FEIJ6 - Presente um email a solicitar a 

cedencla do Audlt6rio Rio Lima para o dla 18 de malo de 2017. A Camara Municipal 

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

Viana, autorizar a cedencla do Audlt6rio Rio Lima para o dia 18 de maio de 2017. 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 lntegrante da mesma. __ _ 

_ 4.8 - P.L. ARTE ASSOCIA~O ARTESAO DE PONTE DE LIMA- Presente um email a 

solicitar a cedencia de um palco para os dias 27 a 30 de julho. A Camara Municipal 

dellberou por maiorla com seis votos a favor e uma absten~ao do Sr. Vereador Dr. Filipe 

Viana, autorizar a cedencia do palco no perlodo compreendido entre 27 e 30 de julho, nao 

podendo ser utllizado por grupos folcl6ricos. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou 

declaras;ao de voto, que se anexa a presente ata, como documento numero dois, e se 

considera como fazendo parte integrante da mesma. ____________ ~ 

_4.9- COMISSAO DE FESTAS DO SANTO AMARO I! SENHOR DOS AFLITOS • Presente um 

email a solicitar a cedencia de urn palco para os dias 17 e 18 de junho. A CSmara Municipal 

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

VIana, autorizar a ced~ncia do palco nos dias 17 e 18 de junho. 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. _______ _ 
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_4.10- COMISSAO DE FEST AS DO SENHOR DO SOCORRO· Presente urn email a sollcltar 

a cedencia de um palco para os dias 30 de junho e 1 e 2 de julho. A camara Municipal 

dellberou por maioria com seis votes a favor e uma absten~ao do Sr. Vereador Dr. Filipe 

Viana, autorizar a cedencia do palco nos dias 30 de junho, 1 e 2 de julho. 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 .. _______ _ 

_ 4.11- COMISSAO DE FESTAS DES. PEDRO D'ARCOS • Presente urn email a sollcltar a 

cedencia de urn palco para os dias 28 e 29 de junho. A Camara Municipal dellberou por 

malaria com sels votes a favor e uma absten~ao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, autorizar a 

cedencia do palco nos dias 28 e 29 de junho. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou 

declara~ao de veto, que se anexa a presente ata, como documento numero dais, e se 

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

_4.12- COMISSAO DE FEST AS DE NOSSA SRA. DAS DORES • Presente urn email a sollcitar 

a cedencla de um palco para os dias 02 a 04 de junho. A C~mara Municipal deliberou par 

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

cedencia do palco nos dias 02 a 04 de junho. 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 .. _____________ _ 

__ 4.13 • COMISSAO DE FESTAS EM HONRA DE NOSSA SRA. DA LAPA · Presente um email 

a solicitar a cedencia de um palco para os dias 09 e 10 de junho. A Camara Municipal 

dellberou por maioria com seis votes a favor e uma absten~ao do Sr. Vereador Dr. Fllipe 

Viana, autorizar a cedencia do palco para os dias 09 e 10 de junho. 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. ______ _ 

_ 4.14- ACORDO DE PARCERIA PARA A REALIZAtAO DO 11RALLY DE PORTUGAL 2017" 

ENTRE 0 TURISMO DO PORTO E NORTE DE PORTUGAL, E.R. E 0 MUN(CIPIO DE PONTE DE 

LIMA- Aprova~~o. A Camara Municipal deliberou por malorla com seis votes a favor e urn 

vote contra do Sr. Vereador Dr. Fillpe Viana, aprovar o acordo de parceria para a realiza~ao 

do "Rally de Portugal 2017" entre o Turismo do Porto e Norte de Portugal, E. R. e o 

Municipio de Ponte de Lima. Mais deliberou por maioria com seis votes a favor e urn veto 

contra do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, atrlbulr uma comparticipa~ao financeira no 

montante de 25.000,00 euros (vinte e cinco mil euros), destin ada a fazer face ~s despesas de 
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organizac;i:io da prova WRC Vodafone Rally de Portugal 2017, ao Autom6vel Clube de 

Portugal.--------------------------- --

_ 4.15- Presente uma manlfesta(:io de Interesse por parte da empresa "Jose Silverio e 

Costa e Micael Franco, Lda." na aquisi~io da area de 1195 m2 resultante do aumento dos 

lotes L2-S e L2-6 no P61o Empresarial e Industrial da Gemieira - Aprova~io. A C§mara 

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

Filipe Viana, considerando que no §mbito da terceira altera~;ao ao Loteamento n.2 2 do P61o 

Industrial da Gemieira resultou uma alterac;ao a area do lat e n.2 5/6 em 1195 m2, inscrito na 

matriz predial urbana da freguesia da Gemieira sob o artigo n.lil P-657, descrito na 

Conservat6ria do Registo Predial sob o n.Q 1439, da referlda freguesia, propriedade de "Jose 

Silverio Costa & Micael Franco, Lda.", pessoa coletiva n.Q 513 905 715, com sede na Estrada 

da Gandara, n.2 810, Freguesia de Geraz do Lima e Deao, Concelho de Viana do Castelo; 

considerando que com esta alterac;ao o late em questao passou a ter a area de 6920 m2i 

autorizar a vend a da area de 1195 m2 em questao, ao prec;o de ll,SO€/m2, pelo valor total 

de 13.742,50€. 0 Sr. Vereador Dr. Fillpe Viana apresentou declarac;~o de vote, que se anexa 

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

da mesma·---------------------~-----

_4.16 - PROTOCOLO DE FORMA~lo EM CONTEXTO DE TRABALHO ENTRE 0 MUNICIPIO 

DE PONTE DE LIMA E A EPRALIMA·ESCOLA PROFISSIONAL DO ALTO LIMA - Curso: Tecnico 

de Desenho Digital 3D - Formandos: Pedro Jorge Gomes Sampaio e Mauro Flllpe Lacerda 

VIeira - Aprova~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 contexte de 

trabalho. ___ _____________________ ___ _ 

_ 4.17 - "DIA INTERNACIONAL DOS MUSEUS" - Proposta de entrada gratulta no Centro 

de lnterpreta~ao e Promo~ao do Vlnho Verde, Centro de lnterpreta~ao do Terrft6rlo, 

Centro de lnterpreta~ao de Hist6rla Mllltar de Ponte de Lima, Museu dos Terceiros e 

Museu do Brinquedo Portugu@s - Aprova~ao. A C§mara Municipal dellberou por malaria 

com seis votes a favor e uma absten~ao do Sr. Vereador Dr. Filipe VIana, aprovar a proposta 

de entrada gratuita no dia 18 de maio no Centro de lnterpretac;ao e Promo~ao do Vinho 

Verde, Centro de lnterpreta~ao do Territ6rlo, Centro de lnterpretac;ao de Hist6ria Militar de 

Ponte de Lima, Museu dos Terceiros e Museu do Brinquedo Portugues, no ambito da 

comemora~ao do Dia lnternacional dos Museus. 0 Sr. Vereador Dr. Fllipe Viana apresentou 
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declara~ao de voto, que se anexa a presente ata, como documento numero dois, e se 

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

_ 4.18 - CENTRO DE REABILITA~O DE PONTE DE LIMA DA APPACDM DE VIANA DO 

CASTELO - Presente um email a sollcltar a ced~ncia do Audlt6rio da Blbliotec:a Municipal 

entre os dias 13 a 21 de maio, para a reallza~ao de uma exposl~ao. A C~mara Municipal 

deliberou par maloria com seis votes a favor e uma absten~ao do Sr. Vereador Dr. Fllipe 

Viana, autorizar a ced~ncia do Audit6rio da Biblioteca Municipal entre os dias 13 e 21 de 

maio, para a realiza~ao de uma exposi~ao . 0 Sr. Vereador Dr. Fillpe Viana apresentou 

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

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

_4.19 - ASSOCIAc;AO DESPORTIVA "OS LIMIANOS" - Presente um email a solicitar a 

ced@ncla do Audlt6rio da Biblioteca Municipal para o dia 12 de maio a partir das 21:00 

horas. A camara Municipal dellberou por maiorla com seis votes a favor e uma absten~~o 

do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, autorizar a cedencia do Audit6rio da Biblioteca Municipal no 

dia 12 de maio, a partir das 21:00 horas. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou 

declara~ao de vote, que se anexa a presente ata, como documento numero dois, e se 

considera como fazendo parte integrante da mesma .. _ _ _________ __ _ 

_ (05) ATRIBUI~O DE SUBSIDIOS. _ _ ___ ___ _______ _ 

_ 5.1 - CENTRO PAROQUIAL E SOCIAL DE FORNELOS - Presente um ofkio a sollcitar a 

atribui~ao de um subsidio destinado a aquisl~ao de uma viatura. A Camara Municipal 

dellberou por maioria com seis votes a favor e uma absten~~o do Sr. Vereador Dr. Filipe 

Viana, atribuir um subsidio no valor de 20.000,00 euros (vinte mil euros), ao Centro 

Paroquial e Social de Fornelos, destinado a aqu isl~ao de uma viatura de nove lugares, 

mediante apresenta~ao de documentos comprovativos da despesa. 0 Sr. Vereador Dr. Fllipe 

Viana apresentou declara~ao de vote, que se anexa a presente ata, como documento 

numero dois, e se consldera como fazendo parte integrante da mesma. _____ _ _ 

_ 5.2 - ASSOCIA~O DESPORTIVA E CULTURAL DA SEARA- Presente um offcio a solicitar 

a atrlbui,ao de um subsidio para apolo ao plloto limlano Mariano Pires. A Camara 

Municipal dellberou por maioria com seis votes a favor e uma absten~ao do Sr. Vereador Dr. 

Flllpe Viana, atribuir um subsfdio no valor de 824,00 euros (oitocentos e vinte e quatro 

euros), a Associa9ao Desportiva e Cultural da Seara, destinado a custear as despesas com a 

l nscrl~o do plloto limlano Mariano Pires no "Rotax Max Challenge Espanha" . 0 Sr. Vereador 
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Dr. Filipe Viana apresentou declara9~0 de voto, que se anexa a presente ata, como 

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

_ 5.3- GRUPO CULTURAL E RECREATIVO DE DAN~S E CANTARES DE PONTE DE LIMA 

Presente um email a solicitar a atribui~ao de subsfdlo destinado a realiza~rio do XXXVII 

Festival de Folclore. A Camara Municipal deliberou por maiorla com seis votes a favor e 

uma absten~ao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, atrlbuir urn subsfdio no valor de 407,00 

euros (quatrocentos e sete euros), ao Grupo Cultural e Recreative de Oan~as e Cantares de 

Ponte de Lima, destinado a apoiar as despesas com a realiza~ao do XXXVII Festival de 

Folclore. 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 .. _ ___________________________ _ 

~5.4 - GRUPO CULTURAL E RECREATIVO DE DAN~AS E CANTARES DE PONTE DE LIMA

Presente um email a solicitar a atribui~ao de subs(dio destinado a desloca~ao a Drancy

Parls. A Camara Municipal dellberou por maioria com sels votos a favor e uma abstenc;ao do 

Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, atribulr urn subsfdio no valor 750,00 euros (setecentos e 

cinquenta eurosL ao Grupe Cultural e Recreative de Dan~as e Cantares de Ponte de Lima, 

destlnado a apoiar as despesas com a desloca~ao a Drancy-Parls. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe 

Viana apresentou declara9ao de vote, que se anexa a presente ata, como documento 

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

_ 5.5- ASSOCIAtAO DE PAIS DO CENTRO EDUCATIVO DAS LAGOAS- Presente uma 

informa~ilo do Chefe da URNR a comunlcar o valor a comparticipar respeitante as 
refei~oes servidas nas Oficinas da Pascoa. A Camara Municipal deliberou por maioria com 

seis votes a favor e uma abstenc;ao do Sr. Vereador Dr. Fillpe Viana, atribuir um subsfdlo no 

montante de 561,16 euros (quinhentos e sessenta e um euros e dezasseis centimos), a 
Assoclac;~o de Pais do Centro Educative das Lagoas, destinado a custear despesas com as 

refeic;oes servidas nas Oficinas da Pascoa. 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. _ ____________ _ 

_ 5.6 - FEDERAc.lO ACADEMICA - INSTITUTO POLITECNICO DE VIANA DO CASTELO -

Presente um ofrcio a solicltar a atribui~ao de um subsidio destinado a realiza~ao da XXIX 

Semana Academica. A Camara Municipal deliberou por malorla com seis votes a favor e 

uma abstenc;ao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, atribuir urn subsfdio no montante de 400,00 

euros (quatrocentos euros), a Federa~ao Academica do Institute Politecnico de Viana do 
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Castelo, destlnado a realiza~~o da XXIX Semana Academica. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana 

apresentou declara~~o de voto, que se anexa a presente ata, como documento numero dois, 

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

_ (06) APROVA~AO OA ATA EM MINUTA:· Nos termos dos numeros 3 e 4, do artigo 572, 

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

minuta, para surtir efeitos lmediatos. Esta delibera~ao foi tomada por maioria com seis votos 

a favor e um voto contra do Sr. Vereador Dr. Fllipe Viana. -----------

~ENCERRAMENTO:- Nada mais havendo a tratar, o Excelentlssimo Presidente da C§mara 

declarou encerrada a reuniao pelas dezassete horas e vinte e cinco mlnutos. ____ _ _ 

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



Joc.r 

DECLARACAO DE VOTO 

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

das suas fun~5es , declarar o seu voto contra, no ambito do ponto 

t:J. t '_.J . J'.l.3-J .Lf ' t~ .5 -H J5 ·rt.5;z.;r;../ 
I I I 1 I •r 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 

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

qual fora intentada a competente acc;:ao 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 

participa9ao de ideias; 

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

imposi9ao e nao de dialogo construtivo; 

5 - Considerando que a nossa Vila de Ponte de Lima, com 892 anos de exist~ncia , nos 

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

principia da representatividade e do espfrito democratico das nossas raizes. 

Face ao expendido, em coer~ncia democn3tica e com mundividencia diferente de considerar o 

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

Ponte de Lima, 8 de Maio de 2017. 

~vimento51, 

~~~ 
(F.,. v· ) 11pe 1ana 
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MOVIMENTO 51 

DECLARACAO DE VOTO 

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

das suas funvoes, declarar o seu voto de absten<;ao, no ambito do ponto 

o/ .S' 3 . c 1. ..J ; 3 . 3. j 3 !i ; 3 -5 ' g 0 :' 3 . f;' 2 .2> : 3 . C3 ; '3 j 0 ) 3 p I' '3 . M ' I ?. )$ . 3 ') L(), I r r I I F ; r , I ,) 

com os fundamentos e considerandos seguintes: ":;. .) ~) '3 J t';: }:f.J·.:.._ ).8; 'b :,tg 1 ~ .Jo) 
'3 · ~~ 1 '3 .J 3 ~ J. "\) 3 ~ ~) ~ .A 1 k . ..2 ,' 

. . ~ . '1· ' .· 5 . ~~ . ~ ' y. 3 ~ . !.. 0 ' • . 
1 - Cons1derando que nao lh.e foram Juntos os res ~~1vos ~oc~~ef.i.o~·Qara sut~ntar' ~ M I If) 

~· k3' 11 •l :f}.(.) 8 ~ Lt.; _j _, ~.) I 5 ,J ' s ' s ''S ~ ' 
decisao em causa, com violaQao legal da Lei das Autafquias locais1e dos~a is klemef1tares' · i 

direitos democraticos; 
5. te; }1. s., 

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

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

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

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

autarquicos na realiza<;ao dum projecto em comum; cfr. : on~amento participative e 

participa9ao de ideias; 

4 - Considerando que a polltica 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 892 anos de existencia, nos 

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

princlpio da representatividade e do esplrito democratico das nossas ralzes; 

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 mundivid~ncia diferente de considerar o 

principia da representatividade, pelas pessoas e pelo nosso territ6rio, voto absten9ao. 

Ponte de Lima, 8 de Maio de 2017. 

(Filipe Viana) 
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