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REUNIAO DA CAMARA MUNICIPAL 
DE 

PONTE DE LIMA 

Data da reuniao: 31 de }ulho de 20J 7 
Local da Reunioo: Edlflclo dos Pa~os do Concelho 

PRESENc;AS: 

Presldente: 

Eng. Victor Manuel Alves Mendes 

Vereadores: 
Sr. Gaspar Correia Martins 

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

FALTAS: 

In/c/o da Reunitio: Quinze horas 
Encerramento: Dezassete horas e quinze minutos 

2 

Secretario: Chefe de Divisao Municipal: Dr.e Maria Sofia Fernandes Ve/ho de 
Castro Araujo 

Prestou Colabora~tlo Teen/co: MB Gullhermlna Franco 

Resumo Diario de Tesouraria: 
Saldo .............•...••.• 8.055.291..54 Euros 

OBS: A Ata foi aprovada por min uta 

-
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_PERfODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA: ______________ _ 

__ Usou da palavra em primeiro Iugar o Sr. Vereador Eng.Q Manuel Barros solicitando 

esclarecimentos relativamente a exposi~ao apresentada por Joao Manuel Gon<;alves sobre o 

pagamento de uma divida de agua de terceiros. -----------------

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

assuntos: parabenizou todos os exitos desportivos e educativos; Dia Naclonal dos Av6s e Dia 

Nacional da Conserva~ao da Natureza; paragem de autocarro ha varies meses destrufda em 

Vitorino dos Piaes; protocolo da vespa asiatica espera que ja esteja a funcionar; Rua da M6 e 

Capela de S. Pedro, na Freguesia do Barrio e CepOes, a estrada continua conclufda a meio; 

Vilar do Monte continua no mesmo estado; projeto de Musica da Academia que correu 

diversos concelhos deveria ser acolhido no Concelho de Ponte de Lima com outra dignidade; 

Rua da Cruz em Rebordoes de Santa Maria; furos e fugas de agua; piscinas municipals diz-se 

que vao fechar no horario da tarde ou da noite; parabenizar a C~mara, pols finalmente o 

muro no cemiterio de Polares esta conclurdo; or<;amento participative de Portugal, 

recomenda e sensibiliza para o seu acolhimento; limpeza das ruas; igualdade de tratamento 

pelas freguesias; natalidade, apoios as associa~oes de Pais; projetar o novo ano letivo e 
preocupante a redu<;ao drastica no n." de alunos; floresta e preven<;ao; passeios e 

ilumina~ao pelas freguesias; arvore que caiu na Av. dos Platanos; relvados sinteticos em 

todas as freguesias; ponte de situa<;ao da altera~ao do PDM. 

__ Por fim usou da palavra o Sr. Vereador Dr. Paulo Sousa propondo urn veto de 

fellcita<;oes a Escola Secundaria de Ponte de Lima pel a conquista do 1 o Iugar na final nacional 

"4x4 in schools"; ao Centro Educative das Lagoas pela conquista do 22 Iugar, no 1.9 escalao, 

onde estao integradas as escolas do l.Q Cicio, no Concurso Nacional Poster Eco-C6digo 2017; 

e ao Centro Educative de Refolos do Lima pela conquista do premlo especial do juri, no 

concurso titerario "Uma aventura ... literaria". A C~mara deliberou par unanimldade aprovar 

os votes de felicita<;oes propostos devendo ser dado conhecimento aos diretores dos 

agrupamentos. -----------------------------------

_0 Sr. Presldente da C~mara e os Srs. Vereadores prestaram os esclarecimentos tides por 

necessaries. _______________________________ _ 

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

- ORDEM DO DIA: Presente a ordem de trabalhos, foram tomadas as segulntes resolu~oes 

acerca dos assuntos dela constantes. _____________________ _ 
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_(01) APROVA~O DA ATA DA REUNIAO ANTERIOR: - A Camara Municipal em 

cumprlmento do disposto no numero 2, do artigo 572, da Lei n.2 75/2013, de 12 de 

setembro, e sem prejulzo da sua previa aprova~~o 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 

17 de julho de 2017, pelo que vai a mesma ser assinada pelo Exmo. Presidente e pela 

Secretaria. Esta delibera~ao foi tomada por malaria com dais votes contra dos Srs. 

Vereadores Eng.2 Manuel Barros e Dr. Filipe Viana. _____________ _ 

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

_2.1 - PROCESSO DE LOTEAMENTO N.2 111/83 - Pedldo de altera~ao ao alvara de 

loteamento n.2 111/83 - Jote n.R 10 da Rua da Raposa, n,2 325 - Crasto, da Freguesia da 

Ribeira - Requerente: Manuel de Sousa Vleltas Duarte - Notifica~ao dos proprietaries dos 

restantes lotes de acordo com o disposto no n.23 do art.2 62 do RME, em sede de audi~ncia 

previa, para se pronunciarem relativamente a altera~ao. A Camara Municipal dellberou por 

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

absten~ao do Sr. Vereador Eng2 Manuel Barros, promover a consulta aos proprietaries par 

edital, conforme disposto no n!i! 3 do artigo 6.!2 do RME. 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 - PROCESSO DE LOTEAMENTO N,2 4/10 - Pedido de alterat;lo ao alvara de 

loteamento n.2 2/10 - Jote n.2 21 da Rua de Merlm e Rua Senhor da Paz, da Freguesla de 

Area e Ponte de Lima- Requerente: Predilethes- lmobiliarla Lda. - Submissao do pedido 

de altera~ao a discussao publica de acordo com o disposto no art.2 52 do RME. A Camara 

Municipal deliberou por malorla com cinco votes a favor, um voto contra do Sr. Vereador 

Dr. Filipe Viana e a absten~ao do Sr. Vereador Eng!i! Manuel Barros, promover a discussao 

publica de acordo com o dlsposto no art.2 52 do RME. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana 

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

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

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

_3.1- EMPREITADA DE "REQUALIFICA~O DA RUA DO ARRABALDE DE SAO JOAO DE 

FORA - Aprovac;ao dos trabalhos nao previstos par altera~ao ao projeto. A C§mara Municipal 

deliberou por maiorla com cinco votes a favor, um voto contra do Sr. Vereador Dr. Fllipe 

Viana e a absten~ao do Sr. Vereador Eng!i! Manuel Barros, aprovar as altera~oes propostas ao 

projeto inicial e os trabalhos a mais nao previstos constantes da listagem apresentada pelo 
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Chefe da Dlvls~o de Estudos e Planeamento. 0 Sr. Vereador Dr. Fillpe 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. _____________ ~ 

--··· 3.2- EMPREITADA DA "REDE VIARIA MUNICIPAL DO CONCELHO DE PONTE DE LIMA 

- EM FONTAO E S.PEDRO DE ARCOS" - Aprovac;ao da mlnuta do contrato. A Camara 

Municipal deliberou por maioria com sels votes 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 lntegrante da mesma. ______ _ ______ _ 

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

-· _4.1- ASSOCIAtAO DE FREGUESIAS DO VALE DO NEIVA - Presente um oficio a solicit ar a 

atribuic;ao de uma comparticipac;ao financeira destinada a obra de "Beneficiac;ao dos 

recintos exteriores a sede da Junta e a Capelinha da Sr.~ do lmigrante". A C~mara Municipal 

deliberou por malorla com seis votos a favor e a abstencao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, 

atribuir uma comparticipac;3o de 70% ate ao montante maximo de 7.946,82 euros (sete mil 

novecentos e quarenta e seis euros e oltenta e dais centimos), destinada a obra de 

"Beneficiac;ao dos recintos exteriores a sede da Junta e a Capelinha da Sr.~ do lmigrante", a 

transferlr para a freguesia Associac;ao de Freguesias do Va le do Neiva, ap6s a conclusao 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 dois, e se considera como fazendo parte integrante 

da mesma. 

_ 4.2 - FREGUESIA DE ARCOZELO - Presente urn oficio a solicitar a atribuic;ao de uma 

compartlclpac;ao financeira destinada a obra de "Beneficiac;ao de diversas Ruas 

lntervencionadas par Obras de Saneamento". A Camara Municipal deliberou por malorla 

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

comparticipac;ao flnanceira ate ao montante maximo de 149.820,25 euros (cento e quarenta 

e nove mil oitocentos e vinte euros e vinte e cinco centimos), destinada a obra de 

"Beneficiac;ao de diversas Ruas lntervencionadas por Obras de Saneamento - Ruas da 

Arrifana, Monte do Cerco, Fonte de Vilarinhos, Moinhos Velhos, Margaridas, Dr. Joao 

Ant6nio Bezerra de Lima e da Jaca, e Travessa de Vale de Perelras", a transferir para a 

Freguesla de Arcozelo, a medida da execuc;ao da obra, mediante lnformac;ao dos servic;os 

tecnicos do Municipio aprovando a execuc;ao dos trabalhos. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana 
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apresentou declarac;:ao de voto, que se anexa a presente ata, como documento numero dois, 

e se considera como fazendo parte integrante da mesma. ------------

--4.3- FREGUESIA DE BARRIO E CEP0ES- Presente um oflcio a solicitar a atribuic;:ao de 

uma comparticipac;ao financeira destinada a obra de ''Requallfica~ao das Zonas Fluviais do 

Pe do Negro e Gandara e Parque de Estacionamento da Gandara~~. A Camara Municipal 

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

atribuir uma comparticipac;ao financeira de 70% ate ao montante maximo de 45.749,16 

euros (quarenta e cinco mil setecentos e quarenta e nove euros e dezasseis centimos), 

destinada a obra de "Requalificac;ao das Zonas Fluviais do Pe do Negro e GSndara e Parque 

de Estacionamento da Gandara", a transferir para a Freguesia de Barrio e Cepoes, a medida 

da execuc;:ao da obra, mediante informac;~o dos servic;os tecnicos do Municrpio aprovando a 

execuc;ao dos trabalhos. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe 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. - ------------------------

-- 4.4- FREGUESIA DE CABRAc;Ao E MOREIRA DO LIMA - Presente um oficio a sollcitar a 

atribuic;:ao de uma comparticlpac;ao financeira destinada a obra de 11Beneficiac;ao das Ruas da 

Portelinha e Bemposta". A Camara Municipal deliberou por maioria com seis votos a favor e 

a abstenc;ao do Sr. Vereador Dr. Fillpe Viana, considerando que se trata de uma freguesia 

que usufrui do subsidio de montanha, atribuir uma comparticipac;ao financelra de 90% ate 

ao montante maximo de 21.946, 77 euros (vinte e urn mil novecentos e quarenta e sels 

euros e setenta e sete centimos), destinada a obra de "Beneficiac;ao das Ruas da Portelinha e 

Bemposta", a transferir para a Freguesia de Cabrac;ao e Moreira do Lima, ap6s a conclusao 

da obra, mediante informac;ao dos servh;os tecnicos do Municipio aprovando a execu~ao dos 

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

da mesma. 

4.5 • FREGUESIA DE REBORD0ES DE SOUTO - Presente um oflclo a solicitar a 

atribuic;ao de uma comparticipa~~o financeira destinada a obra de "Beneficiac;ao das Ruas de 

Bou~a-Carreiros, Engenho e Lobagadas". A Ctlmara Municipal dellberou por maioria com 

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

comparticipac;ao financeira de 70% ate ao montante maximo de 12.131,70 euros (doze mil 

cento e trinta e um euros e setenta centimos), destinada a obra de pavimentac;ao da Rua de 

Bouca-Carreiros, a transferir para a Freguesia de Rebordoes de Souto, ap6s a conclusao da 
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obra, mediante informa~~o dos servi~os tecnicos do Municipio aprovando a execu~ao dos 

trabalhos. Mais deliberou por maioria com seis votes a favor e a absten~ao do Sr. Vereador 

Dr. Fillpe Viana, atrlbuir uma comparticipa~ao financeira ate ao montante maximo de 

32.065,00 euros (trinta e dois mil e sessenta e cinco euros) destinada as obras de 

pavimenta~ao das Ruas do Engenho e Lobagadas, intervencionadas com obras de 

saneamento, a transferir para a Freguesia de Rebordeies de Souto, ap6s a conclusao da obra, 

mediante informa~~o dos servi~os tecnicos do Municipio aprovando a execu~ao dos 

trabalhos. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declara~ao de veto, que se anexa a 

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

da mesma. 

__ 4.6- FREGUESIA DE REFOIOS DO LIMA- Presente um oficio a solicitar a atribui~ao de 

uma comparticipa~ao financeira destinada a "lnstala~ao de coletor de aguas pluviais na Rua 

da Santa Casa, provenientes da via municipal que liga a Ranhados". A Camara Municipal 

dellberou por malorla com seis votes a favor e a absten~ao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, 

atribuir uma comparticipa~ao flnanceira ate ao montante maximo de 22.154,00 euros (vinte 

e dois mil cento e cinquenta e quatro euros), destinada a obra de "lnstala~ao de coletor de 

aguas pluviais na Rua da Santa Casa, provenientes da via municipal que llga a Ranhados", a 

transferir para a Freguesia de Refoios do Lima, a medida da execu~ao da obra, mediante 

informa~ao dos servi<;os ttknicos do Municfpio aprovando a execu~ao dos trabalhos. 0 Sr. 

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

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

__ 4.7 - FREGUESIA DA RIBEIRA - Presente um ofido a solicitar a atribui~ao de uma 

comparticipa~ao financeira destinada a obra de ''Beneficia~ao de diversas vias vlclnais". A 

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

Vereador Dr. Filipe Viana, atribulr uma comparticipa~ao financeira ate ao montante maximo 

de 157.489,50 euros, (cento e cinquenta e sete mil quatrocentos e oitenta e nove euros e 

cinquenta centimos), destinada a obra de "Beneficia~ao de diversas vias vicinais 

lntervencionadas com obras de saneamento baslco - Ruas dos Corvais, Al~aperna, Cano, 

Barreiro, Pedreiras, Alfanados, Picoutinho, Vila Nova, Enroscada, Po~a da Torre, Rates, 

Cancela, Po~a da Carreira, Travessas do Picoutinho, Carreira, Cancela e Beco do Barrio", a 

transferir para a Freguesia da Rlbeira, a medlda da execu~ao da obra, mediante informa~ao 

dos servl~os tecnicos do Municipio aprovando a execu~~o dos trabalhos. 
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~~· 4.8 - FREGUESIA DE SAO PEDRO D' ARCOS· Presente um oflcio a solicltar a atribui~ao 

de urn a comparticipa~ao financeira destinada a obra de "Beneficicu;ao da Rua do Barbado". A 

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

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

maximo de 3.561, 60 euros (tr~s mil quinhentos e sessenta e um euros e sessenta centimos), 

destinada a obra de "Beneficia~ao da Rua do Barbado11
, a transferir para a Freguesia de Sao 

Pedro D' Arcos, ap6s a conclus~o da obra, mediante informac;:3o dos servic;:os tecnicos do 

Municipio aprovando a execu~ao dos trabalhos. 

~ 4.9 - FREGUESIA DE VITORINO DAS DONAS • Presente um oflcio a sollcitar a atribuic;ao 

de uma comparticipac;ao financeira destinada a obra de "Beneficiac;5o das Ruas do Carvalhal 

e Pessegueiro". A C~mara Municipal deliberou por maioria com seis votos a favor e urn voto 

contra do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, atribuir uma comparticipac;ao financeira ate ao 

montante maximo de 30.273,60 euros (trinta mil duzentos e setenta e tres euros e sessenta 

centimos), destinada a obra de "Beneficiac;ao das Ruas do Carvalhal e Pessegueiro 

intervencionadas com obras de saneamento", a transferlr para a Freguesia de Vitorino das 

Donas, ap6s a conclusao da obra, mediante informac;ao dos servi~os tecnicos do Municrpio 

aprovando a execU!;ao dos trabalhos. 0 Sr. Vereador Dr. Fillpe 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. -------------------

_(05) ASSUNTOS DIVERSOS ~............;~~~~~~~~--------

_5.1 - CONCURSO LIMITADO POR PREVIA QUALIFICAc;lo - INTERNACIONAL N.e DEP 

52/2016-CLPQI - "CADASTRO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA E DE DRENAGEM 

DE AGUAS RESIDUAlS - CONCELHO DE PONTE DE LIMA" - Aprovac;ao do Relat6rio Final, e 

adjudica~ao da prestac,:ao de servic,:os a empresa SOCARTO - Sociedade de Levantamentos 

Topo-Cartograficos, Lda., pelo pre<;o global de 289.000,00€ mais IVA a taxa legal em vigor. A 

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

Vereador Dr. Filipe Viana, aprovar o Relat6rlo Final e adjudicar a presta~ao de servi~os de 

"Cadastro de Redes de Abastecimento de Agua e Drenagem de A.guas Residuais - Concelho 

de Ponte de Lima" a empresa SOCARTO - Sociedade de Levantamentos Topo-Cartograticos, 

Lda., pelo prec,:o global de 289.000,00 euros (duzentos e oitenta e nove mil euros), acrescldo 

de IVA a taxa legal em vigor. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declara<;ao de vote, 

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

parte integrante da mesma. --------------------- --
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__ 5.2 - TERRA REABILITAR - Presente uma informar;ao do Gablnete Terra respeltante a 

candidatura apresentada por Domingos Pereira Vieira, relativa ao ediffcio localizado na 

Cal~ada dos Artistas, 14 a 22. A Camara Municipal deliberou por malorla com seis votes a 

favor e a absten~ao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, aprovar a candldatura apresentada. 0 

Sr. Vereador Dr. Filipe VIana apresentou declarar;~o de voto, que se anexa a presente ata, 

como documento numero dais, e se considera como fazendo parte integrante da 

mesma. ________________________________________________________ _ 

5.3 - VENDA DE MERCHANDISING DE PONTE DE LIMA NA LOJA DE TURISMO -

Aprova~ao do pre~o de venda. A Camara Municipal dellberou por maioria com seis votes a 

favor e um vote contra do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, aprovar o prec;o de venda dos 

produtos de merchandising, de acordo com a proposta do Gabinete Terra. __________ _ 

__ 5.4- ATUALIZA<;AO TRIENAL DAS RENDAS DA HABITA~O SOCIAL- Aprovar;ao. A 

Camara Municipal deliberou por maioria com seis votes a favor e um voto contra do Sr. 

Vereador Dr. Fillpe Viana, aprovar a atuallza~~o trienal das rendas de habltac;ao social, 

conforme informac;ao do Servic;o de Ac;ao Social. - -------------------------

-- 5.5- CONCURSO PUBLICO PARA ATRIBUIR A LICEN<;A DE EXPLORA<;AO DE CIRCUITO 

TURISTICO EM COMBOIO EM PONTE DE LIMA - Caducidade da adjudica~ao da licenc;a de 

explora~ao de Clrcuito Turfstico em Comboio, em Ponte de lima, a empresa "UTS - Viagens 

e Servi~os, S.A." , pelo valor de 1.260,00 euros (mil duzentos e sessenta euros), deliberada a 

22 de maio de 2017. A Camara Municipal deliberou por maioria com seis votos a favor e a 

absten~ao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, declarar a caducidade da adjudica~ao da licenc;a 

de explorac;ao de Circuito Turfstico em Comboio, em Ponte de Lima, a empresa 11UTS -

Vlagens e Servic;os, S.A.11
, pelo valor de 1.260,00 euros (mil duzentos e sessenta euros), 

deliberada pela Camara Municipal na sua reuniao de 22 de maio de 2017. Mais dellberou 

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

circulac;ao do comboio turfstico durante o mes de Agosto, condicionada a liquidac;ao dos 

montantes relatives a ocupar;ao da via publica com lugares de estaclonamento. 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. ___ __ 

__ 5.6 - 21 FASE - RENOVA<;AO DE CANDIDATURAS CENTRO COM VIDA 2017 -

Aprovar;ao da listagem relativa a atribuic;ao das subvenc;oes das renovac;oes apresentadas. A 

Camara Municipal dellberou por malorla com seis votes a favor e a abstenc;ao do Sr. 

Vereador Dr. Filipe Viana, aprovar a listagem das subvenc;oes das renovac;oes apresentadas. 
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0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declara~ao de veto, que se anexa a presente ata, 

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

__ 5.7- 2! FASE- CANDIDATURAS CENTRO COM VIDA 2017- Aprova~~o da listagem 

relativa a atribui~ao das subven~CSes das candidaturas apresentadas. A Camara Municipal 

deliberou por maloria com seis votes a favor e a absten~ao do Sr. Vereador Dr. Filipe VIana; 

aprovar a listagem das subven9CSes das renova9oes apresentadas. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe 

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

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

__ 5.8 - ASSOCIAtlO CONCELHIA DAS FEIRAS NOVAS - Presente um email a solicitar 

autorlza~3o para lnstala9ao da loja oficial das Feiras Novas no Largo de Camoes. A C~mara 

Municipal deliberou por maioria com cinco votes a favor e urn veto contra do Sr. Vereador 

Dr. Filipe Viana, autorizar a instala9ao da loja oficial das Feiras Novas no Largo de CamOes. A 

Sr. Vereadora Dr.~ Ana Machado declarou-se impedida nao tendo particlpado na discussao e 

vota~3o deste ponto. 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. ______________________ _ 

_ 5.9 • ASSOCIAc;Ao CONCELHIA OAS FEIRAS NOVAS - Presente um email a solicitar 

autoriza~ao para utilizar o terrado do campo adjacente ao Largo de S. Joao para cria9ao de 

uma pra9a de alimenta~ao com isen9ao das taxas relativas ao terrado no perfodo 

compreendido entre as 20h00m do dia 4 de setembro e as OOhOOm do dia 17 de setembro. A 

Camara Municipal deliberou por malorla com cinco votes a favor e urn voto contra do Sr. 

Vereador Dr. Fllipe VIana, autorizar a utiliza~ao do terrado do campo adjacente ao Largo de 

S. Joao para cria~ao de uma pra9a de alimenta9ao com isen~ao das taxas relativas ao 

terrado, no pedodo compreendido entre as 20h00m do dia 4 de setembro e as OOhOOm do 

dia 17 de setembro. A Sr. Vereadora Dr.!! Ana Machado declarou-se impedlda nao tendo 

participado na discuss3o e vota9ao deste ponte. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou 

declara9a0 de vote, que se anexa a presente ata, como documento numero um, e se 

considera como fazendo parte integrante da mesma. 

__ 5.10- ASSOCIAt;AO CONCELHIA DAS FEIRAS NOVAS - Presente urn email a solicitar 

autoriza9ao para utilizar o terrado do espa~o Expolima, terrado e restaurante Panoramico, 

para a coloca~ao dos utillzadores do terrado Feiras Novas e Summer Music Fest no perfodo 

compreendido entre as 20h00m do dia 4 de setembro e as OOhOOm do dia 17 de setembro. A 

Camara Municipal dellberou por maioria com cinco votos a favor e um vote contra do Sr. 
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Vereador Dr. Fillpe Viana, autorizar a utiliza~ao do terrado do espa~o Expolima, terrado e 

restaurante Panoramico, para a coloca~ao dos utilizadores do terrado Feiras Novas e 

Summer Music Fest no perrodo compreendido entre as 20h00m do dia 4 de setembro e as 

OOhOOm do dia 17 de setembro. A Sr. Vereadora Dr.~ Ana Machado declarou~se lmpedida 

nao tendo participado na discussao e vota~ao deste ponto. 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. ____________ _ 

__ 5.11 - ASSOCIAc;lo CONCELHIA DAS FEIRAS NOVAS - Presente urn email a solicitar 

autoriza~ao para explorar os seguintes parques de estaclonamento no perfodo 

compreendido entre as 20h00m do dia 4 de setembro e as OOhOOm do dia 17 de setembro: 

Parque do Nautico, Parque do Arnado, Parque da Quinta do Antepa~o, Parque da Guia Norte 

e Sui, Parque do Campo junto aos Limianos para autocarros de passageiros, Parques da 

Expolima e Parque junto a ETAR para caravanas. A Camara Municipal dellberou por malaria 

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

explora~ao dos parques de estacionamento no periodo compreendido entre as 20h00m do 

dia 4 de setembro e as OOhOOm do dia 17 de setembro: Parque do Nautico, Parque do 

Arnado, Parque da Quinta do Antepa~o, Parque da Guia Norte e Sui, Parque do Campo junto 

aos Limianos para autocarros de passageiros, Parques da Expolima e Parque junto a ETAR 

para caravanas. A Sr. Vereadora Dr.i! Ana Machado declarou-se impedida nao tendo 

partlcipado na discussao e vota~ao deste ponte. 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. _____________ _ 

~-· 5.12 - ASSOCIAc;Ao CONCELHIA DAS FEIRAS NOVAS - Presente urn email a solicitar 

autorlza~~o para utilizac;ao do terrado do Centro Hist6rico de Ponte de Lima para a 

colocac;ao dos utilizadores do terrado Feiras Novas no perrodo compreendido entre as 

20h00m do dia 4 de setembro e as OOhOOm do dia 17 de setembro. A Camara Municipal 

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

Viana, autorizar a utilizac;ao do terrado do Centro Hist6rico de Ponte de Lima para a 

coloca~ao dos utilizadores do terrado Feiras Novas no perfodo compreendido entre as 

20hOOm do dia 4 de setembro e as OOhOOm do dia 17 de setembro. A Sr. Vereadora Dr.~ Ana 

Machado declarou~se lmpedlda nao tendo participado na discussao e votac;ao deste ponto. 

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

mesma. ______________________________________________________ __ 

__ 5.13- ADRIL- ASSEMBLEIA GERAL ELEITORAL PARA 0 BIENIO 2017/2019- Presente 

um email do Presidente da Dire(tao da ADRIL a solicitar a Camara Municipal a aceita~ao do 

cargo de Presidente da Assembleia Geral da "Lista A" a apresentar a sufragio. A C~mara 

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

Fillpe Viana, ratificar o despacho proferldo pelo Sr. Presidente da C§mara a 17 de julho de 

2017, nos termos e para os efeitos do disposto no nQ3 do artigo 3SQ do Anexo I da Lei n.Q 

75/13 de 12 de setembro, de aceita~ao do cargo de Presidente da Assembleia Geral da 

ADRIL na "Lista A" a apresentar a sufragio. --------------------------------

--5.14- ASSOCIA(:AO CULTURAL, RECREATIVA E DESPORTIVA DA FEITOSA- Presente 

um oficio a solicitar a cedencia de um palco para realiza~ao do IX Festival de Musica Popular 

da Feltosa. A Camara Municipal deliberou por maloria com seis votes a favor e a absten~ao 

do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, autorizar a cedencia de um palco a Associa~ao Cultural, 

Recreativa e Desportiva da Feitosa para a realiza~i3o do IX Festival de Musica Popular da 

Feitosa. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe 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. ---------------------------------------------------------
_ __ 5.15 - Centro Paroqulal e Social de Fornelos - Presente urn email a solicitar 

autoriza9ao para utiliza~ao do Audit6rio Rio Lima no dia 11 de agosto, para a realiza~ao da 

Festa de Final de Ana. A C§mara Municipal deliberou por maioria com seis votes a favor e 

uma absten<;ao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, autorizar a utiliza<;ao do Audit6rio Rio Lima 

no dia 11 de agosto, para a realiza<;ao da Festa de Final de Ano do Centro Paroquial e Social 

de Fornelos. 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. 

5.16 - UNIDADE LOCAL DE SAUDE DO ALTO MINHO - EPE - Presente urn email a 

solicitar autoriza~ao para visitar a titulo gratuito o Festivallnternacional dos Jardins no dia 5 

de setembro as 14h30m, no §mbito da continua~ao da implementac;ao do projeto 

Envelhecimento Ativo, da responsabilidade da Unidade de Cuidados na Comunidade Saude 

Mais Perto, do Centro de Saude de Ponte de Lima. A Camara Municipal deliberou por 

malorla com seis votos a favor e uma absten<;~o do Sr. Vereador Dr. Fllipe Viana, autorizar a 

visita, a titulo gratuito, ao Festival lnternacional dos Jardins no dia 5 de setembro as 
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14h30m, no ambito da continua~ao da lmplementa~ao do projeto Envelhecimento Ativo, da 

responsabilldade da Unldade de Cuidados na Comunidade Saude Mais Perto, do Centro de 

Saude de Ponte de Lima. 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. ______________________ _ 

5.17 - PROPOSTA DO SR. PRESIDENTE DA CAMARA - "Comlssaes de vlstorla" -

Aprova~ao. A Camara Municipal deliberou por malorla com seis votos a favor e urn voto 

contra do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, aprovar a proposta, nomeando como tecnicos para 

integrar as comiss5es de vistoria previstas no art.ll 892 e 902 do RJUE: Eng.2 Nuno Amorim; 

Eng.Q Jose Puga; Arq.2 Andre lopes; Eng.i! lvone Sousa; Fernando Ferreira; Eng.2 Carlos lima; 

Eng.l2 Joao Pedro Pinto; Manuel Fernandes Rodrigues; Eng.2 Rogerio Margalho; Eng.9 Joao 

Fornelos; Eng.2 Miguel Pereira. ---------------------

_(06) ATRIBUI~O DE SUBSfDIOS ______________ _ 

_ 6.1- ASSOCIAt;lO CULTURAL E RECREATIVA DO RANCHO FOLCL6RICO E ETNOGRAFICO 

DA CASA DE POVO DE POIARES- Presente um offcio a solicitar a atribui~ao de um subsfdio 

destinado a apolar a reallza~ao do festival folcl6rico para comemora~ao do seu 3311 

aniversario. A Camara Municipal deliberou por malorla com seis votos a favor e a absten~ao 

do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, atribuir a Associa~ao Cultural e Recreativa do Rancho 

Folc16rico e Etnogratico da Casa do Povo de Poiares, urn subsfdio no montante de 407,00 

euros (quatrocentos e sete euros), destinado a custear despesas com a reallza~ao de um 

festival folcl6rico. 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 .. ______________________ _ 

__ 6.2- RANCHO FOLCL6RICO DA CORRELH.l - Presente urn email a solicitar a atribui~ao 

de urn subsfdio destinado a apoiar a realizac;ao do festival "Tarde lnfantil de Folclore". A 

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

Vereador Dr. Filipe Viana, atribuir um subsfdio ao Rancho Folc16rico da Correlha, no 

montante de 407,00 euros (quatrocentos e sete euros), destinado a realizac;ao do festival 

"Tarde lnfantil de Folclore''. 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. -------------- ---------

6.3 - RANCHO FOLCL6RICO DAS LAVRADEIRAS DE GONDUFE - Presente um email a 

sollcitar a atribuic;ao de urn subsfdio destinado a apoiar a realizac;ao do XXX Festival de 
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Folclore. A Cc~mara Municipal deliberou por maiorla com seis votos a favor e uma absten~ao 

do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, atrlbulr urn subsfdio ao Rancho Folcl6rico das Lavradelras de 

Gondufe, no montante de 407,00 euros (quatrocentos e sete euros), destlnado a realizac;ao 

do XXX Festival de Folclore. 0 Sr. Vereador Dr. Fllipe Viana apresentou declara~ao de voto, 

que se anexa ~ presente ata, como documento numero dois, e se considera como fazendo 

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

- (07) ESPA«;O DE INTERVEN«;AO ABERTO AO PUBLICO: N5o houve lnterven~oes. __ _ 

_ (08) APROVAtAO DA ATA EM MINUTA:- Nos termos dos numeros 3 e 4, do artigo S7Q, 

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

min uta, para surtir efeitos imediatos. Esta deliberac;ao foi tomada por malaria com seis votos 

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

_ ENCERRAMENTO:· Nada mais havendo a tratar, o Excelentrssimo President e da Camara 

declarou encerrada a reuniao pelas dezassete horas e quinze minutos. ______ _ 

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

0 Presidente, 

: 

A Secretaria, 



. . 

' jJ{@ ·, 
MDV/MENTO 51 

' 

DECLARACAO DE VOTO 

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

das suas func;oes, declarar o seu voto contra, no ambito do ponte 

~.!' ~ a·?>A·3 .:J· 4 ~ .. 5 .A· S ·B· 5 ,5 .. "? -1v·£ U· :) Ao2--

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

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

direitos democraticos; 

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

documentac;ao do ponto em causa, uma regra geral no anterior e neste mandato, razao 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 realizac;ao dum projecto em comum; cfr. : orc;amento participative e 

participac;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 Vila de Ponte de Lima. com 892 anos de exist~ncia , nos 

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

princfpio da representatividade e do espirito democratico das nossas raizes. 

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

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

Ponte de Lima, 31 de Julho de 2017, 

0 Vereador do Movimento 51, 

~~\)~~ 
(Filipe Viana) 

1 



MDV/MENTO 51 

DECLARACAO DE VOTO 

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

das suas func;oes, declarar o seu veto de abstenc;flo, no ~mbito do ponte 

Y ~·') t{ a; k .:~; K· H, k-5i ~ -6 1 '5J?· 5. s 1 2 .6; ,~Lf .. 5:.A4; s 1~, FS)bj 
com os fundamentos e considerandos seguintes: (;A •) b' .J / .R. / (; . .3 

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

decisao em causa, com violar;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 

documenta9ao do ponte em causa, uma regra geral no anterior e neste mandate, razao pela 

qual fora intentada a competente acr;flo judicial para o efeito; 

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

autarquicos na realizac;ao dum projecto em comum; cfr.: on;amento participative e 

participar;ao de ideias; 

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

imposic;ao e nflo de dialogo construtivo; 

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

merece o maier 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/pedldos, na esteira da pedagogia do 

servic;o e nflo na esteira da pedagogia da subserviencia. 

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

princfpio da representatividade, pelas pessoas e pelo nosso territ6rio, veto absten9flo. 

Ponte de Lima, 31 de Julho de 2017, 

0 Vereador do Movimento 51, 

+Q..~~ 
(Fillpe Viana) 

1 
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