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22 de maio de 2017 

REUNIAO DA CAMARA MUNICIPAL 
DE 

PONTE DE LIMA 

Data da reun/iio: 22 de malo de 2017 
Local da Reunliio: Edificio dos Pa,os do Concelho 

PRESENtAS: 

Presidente: 

Eng,2 Victor Manuel Alves Mendes 

Vereadores: 

Sr. Gaspar Correia Martins 
Dr,! Ana Maria Martins Machado 

Dr.! Clara Alexandra Magalh~es da Rocha 
Eng.2 Vasco Nuno Magalhaes Velho de Almeida Ferraz 
Dr. Filipe Agostinho Cruz Viana 
Dr. Paulo Jorge da Cunha Barreiro de Sousa 
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FALTAS: Sr. Vereador Eng.ll Manuel Pereira da Rocha Barros, por motlvos 
pessoals, tendo sldo justificada a sua falta e substltuido pela Sr.• Vereadora 
Dr .• Clara Alexandra Magalhles da Rocha 

lnicio da Reuniiio: Qulnze horas 
Encerramento: Dezassels horas e clnquenta minutos 

Secretarlo: Chefe de Divisiio Municipal: Dr.e Marla Sofia Fernandes Velho de 
Castro Araujo 

Prestou Colabora,iio Teen/co: MB Gui/hermina Franco 

Resumo Diario de Tesouraria: 
Sa/do ..................... 1.2.302.470,44 Euros 

OBS: A Ata foi aprovada por minuta 
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_PERfODO DE ANTES DA OROEM DO DIA: ______________ _ 

_ 0 Sr. Presidente no usa da palavra propos um veto de felicita!;ao ao atleta Fernando 

Pimenta pela conquista de uma medalha de ouro e duas de prata na Ta!;a do Mundo que 

decorreu em Montemor-o-Velho. A C~mara Municipal deliberou par unanimidade aprovar o 

veto proposto devendo ser dado conhecimento ao atleta e a dire!;~O do Clube Nautico. 0 Sr. 

Vereador Dr. Filipe Viana nao votou neste ponte par nao se encontrar presente na sala. __ 

__ Ainda no usa da palavra, o Sr. Presidente propos urn veto de felicita!;5es ao atleta 

Duarte Lacerda pela conquista de uma medalha de bronze na Ta~a do Mundo que decorreu 

em Montemor-o-Velho. A C~mara Municipal deliberou por unanimidade aprovar o veto 

proposto devendo ser dado conhecimento ao atleta e a dire~ao do Clube Nautico. 0 Sr. 

Vereador Dr. Filipe Viana nao votou neste ponte par nao se encontrar presente na sala. __ 

__ Por fim, o Sr. Presidente propos urn veto de felicita!;5es ao Grupe Desportivo de 

Moreira do Lima pela conquista do campeonato da II divisao de Viana do Castelo, o que lhe 

permitiu a subida a I divisao distrital. A C~mara Municipal dellberou par unanimidade 

aprovar o voto proposto devendo ser dado conhecimento a dire~ao do Grupe Desportivo. 0 

Sr. Vereador Dr. Filipe Viana nao votou neste ponte par nao se encontrar presente na sala. _ 

_ lnterven~iio dos Vereadores: ---------- --------- --

- - Usou da palavra o Sr. Vice-Presidente, Gaspar Correia Martins, para informar a Camara 

que a organiza~ao do Rally de Portugal ficou satisfelta com o trabalho e apolo prestado pela 

Camara Municipal de Ponte de Lima, tendo decorrido sem entraves e com multo sucesso. _ 

_ Por fim usou da palavra o Sr. Vereador Dr. Filipe Viana que abordou os seguintes 

assuntos: resolu!;ao da medicina interna; veto de louver a todos os profissionais de saude; 

Resolu!;ao da Assembleia da Republica n.Q 83/2017, de 22 de maio, recomenda ao Governo a 

ado~ao de medldas urgentes para melhoria do funcionamento das unidades dos cuidados de 

saude decorrentes do subfinanciamento do Servi!;o Nacional de Saude (SNS); dia 15 de malo 

Dia lnternacional da Familia; Conselho Municipal da Juventude; polfticas de inclusao e de 

natalidade; banco municipal de voluntariado; tecnico superior de desporto; politicas para a 

inclusao de pessoas com deficif~ncia; provedor municipal dos cidadaos com defici€!ncia; 

reorganiza~ao administrativa; altera~ao da designa!;ao da Associa~ao das Freguesias do Vale 

do Neiva mantendo a sua identidade a semelhan~a de todas as outras; nunca existiu uma 

reuniao de Camara noutro local; rede municipal de moinhos, moinho da Gemieira nao esta 

limpo; descentraliza!;ao de eventual cultura pelas freguesias; parabens a todos os €!xitos 
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desportlvos e educativos, ao Grupo Desportlvo de Moreira do Lima e aos atletas do Clube 

Nautico; registo o centenario das apari~Bes de Fatima, a canoniza9ao dos pastorinhos Jacinta 

e Francisco Marta e a vinda do Papa Francisco; navegabilidade do Rio Lima, estudo do rio, 

qualidade do amblente e da agua; agua poluida nas habita~Bes; regulamento do Conselho 

Economico e Social, necessidade de cria~ao de um pelouro da economia; patrocinio da 

UNICER a ACFN continua a ser o mesmo ou nao; PDM ha novidades; Dia da Uniao Europeia, 

dia 9 de maio; dia 22 de maio, Dia lnternacional da Biodiversidade. - - - - ---- -

0 Sr. Presidente da Camara e os Srs. Vereadores prestaram os esclarecimentos tides por 

necessaries. - ------- ------------- ------------- --- ------------
ORDEM DO DIA: Presente a ordem de trabalhos, foram tomadas as seguintes resolu~Bes 

acerca dos assuntos deJa constantes. _ _ _ ________ ___ _ _ _____ _ 

_ (01) APROVAt.lO DA ATA DA REUNIAO ANTERIOR: - A C§mara Municipal em 

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

setembro, e sem prejufzo da sua previa aprova9ao sob a forma de minuta, para efeitos do 

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

08 de maio de 2017, pelo que vai a mesma ser assinada pelo Exmo. Presidente e pela 

Secretaria. Esta delibera9ao foi tomada por maioria com cinco votos a favor, um voto contra 

do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana e a absten9ao da Sr.!! Vereadora Dr.!! Clara Rocha. _ _ _ __ 

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

_2.1- PROCESSO DE LOTEAMENTO N2 6/06- Rua do Boudllhao- Freguesia de Moreira 

do lima - Requerente: Jose Carlos Cerquelra de Matos - Rece~ao definltlva e liberta~lo do 

remanescente da cau~ao. A Camara Municipal dellberou por malorla com seis votes a favor 

e um voto contra do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, de acordo com as conclusBes do auto de 

vistorla, autorizar a rece~ao definitiva e a liberta9ao do remanescente da cau9ao. 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. __ _ 

_ (03) OBRAS PUBLICAS __________________ _ 

_ 3.1- EMPREITADA DE "ALARGAMENTO DA ATUAL REDE DE ESGOTOS- SANEAMENTO 

DE REF610S 11 FASE" - Trabalhos a mals e a menos. A Camara Municipal deliberou por 

maioria com cinco votes a favor, um voto contra do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana e a 

absten~ao da Sr.!! Vereadora Dr.!! Clara Rocha, aprovar as altera~oes ao projeto inicial, os 

trabalhos a menos e os trabalhos a mais constantes da listagem apresentada. A Sr.!! 

Vereadora Dr.!! Clara Rocha e o Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentaram declara~oes de 
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veto, que se anexam a presente ata, como documentos numeros urn e dois, respetivamente, 

e se consideram como fazendo parte integrante da mesma. ___ ________ _ 

_ (04) JUNTAS DE FREGUESIA~----------------

_4.1 - FREGUESIA DE ARDEGAO, FREIXO E MATO - Presente um offcio a sollcltar a 

atrlbul~5o de uma compartlclpa~5o financeira destlnada a obra de "Beneflcia~ao das ruas 

da Costa, Cachada, Cabrao e travessas de Cabo de Vila e Lagoas. A Camara Municipal 

deliberou por maioria com sels votos a favor e a absten!;ao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, 

atribuir uma comparticipa!;ao financei~a ate ao montante maximo de 9.593,00 euros (nove 

mil quinhentos e noventa e tr~s euros), destinada a obra de 11Beneficiac;:ao da rua da 

Cachada" (rua intervencionada com obras de saneamento), a transferir a medida da 

execu!;ao das obras, mediante informa!;ao da aprovac;:ao dos trabalhos pelos servic;:os 

tecnicos do Municipio. Mais deliberou por malorla com seis votos a favor e a absten!;ao do 

Sr. Vereador Dr. Fllipe Viana, atrlbuir uma comparticipa!;ao financeira de 70% ate ao 

montante maximo de 32.351,20 euros (trinta e dois mil trezentos e cinquenta e um euros e 

vinte centimos), destinada a obra de "beneficiac;:ao das ruas da Costa, Cabrao e travessas de 

Cabo de vila e Lagoas, a transferir a medida da execuc;:ao das obras, mediante informac;:ao da 

aprovac;: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 tres, e se considera como fazendo parte lntegrante da mesma. ___ ____ _ 

4.2 - FREGUESIA DE ARDEGAO, FREIXO E MATO - Presente urn offcio a sollcltar a 

atrlbui~ao de uma comparticipa~5o financeira destinada a obra de ''Arranjos no edificio da 

junta de freguesia". A C§mara Municipal deliberou por maioria com seis votos a favor e a 

abstenc;:ao do Sr. Vereador Dr. Fllipe Viana, atribuir uma comparticipac;:ao financeira ate ao 

montante maximo de 15.732,74 euros (quinze mil setecentos e trinta e dois euros e setenta 

e quatro centimos), destinada a obra de 11Arranjos no edlfrcio da junta de freguesia", a 

transferir ap6s a conclusao da obra, mediante informa!;ao da aprova!;ao dos trabalhos pelos 

servic;:os tecnicos do Munldpio. 0 Sr. Vereador Dr. Fllipe Viana apresentou declarac;:ao de 

veto, que se anexa a presente ata, como documento numero tr@s, e se considera como 

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

_4.3 - FREGUESIA DE GANDRA - Presente urn offcio a solicltar a atribul~ao de uma 

comparticipa~ao flnanceira destlnada a obra de "Reconstru~ao de muro de suporte na rua 

da Corujeira". A Camara Municipal deliberou por maioria com seis votos a favor e a 

abstenc;:ao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, atribuir uma comparticipac;:~o financeira de 70% 
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ate ao montante maximo de 1.135,26 euros (mil cento e trinta e cinco euros e vinte e seis 

centimos), destinada a obra de "Reconstru~ao de muro de suporte na rua da Corujeira", a 

transferir ap6s a conclusao da obra, mediante informacao da aprova~ao dos trabalhos pelos 

servic;os tecnicos do Municipio. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declarac;§o de 

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

fazendo parte lntegrante da mesma. ___________________ _ 

_ 4.4 - FREGUESIA DA LABRUJA - Presente um oflcio a sollcitar a atribui~:io de uma 

comparticlpas;5o financeira destlnada a obra de u21 fase da Valorizas;:io da Zona 

Envolvente ~Ponte da Vc1rzea". A C~mara Municipal deliberou por maioria com seis votos a 

favor e a abstenc;ao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, atribuir uma comparticipacao financeira 

de 70% ate ao montante maximo de 14.271,52 euros (catorze mil duzentos e setenta e urn 

euros e cinquenta e dais centimos), destinada a obra de "2!! fase da Valorizac;:ao da Zona 

Envolvente a Ponte da Varzea", a transferir ap6s a conclusao da obra, mediante informac;:ao 

da aprovac;:ao dos trabalhos pelos servic;:os tecnicos do Munidplo. 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 lntegrante da mesma .. _ _ _ ____ _ 

_ 4.5 - FREGUESIA DE REBORD0ES SANTA MARIA - Presente um of[cio a solicitar a 

atrlbuls:ao de uma comparticipas;ao financelra destlnada a obra de "Arranjos Exteriores da 

Casa Mortuc1ria e passeios na estrada municipal". A Camara Municipal deliberou por 

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

compartlcipac;:ao financelra ate ao montante maximo de 7.719,95 euros (sete mil setecentos 

e dezanove mil e noventa e cinco centimos), destinada a obra de ''trabalhos de execw;:ao de 

passeios e infraestruturas na estrada municipal", a transferlr ap6s a conclusao das obras, 

mediante lnformac;ao da aprovac;:ao dos trabalhos pelos servic;:os tecnicos do Munidpio. Mais 

dellberou por maiorla com seis votos a favor e a abstenc;ao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, 

atribuir uma comparticipacao financeira de 70% ate ao montante maximo de 16.293,40 

euros (dezasseis mil duzentos e noventa e tres euros e quarenta c@ntimos), destinada a obra 

de "Arranjos exteriores da Casa Mortuaria", a transferir ap6s a conclusao das obras, 

mediante informac;:ao da aprova~ao dos trabalhos pelos servi~os tecnicos do Munidpio. 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 lntegrante da mesma. ___ _ 

_ (OS) ASSUNTOS DIVERSOS ---- ----- ----------
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_5.1 - ttATRIBUitAO DE LICENtA DE EXPLORAtAO DE CIRCUITO TUR(STICO EM 

COMBOIO, EM PONTE DE LIMA" - Emissao de parecer favoravel a adjudica~io a empresa 

"UTS - Vlagens e Servl~os, S.A." pelo valor de 1.260,00 euros. A C§mara Municipal 

dellberou por malaria com sels votos a favor e a abstenc;ao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, 

emitlr parecer favoravel a adjudica~§o da licenc;a de explorac;ao de Circuito Turfstico em 

Comboio, em Ponte de Lima, a empresa "UTS - Viagens e Servic;os, S.A.", pelo valor de 

1.260,00 euros (mil duzentos e sessenta euros), de acordo com as condic;oes estabelecidas 

no caderno de encargos, pelo perfodo de urn ano. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou 

declarac;ao de veto, que se anexa a presente ata, como documento numero tr~s, e se 

considera como fazendo parte integrante da mesma. ___________ _ 

_ 5.2- PROTOCOLO ENTRE 0 MUNidPIO DE PONTE DE LIMA E 0 GRUPO DE TEATRO DA 

CASA DO POVO DE S. JULIAO DE FREIXO - Aprova~io. A Camara Municipal deliberou por 

maloria com sels votes a favor e a absten~ao do Sr. Vereador Dr. Fllipe Viana, aprovar o 

protocolo. - -------------------------- -

_ 5.3 - PROTOCOLO ENTRE 0 MUNICiPIO DE PONTE DE LIMA E 0 GRUPO DE TEATRO 

DUPLAFACE- Aprova~5o. A Camara Municipal deliberou por maioria com seis votos a favor 

e a abstenc;ao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, aprovar o protocolo. _ _ _____ _ 

_ 5.4 - PROTOCOLO ENTRE 0 MUNidPIO DE PONTE DE LIMA E A ASSOCIAtAO DE 

ESTUDANTES DA ESCOLA SUPERIOR AGRARIA DE PONTE DE LIMA - Aprova~lo. A Camara 

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

Filipe Viana, aprovar o protocolo. ___ _ _ _ ____ _______ __ _ 

_ 5.5 - PROTOCOLO ENTRE 0 MUNidPIO DE PONTE DE LIMA E 0 GRUPO DE TEATRO 

GACEL- Aprova~lo. A Camara Municipal dellberou por maiorla com seis votes a favor e a 

abstenc;ao do Sr. Vereador Dr. Fillpe Viana, aprovar o protocolo. _ ___ ___ _ 

_ 5.6 - PROTOCOLO ENTRE 0 MUNidPIO DE PONTE DE LIMA E 0 GRUPO DE TEATRO 

PEQUENOS ATORES DO LIMA- Aprova~ao. A Camara Municipal deliberou por maioria com 

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

protocolo. __________ ____ ____________ _ 

_ 5.7 - PROTOCOLO ENTRE 0 MUNiciPIO DE PONTE DE LIMA E 0 GRUPO DE TEATRO DA 

ASSOCIAtAO "UNHAS DO DIABO" - Aprova~ao. A Camara Municipal deliberou por maiorla 

com seis votes a favor e a abstenc;ao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, aprovar o 

protocolo. ___________________ _______ _ 
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_5.8 - PROTOCOLO ENTRE 0 MUNicfPIO DE PONTE DE LIMA E 0 CLUBE NAUTICO DE 

PONTE DE LIMA - Aprova~ao. A Camara Municipal deliberou por maiorla com seis votos a 

favor e a absten~ao do Sr. Vereador Dr. Fillpe Viana, aprovar o protocolo. _____ _ 

_ 5.9 - PROTOCOLO ENTRE 0 MUNIC[PIO DE PONTE DE LIMA E 0 CLUBE NAUTICO DE 

PONTE DE LIMA - Reallza~3o do Campeonato National de Maratona e Campeonato da 

Europa de Maratona Ponte de Lima 2017 - Aprova~~o. A Camara Municipal deliberou por 

maloria com seis votos a favor e a absten~ao do Sr. Vereador Dr. Fillpe VIana, aprovar o 

protocolo. _ _ _ _ _____ _ _ _ _ _____ _ _ _ _ ___ _ _ 

_ 5.10 - FIXA~O DO PREtO DE VENDA EM 5,00 EUROS DO LIVRO INTITULADO "PONTE 

DE LIMA 13.2 FESTIVAL INTERNACIONAL DE JARDINS/13TH INTERNATIONAL GARDEN 

FESTIVAL 2017- Aprova~ao. A C~mara Municipal dellberou por maioria com seis votos a 

favor e a absten~ao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, fixar o pre~o de venda em 5,00 euros 

(cinco euros), do livro intitulado "PONTE DE LIMA 13.Q FESTIVAL INTERNACIONAL DE 

JARDINS/13TH INTERNATIONAL GARDEN FESTIVAL 2017". 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. _ _ _ _ _ ___ __ _ 

_ 5.11-INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAtAO PROFISSIONAL, I.P.- Presente urn email 

a sollcitar a ced@ncia do Auditorlo Rio Lima para o dia 30 de malo de 2017, a partir das 

09:00 horas. A Camara Municipal deliberou por malorla com seis votos a favor e a 

absten~~o do Sr. Vereador Dr. Fillpe Viana, autorizar a ced~ncia do Audit6rio Rio Lima para o 

dla 30 de maio de 2017, a partir das 09:00 horas. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou 

declara~~o de voto, que se anexa a presente ata1 como documento numero t res, e se 

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

_ 5.12 - CENTRO PAROQUIAL E SOCIAL DE FORNELOS p Presente um offclo a solicitar a 

ced@ncia do Audlt6rio Rio Lima para o dia 11 de agosto de 2017. A Camara Municipal 

deliberou por maloria com seis votos a favor e a absten~ao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, 

autorizar a ced~ncia do Audit6rio Rio Lima para o dia 11 de agosto de 2017. 0 Sr. Vereador 

Dr. Fllipe Viana apresentou declara~ao de voto1 que se anexa a presente ata, como 

documento numero tres1 e se considera como fazendo parte integrante da mesma. _ _ _ 

_ 5.13 - AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ANTONIO FEIJQ - Presente um email a solicltar a 

cedencla do audit6rio Rio lima para o dia 01 de junho, entre as 15:00 e as 17:00 horas. A 

C§mara Municipal deliberou por maloria com seis votos a favor e a absten~ao do Sr. 

Vereador Dr. Filipe Viana, autorlzar a ced~ncia do Audit6rlo Rio Lima para o dia 01 de junho, 
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entre as 15:00 e as 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 - A. A. PESSOA ESPECIAL LIMJANA AAPEL - Presente um email a solicitar 

autoriza~ao para vlslta ao Festival Jnternaclonal de Jardins no dla 09 de junho. A Cc1lmara 

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

Filipe Viana, autorizar a visita a tftulo gratuito da A. A. Pessoa Especial limiana AAPEL, ao 

Festival lnternacional de Jardins no dia 09 de junho. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana 

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

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

_ 5.15 - SUSANA RODRIGUES - Presente um email a solicitar autoriza~ao para utlllza~§o 

da Capela das Pereiras no dia 21 de outubro para a realiza~§o de um casamento. A Camara 

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

Filipe Viana, autorizar a utiliza~,;ao da Capela das Pereiras, a titulo gratuito, no dia 21 de 

outubro para a reallza~ao de um casamento. 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·-----~-------

_5.16 - ASSOCIA~AO PE DO NEGRO BTT AVENTURA- Presente um oflclo a sollcltar 

autorlza~ao para a utlllza~ao do espa~o Pumptrack existente no Parque da VIla nos dias 1 e 

2 de julho de 2017. A Camara Municipal deliberou por maioria com seis votes a favor e a 

absten~ao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, autorizar a utiliza~,;ao do espa~,;o Pumptrack 

existente no Parque da Vila nos dias 1 e 2 de julho de 2017. 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. _____ _ _ _____ _ 

_ 5.17 - CENTRO DE JNTERPRETA~AO E PROMOtAO DO VINHO VERDE - Presente uma 

informa~ao a solicitar autorlza~ao para venda ao publico de bombons de chocolate. A 

Camara Municipal dellberou por malaria com seis votos a favor e a absten~ao do Sr. 

Vereador Dr. Filipe Viana, autorlzar a venda ao publico de bombons de chocolate, fixando o 

pre~o da caixa com 12 bombons em 12,50 euros (doze euros e cinquenta centimos) e os 

bombons avulse em 0.75 euros (setenta e cinco centimos).-----------

_ 5.18 - EDIFfCJO DO BAR DAS PISCJNAS DO FESTIVAL INTERNACIONAL DE JARDINS 

Presente um requerimento da Sr.l T~nia lolanda Oliveira de Sousa a solicitar autoriza~ao 

para averbar o contrato de arrendamento para a empresa "Talentos de Verao". A Camara 
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Municipal deliberau par maiarla com seis votos a favor e a absten~ao do Sr. Vereador Dr. 

Filipe Viana, autorizar o averbamento do contrato de arrendamento para a empresa 

"Talentos de Verao". 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. _ _ ___ _ _ ___ ___ ___ _ _ ___ _ _ _ 

_ 5.19- ACORDO DE PROTOCOLO DE FORMA~O EM CONTEXTO DE TRABALHO ENTRE 0 

MUNidPIO DE PONTE DE LIMA E A ESTG/IPVC - cursa de Turisma - Formanda: fllipa da 

Silva Pereira Evangelista- Aprova~~o. A Camara Municipal deliberou par maioria com seis 

votos a favor e a abstenc;:ao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, aprovar o acordo de protocolo 

deformac;:ao. ______ _ _ ________________ _ _______ _ __ _ 

_ 5.20- CENTRO COM VIDA 2017 - 11 Fase de Renava~5a de Candidatures - Aprova~ao. 

A Camara Municipal deliberou par malaria com seis votos a favor e a absten~ao do Sr. 

Vereador Dr. Filipe Viana, aprovar a 1.!! fase de Renovac;:ao de Candidaturas, de acordo com 

o proposto pelo Gabinete Terra. 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) ATRIBUI(:AO DE SUBSfDJOS. _ _ _ _ __________ _ 

_ 6.1 - ASSOCIAtAO DOS AMIGOS DA VACA DAS COROAS - Presente um offcio a solicltar 

a atribui~5a de um subsidio para a reallza~ao da 11Festa Vaca das Cardas". A Camara 

Municipal dellberou par malaria com seis votos a favor e a abstenc;:ao do Sr. Vereador Dr. 

Filipe Viana, atribulr urn subsfdlo no montante de 2.360,00 euros (dais mil trezentos e 

sessenta euros), destinado a realizac;:ao da "Festa Vaca das Cordas". 0 Sr. Vereador Dr. Fllipe 

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. _ _ _____ _ 

_ 6.2- CCD- CENTRO DE CULTURA E DESPORTO DOS TRABALHADORES DO MUNICIPIO 

DE PONTE DE LIMA - Presente um offcla a sallcitar a atrlbui~aa do subsidio anual. A 

Camara Municipal deliberau par malaria com seis votos a favor e urn voto contra do Sr. 

Vereador Dr. Fllipe Viana, atribuir um subsidio anual no montante de 45.000,00 euros 

(quarenta e cinco mil euros). 0 Sr. Vereador Dr. Fillpe Viana apresentou declarac;:ao de voto, 

que se anexa a presente ata, como documento numero dols, e se considera como fazendo 

parte integrante da mesma. _ _ _ _ _ _ ___ _ _ _ ___ _ ____ _ _ _ 

_ 6.3 - ATRIBUI(:AO DE SUBSiDIOS ANUAIS AOS CENTROS SOCIAIS/IPSS'S - ANO DE 2017 

- Aprava~aa. A Camara Municipal dellberou par maloria com sels votos a favor e a 
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absten~ao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, aprovar a proposta apresentada de atribuic;:ao de 

subsfdios anuais aos Centros Sociais/IPSS'S do ano de 2017. A Sr.!! Vereadora Dr.!! Clara 

Rocha apresentou uma proposta de recomendac;:ao, que se anexa a presente ata, como 

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

_ 6.4 ·RANCHO DAS LAVRADEIRAS DES. MARTINHO DA GANDRA- Presente urn oficio a 

solicltar a atribui~ao de um subsrdlo destinado ~ reallza~ao do 622 Festival. A C3mara 

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

Filipe Viana, atribuir um subsfdio no montante de 407,00 euros (quatrocentos e sete euros), 

destinado a realizac;:ao do 622 Festival, a transferir ap6s a realizac;:ao do evento. 0 Sr. 

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

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

__ _ 6.5 - RANCHO DAS LAVRADEIRAS DES. MARTINHO DA GANDRA- Presente urn oficio a 

solicltar a atribui~ao de um subsfdio destinado a desloca~ao ao M6naco. A Camara 

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

Flllpe Viana, atribuir um subsidio no montante de 750,00 euros (setecentos e cinquenta 

euros), destinado a comparticipar as despesas com a desloca~ao ao M6naco. 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. ___ _ 

_ 6.6 - PROPOSTA DO SR. PRESIDENTE DA CAMARA DE ATRIBUI~AO DE SUBS(DIOS 

ORDINARIOS A ASSOCIA~OES CULTURAIS E DESPORTIVAS - Aprova~ao. A Camara 

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

Viana, aprovar a proposta de atrlbuic;:ao de subsfdios ordinaries a associa~oes culturais e 

desportlvas. ----------------------------

_ESPA~O DE INTERVENtlO ABERTO AO P0BUCO: Nao houve intervenc;:oes. _ ___ _ 

_ (06) APROVA~Ao DA ATA EM MINUTA:- Nos termos dos numeros 3 e 4, do artigo 5712, 

da Lei n!i! 75/2013, de 12 de Setembro, fol deliberado aprovar a ata desta reuniao, em 

min uta, para surtir efeltos 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 Excelentfssimo Presidente da Camara 

declarou encerrada a reuniao pelas dezasseis horas e cinquenta minutos. ______ _ 

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

0 Presidente, 
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A Secretarla, 

~aC\a ~~-- rrrosoas \k lk~ & ~f~ tvy:--



PO~TIDELDH 
Um partido a o seu la do 

DECLARA<;AO DEVOTO 

Rea1iza~io de '"trabalhos a mais'' 

A respeito da realizac;ao de "trabalhos a mais", o Tribunal de Contas tem chamado a 

aten~ao para o fato dessa situa9ao consubstanciar uma distorc;a:o da concorrBncia, violando os 

principios da contrata~ao publica. Mais diz o Tribunal de Contas em vlirios Ac6rdaos que para 

se evitar o uso do regime dos trabalhos a mais as entidades publicas devem colocar a concurso 

obras com projetos rigorosos, adequados as necessidades a que visam acorrer, e corn urn ajustado 

calculo do montante que ira ser gasto, salientando que as entidades publicas tern o estrito dever 

de providenciar pda revis!o dos projetos, antes de os lan~arern a concurso, por forma a evitar as 

conhecidas "derrapagens" nos custos das obras. 

Tendo por base estas recomenda96es e considerando que nao houve da parte do autor do 

projeto rigor na sua elabora9iio de forma a evitar as situa96es agora apresentadas abstenho-me 

da votac;llo de pagamento de trabalhos a mais e a menos relativos a empreitada de ~~Alargamento 

da Atual Rede de Esgotos - Saneamento de Refoios 1 a fase" recomendando a Cfunara Municipal 

maior aten~iio e rigor na elabora9llo dos seus projetos. 

Ponte de Lima, 22 de Maio de 2017 

A Vereadora do PPD/PSD, 

C!J.oJ.cJ Ooc ~CA 
(Clara Alexandra Magalhaes da Rocha) 



MOVIMENTO 51. 

DECLARAQAO DE VOTO 

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

decisao em causa, com violagao legal da Lei das Autarquias Locais e dos mais elementares 

direitos democraticos; 

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

documentagao do ponte em causa, uma regra geral no anterior e neste mandate, razao pela 

qual fora intentada a competente acgao judicial para o efeito; 

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

autarquicos na rea lizac;:ao dum projecto em comum; cfr.: orc;:amento participative e 

participagao de ideias; 

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

imposic;:ao e nao de dialogo construtivo; 

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

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

principia da representatividade e do espirito democratico das nossas rarzes. 

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, 22 de Maio de 2017. 

~r do Movimento 51, 

$-:: > -

(Filipe Viana) 

l 



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 abstent;:ao, no ~mbito do ponte 

4 ~ ; H .J. 1' Ld. · 37~ kf .H J • ~ • ·'ij S ) ) 5· do; 5 ) ) / 5)ri1 · S,-t?J; 5 A':1j 5 .A~ 5./G;' 
com os fundamentos e considerandos seguintes: 5 .f ~ ) 5 .Jo ;' b -.A ; 6 ~ ;' 6. S' 

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

decisao em causa, com violat;: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 respective 

documenta<;ao do ponte 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 envolvemcia de todos os agentes 

autarquicos na realizat;:ao dum projecto em comum; cfr.: orc;amento participative e 

participa<;ao de ideias; 

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

imposic;ao e nao de dialogo construtivo; 

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

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

princlpio da representatividade e do espirito democratico das nossas raizes; 

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

servi<;o e nao na esteira da pedagogia da subservi~ncia. 

Face ao expendido, em coerencia democratica e com mundiv id~ncia diferente de cons iderar o 

princ!pio da representatividade, pelas pessoas e pelo nosso territ6rio, voto absten<;~o . 

Ponte de Lima, 22 de Malo de 2017. 

0 Vereador do Movimento 51 , 

~ 
(Filipe Viana) 

1 



JIO:'m: DE I.Dt\ 
Um partido ao seu lado 

PROPOSTA DE RECOMENDAtAO 

A TRJBU1<;AO DE SUBSIDIOS ANUAIS AOS CENTROS 

SOCIAlSIIPSS 'S- ANODE 2017 

No atual panorama social e econ6mico de Ponte de Uma, as IPSS's continuam a 

desempenhar urn papel fulcra! no apoio as popula~oes, no combate a exclusao e representam 

um inegavel apoio ao Municfpio na proximidade com os munlcipes e na mobiliza~ao dos 

mesmos para servi~os, atividades e projetos de ambito concelhio, principalmente da 

populaci!io ldosa. Tudo isto num tempo em que a conjuntura nacional em nada as tern 

ajudado. Pelo contn3rio, as dificuldades continuam em crescendo. 

Assim send a, e como ja sucedeu no a no transato, atraves do Vereador Manuel Barros, 

proponho a Camara Municipal um aumento de 5% no valor de subsfdios anuais as referidas 

entldades. Nos moldes atuais, este aumento representa apenas urn acrescimo do valor total 

global em 4.222,50 euros, que nao tendo qualquer expressao nas contas do Munidpio, torna

se relevante nas contas das lnstitui~5es, que viram nos ultimos anos as suas despesas 

acrescerem com o custo elevado de bens essenciais e com legltimos aumentos salariais, 

nomeadamente com o aumento do salario mrnimo. 

Seria ainda importante no futuro ponderar uma redefini~~o e equilibria do valor 

atribufdo a cada resposta, uma vez que Centros de Dia e de Convfvio, tern naturalmente 

objetivos e gastos diferenciados, merecendo os primeiros uma diferencia~ao positiva. Alem 

disso, o discrepante valor atribufdo as Estruturas Residenciais Para Pessoas ldosas, 

comparativamente as outras respostas, nao me parece adequado. A ldeia inicial seria 

promover Respostas Sociais que adiassem a lnstltuclonaliza~ao, valorizando a permanencia 

em familia e no domicflio, mas a realidade e que as respostas protocoladas ja existem, sendo 

a ERPI aquela que requer um maior esfor~o financeiro. 



Proponho ainda que seja inclufda na listagem de subsidies anuais a Santa Casa de 

Misericordia de Ponte de Lima, tendo em considerac;ao o esforc;o que tern vindo a realizar nos 

ultimos anos de melhorla das dlversas Respostas Soclais que possui e uma vez que a 

estabilidade financeira, argumento habitualmente usado para justiflcar a sua exclusao, nao 

tem sido formalmente analisado para a atribuic;ao dos subsfdios em discussao. 

Ponte de Lima, 22 de Maio de 2017 

A Vereadora do PPD/PSD, 

{21()J_CJ-. GocCtc, __ 

(Clara Alexandra MagaiMes da Rocha) 
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