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Soldo ..................... 8.685.504,92 Euros 
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_ PERrODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA:. ______________ _ 

__ 0 Sr. Presidente no uso da palavra prop8s urn veto de feliclta~oes ao Clube Nautico de 

Ponte de Lima pelos exitos alcan~ados nos dois fins-de-semana passados a nlvel coletivo e 

individual. A Camara Municipal dellberou por unanimidade aprovar o veto de felicita~oes 

proposto devendo ser dado conhecimento ao Clube. 0 Sr. Vereador Dr. Fillpe VIana n~o 

participou na vota~ao deste ponto. -------------~-----

-- 0 Sr. Presidente ainda no uso da palavra prop8s urn veto de felicita~oes ao atleta 

Rodrigo Martins pela conquista do tftulo de campeao da Europa de Sub-17 - H6quei em 

Patins. A Camara Municipal deliberou por unanlmldade aprovar o veto de felicita~oes 

proposto devendo ser dado conhecimento ao atleta. 0 Sr. Vereador Or. Filipe Viana nao 

participou na vota!faO deste ponte. --~----------------

_ORDEM DO DIA: Presente a ordem de trabalhos foram tomadas as seguintes resoiU<;oes 

acerca dos assuntos dela constantes. __________________ _ 

_ (01) APROVA~O DA ATA DA REUNIAO ANTERIOR: - A C:lmara Municipal em 

cumprimento do disposto no numero 2, do artigo 579, da Lei n.!.l 75/2013, de 12 de 

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

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

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

Secretaria. Esta delibera~~o foi tomada por malaria com cinco votes a favor e urn veto 

contra do Sr. Vereador Eng.Q Manuel Barros. 0 Sr. Vereador Dr. Fllipe Viana nao particlpou 

na vota~ao deste ponte.-----------------------

_{02} OBRAS PARTICULARES ------------------

_ 2.1- PROCESSO DE LOTEAMENTO N2 4/06- PEDIDO DE ALTERAtAO AO ALVARA DE 

LOTEAMENTO N!! 1/09 - LOTES Nils 1, 8, 14 e 15- Rua do Rio Velho n2s 492,634, 173 e 167 

- Fontao - Requerente: Rio Sui - Empreendlmentos lmobiliiirlos, Lda. - Aprova~ao. A 

Camara Municipal deliberou por maioria com cinco votos a favor, um voto contra do Sr. 

Vereador Dr. Fllipe Viana e a absten~ao do Sr. Vereador Eng.!.l Manuel Barros, aprovar as 

altera~5es propostas aos lotes n.!:l 1, 8, 14 e 15, dispensando a consulta dos restantes 

proprietaries, considerando que o requerente e proprietario de mals de 50% dos lotes. 0 Sr. 

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

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

_2.2- PROCESSO DE LOTEAMENTO N!! 9/93 - PEDIDO DE ALTERAtAO AO ALVARA DE 

LOTEAMENTO Nil 33/95 - LOTE N2 40- Rua do Salvato Feij6 nil 325 - Area e Ponte de lima 
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- Requerente: Olivia Alves lopes- Aprova~ao. A Camara Municipal deliberou por malorla 

com cinco votos a favor, urn voto contra do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana e a abstenf;ao do Sr. 

Vereador Eng.2 Manuel Barros, aprovar o pedido de altera~ao ao alvara de loteamento n.!! 

33/95 - late n.2 40, processo de loteamento n.2 9/93, sito na Rua do Salvato Felj6, n.2 325/ 

da freguesia de Area e Ponte de lima, apresentado por OHvia Alves Lopes. 0 Sr. Vereador Dr. 

Fillpe VIana apresentou declaras;ao de vota1 que se anexa a presente ata, como documento 

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

2.3 - PROCESSO DE LOTEAMENTO N2 9/93 - PEDIDO DE AlTERA(:lO AO ALVARA DE 

lOTEAMENTO N~ 33/95 - lOTE N~ 14- Beco de Salvareno -Area e Ponte de Lima -

Requerentes: Ant6nlo de Sequelros Carneiro e Maria de lurdes lopes Gomes - Promo~ao 

de consulta aos proprietaries por edital, conforme o disposto no n2 3 do art.2 272 do RJUE. 

A Camara Municipal dellberou por malorla com cinco votos a favor, urn voto contra do Sr. 

Vereador Dr. Filipe Viana e a absten~ao do Sr. Vereador Eng.2 Manuel Barros, promover a 

consulta dos restantes titulares dos lotes constantes no alvara de loteamento, nos termos do 

disposto no n.2 3 do art.2 272 do RJUE. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declaras;ao 

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

fazendo parte lntegrante da mesma. -------------------

_ (03) OBRAS P0BLJCAS -----------------

_3.1- EMPREITADA DE "AMPLIA(:lO E BENEFICIA(:AO DAS INSTALA(:QES DO EDIFrCIO 

DA ANTIGA EBl DA CORRELHA" ... Aprova~5o da Minuta do Contrato. A Camara Municipal 

deliberou por maioria com seis 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 declarac;ao 

de voto1 que se anexa a presente ata, como documento numero um, e se considera como 

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

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

- 4.1 - FREGUESIA DA LABRUJA - Presente um oficio a solicitar a antecipa~ao das verbas 

respeltantes a 3.1 e 4il tranches de 2017. A Camara Municipal dellberou por malorla com 

seis votos a favor e a abstenc;ao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, autorizar a antecipa~ao das 

verbas respeitantes a 3!! tranche de 2017, com excecao da verba relativa a llmpeza da rede 

vlaria. 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. 
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_4.2 - FREGUESIA DE CABRA~AO E MOREIRA DO LIMA- Presente urn offclo a sollcltar a 

atribui~ao de uma comparticlpa~ao destlnada a obras de beneficia~ao da Capela 

Mortuaria. A C~mara Municipal deliberou por maioria com seis votes a favor e a absten~ao 

do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, atrlbuir uma comparticipac;ao financeira ate ao montante 

maximo de 15.00,00 € (quinze mil euros), a Freguesia de Cabra!;~O e Moreira do Lima, 

destinada as obras de beneflcla!;~O da capela mortuaria. 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. -----------

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

_5.1- ABERTURA DO PROCEDIMENTO DE ALTERA~AO DO PDM NOS TERMOS DO ART!! 

1182 DO ASSUNTO RJIGT (DEC. LEI N!! 80/2015, DE 14 DE MAIO) - Aprova~ao. A Camara 

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

Dr. Filipe Viana e a absten~ao do Sr. Vereador Eng.Q Manuel Barros, aprovar o processo de 

alterac;ao parcial do Plano Diretor Municipal de Ponte de Lima e abertura do perlodo de 

discussao publica, fixando-o em 15 dias, de acordo com o proposto pelo Chefe da Divisao de 

Estudos e Planeamento. 0 Sr. Vereador Dr. Fllipe Viana apresentou declara~ao de veto, que 

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

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

_5.2 - TRANSPORTES ESCOLARES ANO LETIVO 2017/2018 - Caducldade da adjudlca~ao 

dos circuitos n2 2, n2 3 e nil 5 relatives aos Transportes Escolares-Ano Letivo 2017/2018, a 
empresa Auto Vla~ao Cura, Lda.- ratlfica~ao do despacho proferido pelo Sr. Presldente a 

01 de agosto de 2017. A Camara Municipal dellberou por maioria com seis votes a favor e 

um voto contra do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, ratificar o despacho proferido pelo Sr. 

Presidente da Camara a 1 de agosto de 2017, nos termos e para os efeitos do disposto no 

n23 do artigo 352 do Anexo I da Lei n.Q 75/13 de 12 de setembro, que declarou a caducidade 

da adjudicac;:ao dos circultos n.2 2, n.2 3 e n.2 5, relatives aos transportes escolares - Ano 

Letlvo 2017/2018, a empresa Auto Viac;:ao Cura, Lda. nos termos e para os efeitos do 

disposto no n.2 1 do art,2 862 do CCP. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declarac;:ao 

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

fazendo parte lntegrante da mesma. -------------------

_ 5.3- TERESA ANTUNES - "Hist6rias de Animais Especlals" • • Presente uma proposta da 

Comissao Editorial para aquisi~ao de 30 exemplares da obra. A Camara Municipal dellberou 

por malorla com seis votos a favor e a absten~ao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, adquirir 30 
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exemplares da obra 11Hist6rias de animals especiais" da autoria de Teresa Antunes, pelo 

pre~o unitario de 5,00€. 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. ------------------------

_5.4- ALTERAc;AO DE TMNSITO DURANTE 0 PER(ODO DAS FEIRAS NOVAS · Presente 

uma proposta da Comissao de Festas das Feiras Novas a propor as altera~6es ao tr~nslto 

com Jnlclo ~s 19h00m do dla 8 de setembro, ate as OShOOm do dia 11 de setembro de 

2017. A Camara Municipal deliberou por maioria com cinco votos a favor e um vote contra 

do Sr. Vereador Dr. Filipe VIana, aprovar a partir do dia 8 de Setembro de 2017, as 14h, ate 

ao dia 12 de Setembro de 2017, as 8h, as seguintes altera~oes de transite: Sentido Proibido: 

Rua Agostinho Jose Taveira, no sentido da Ponte de N .~ Senhora da Guia, ate a Pra9a da 

Republica, com exce~ao de velculos prioritarios e taxis; Avenida Antonio Feijo, no sentido 

descendente, desde o cruzamento do Hospital, ate a Pra~a da Republica, com exce9~0 de 

vefculos para carga e descarga de abastecimento a Vila de Ponte de Lima e Feirantes; Rua 

General Norton de Matos, desde a VIa do Feral Velho de D. Teresa (rodovia) ate a Rua Dr. 

Ferreira Carmo; Rua de Vandeuvre, desde a Via do Foral Velho de D. Teresa (rodovia) ate a 
Pra9a da Graciosa (Rotunda Ant6nlo Feij6); Rua do Arrabalde de S. Joao de Fora, desde a 

Ponte de Crasto ate ao cruzamento da Rua Conde de Bertiandos; Rua Conde de Bertiandos, 

desde a Rua do Arrabalde de S. Joao de Fora, ate a Rua Dr. Luis da Cunha Nogueira; Rua Dr. 

Lufs da Cunha Nogueira, desde a Rua Conde de Bertiandos, ate ao Largo dos Quarteis; 

entrada para o ediffcio Novo Leblon, exceto a moradores; Rua Jose Abreu Coutinho, no 

sentido do Largo dos Quarteis para a Rua de Fonte da Vila; Rua Dr. Francisco Abreu Maia, no 

sentido partindo do Largo da Alegria para a Via do Feral Novo de D. Manuel I (E.N; no acesso 

ao Caminho da Veiga de Crasto, no sentido Crasto- Expolima, a vefculos pesados, exceto 

carros de gada; na rua da Expolima no sentido deS. Joao ao loteamento J. Alves; na Alameda 

Marginal de S. Jo~o, junto ao rio; Rua Detras dos Palheiros, no sentido Antepac;o para o 

Largo da Alegria; Rua da Ponte Seca, no sentido da Via do Feral Novo de D. Manuel I (E.N.), 

ate ao Largo da Alegria; Caminho de Antepa9o de Cima (Nascente/Poente); Rua Conde da 

Barca, no sentido do Largo da Alegria ate ao Largo da Esta~ao; Rua Antonio Pereira Rego no 

sentldo da Via do Feral de D. Manuel I para a Rua Conde da Barca; Estacionamento proibido: 

em todo o recinto da testa exceto cargas e descargas, rua do Arrabalde de S. Joao de Fora e 

Rua General Norton de Matos. Mais deliberou por maioria com cinco votes a favor e urn 

veto contra do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, no dia 6 de setembro encerrar o transite no 
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Centro Hist6rico, das 17h00m as lShOOm do dia 7 de setembro, desde o cruzamento do 

Gaia, Passeio 25 de Abril desde a Rampa do Mercado, Alameda de S. Joao e acesso da Rua 

do Arrabalde; no dia 7 de setembro o transite no centro hist6rico encerrara as 19h00m ate 

as 2h00m do dia 8, desde o cruzamento do Gaio, Passeio 25 de Abril desde a Rampa do 

Mercado, Alameda de S. Joao e acesso da Rua do Arrabalde. Mais dellberou por maioria 

com cinco votes a favor e urn voto contra do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, condicionar o 

transite nos dias 91 10 e 11 de Setembro no percurso dos Cortejos EtnografiC01 Hist6rico e da 

Procissao. Mais deliberou por malorla com cinco votes a favor e urn voto contra do Sr. 

Vereador Dr. Fllipe Viana, que as altera~oes de transite s~o temporarias e excecionais, 

aplicando-se apenas durante o perfodo das Festas; que as proibi~oes no sentido do transite 

e estacionamento nao se aplicam as viaturas de Bombeiros, Camara Municipal, Ambuli3ncias, 

EDP, Correios e vekulos ao Servi~o da Comissao de Festas, devidamente identificados com 

Cartao, Men~ao a Matrlcula e Carlmbo da Associa~ao Concelhia das Feiras Novas, 

competindo as For~as de Seguranc;a assegurar o cumprimento destas condicionantes do 

transite no decorrer das Feiras Novas. Mais deliberou por malorla com cinco votes a favor e 

urn voto contra do Sr. Vereador Dr. Flllpe VIana, autorizar as cargas e descargas devidamente 

justificadas, entre as OSh e as lOh. ------------- -------

_5.5- BAR DO ARNADO- Presente um requerimento do Sr. Francisco Manuel Leal da 

Silva Ferreira a solicitar a carencia de dois meses de renda. A Camara Municipal deliberou 

por maioria com seis votes a favor e a absten~ao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, reduzir em 

50% o valor das rendas dos meses de agosto e setembro. 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. ------------

_5.6- UNIDADE LOCAL DE SAUDE DO ALTO MINHO- EPE- Presente um email a solicitar 

a vlslta ao Centro de lnterpreta~ao do Territ6rio para o dia 03 de outubro com os utentes 

dos lares e centros de dia. A Camara Municipal dellberou por malorla com seis votos a favor 

e a absten~ao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, autorizar a visita a titulo gratuito ao Centro de 

lnterpreta~ao do Territ6rio no dia 3 de outubro, no ambito da contlnua~ao da 

lmplementa~~o do projeto Envelhecimento Ativo, da responsabilidade da Unidade de 

Cuidados na Comunidade Saude Mais Perto, do Centro de Saude de Ponte de Lima. 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. __ _ 



14 de agosto de 2017 8 

_5.7- ASSOCIA~AO RECREATIVA E DESPORTIVA AMIGOS DO BARRIO - Ratiflca~ao do 

despacho do Sr. Presldente da Camara de 01 de agosto de 2017 de autorlza~ao de cedencia 

de um palco para o dla OS de agosto. A Camara Municipal deliberou por maioria com seis 

votos a favor e a absten~3o do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, ratificar o despacho proferido 

pelo Sr. Presidente da Camara a 1 de agosto de 2017, nos termos e para as efeitos do 

disposto no n23 do artlgo 352 do Anexo I da Lei n.2 75/13 de 12 de setembro, de autorizac;ao 

da cedencia do palco para o arraial solidario que se realizou na freguesia de Barrio e Cepoes 

no dia 5 de agosto. 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. --------- ---------------

_5.8- PAR6QUIA DE CALHEIROS- Presente um email a solicitar a ced~ncla de um palco 

para os dlas 25, 26 e 27 de agosto. A C~mara Municipal deliberou por maioria com sels 

votos a favor e a absten~3o do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, autorizar a ced~ncia do palco a 
Par6qula de Calheiros para a realizac;~o das Festas em honra do Senhor dos Perdidos nos 

dias 25, 26 e 27 de agosto. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declarac;~o de voto, 

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

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

_ 5.9 - PROTOCOLO ENTRE 0 MUNICIPIO DE PONTE DE LIMA E 0 GRUPO CORAL E 

INSTRUMENTAL QUATRO VENTOS- Aprova~~o. A C~mara Municipal deliberou por maiorla 

com seis votos a favor e a absten~ao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, aprovar o protocolo._ .... 

_5.10 - PROTOCOLO ENTRE 0 MUNICIPIO DE PONTE DE LIMA E A ASSOCIA~AO SOCIAL 

DESPORTIVA, CULTURAL E RECREATIVA DES. TIAGO MAJOR DE POIARES- Aprova~ao. A 

C§mara Municipal deliberou por maiorla com sels votos a favor e a abstenc;ao do Sr. 

Vereador Dr. Filipe Viana, aprovar o protocol a.------------- --

_5.11 - LISTA DEFINITIVA DOS CANDIDATOS A BOLSA DE ESTUDO PARA 0 ENSINO 

SUPERIOR ANO LETIVO 2016/2017- Aprova~ao. A Camara Municipal deliberou por maioria 

com seis votes a favor e a absten~ao do Sr. Vereador Dr. Fillpe Viana, aprovar a llsta 

definitiva dos candidates a Balsa de Estudo para o Ensino Superior ana letivo 2016/2017. _ 

_ 5.12 - MERCADO MUNICIPAL - LOJA N2 16- Presente um pedido da Sr!. T3nla Filipa 

Morais Alves a sollcitar o arrendamento da Loja n2 16, pelo pre~o base 193,80 euros. A 

C~mara Municipal deliberou por malorla com seis votos a favor e a absten~3o do Sr. 

Vereador Dr. Filipe Viana, adjudicar a loja n.2 16 por ajuste dlreto a Tania Filipa Morais Alves, 

pelo pre~o de 193,80€/mes. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declarac;ao de voto, 
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que se anexa a presente ata, como documento numero dois, e se considera como fazendo 

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

5.13 - CANDIDATURA 11PONTE DE LIMA MINHA TERRA" - Presente um email a 

solicitar a cedencia do Teatro Diogo Bernardes para o dla 3 de setembro de 2017, entre as 

15h00m e as 20h00m. A Camara Municipal deliberou por maioria com seis votos a favor e a 

absten~ao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, autorizar a ced~ncia a titulo gratulto do Teatro 

Diogo Bernardes a candidatura "Ponte de Lima Minha Terra", no dia 3 de setembro. 0 Sr. 

Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declara«;~o de vote, que se anexa a presente ata, como 

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

_ (06) ATRIBUI(:AO DE SUBSlDIOS. ______________ _ 

_ 6.1 - ASSOCIA(:lO LIMIANA DE ARTES MARCIAIS - Presente um email a sollcitar a 

atrlbui~ao de um subsfdlo anual. A Camara Municipal deliberou por maioria com cinco 

votos a favor e a absten~ao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, atribuir o subsfdlo anual no 

valor de 609,00€ (seiscentos e nove euros). 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. _____________ _ 

_ ESPAc;O DE INTERVEN(:lO ABERTO AO PUBLICO: nao houve interven~oes. 

_(07) APROVA(:AO DA ATA EM MINUTA:- Nos termos dos numeros 3 e 4, do artigo S7Q, 

da Lei nl2 75/2013, de 12 de Setembro, foi deliberado aprovar a ata desta reuniao, em 

min uta, para surtir efeitos imediatos. Esta dellbera«;ao fol 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 Excelentrsslmo Presldente da Camara 

declarou encerrada a reuniao pelas 15h35m._. _______________ _ 

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

0 Pmltfente. ====-------
__::~,]§;(3§} ~~~-

A Secretaria, 

~®,-. ~c Q"rCXD:~ \i/ho b. &Litr'r 



MDV/MENTO 51 

DECLARACAO DE VOTO 

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

das suas funl(oes, declarar o seu veto contra, no ambito do ponte 

J-! i pi ,VI; J. 51' 22-4 }. '7 A; 5 -l. ; 
com os fundamentos e considerandos seguintes: 

1 - Considerando que n~o lhe foram juntos os respectivos documentos para sustentar a 

decisao em causa, com violat;~o legal da Lei das Autarquias Locais e des mais elementares 

direitos democraticos; 

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

documentac;:~o do ponte em causa, uma regra geral no anterior e nests mandata, razao pela 

qual fora intentada a competente act;~o judicial para o efeito; 

3 - Considerando que a nossa forma de estar implica a envolv€mcia de todos os agentes 

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

participac;ao de ideias; 

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

imposic;ao e n~o 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 

principia da representatividade e do espirito democratico das nossas raizes. 

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

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

Ponte de Lima, 14 de Agosto de 2017, 

0 Vereador do Movimento 51, 

1~1 l11r U( ?:') 
\ "4 ~ 

(FIIipe Viana) 

1 



MDV/MENTO 51 

DECLARACAO DE VOTO 

; r ; 7 9 ; ;; • , 

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 democnMicos; 

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

documentacao do ponto em causa, uma regra geral no anterior e neste mandato, razao pela 

qual fora intentada a competente ac9ao 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 

participagao de ideias; 

4 - Considerando que a polftica 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 existencia, nos 

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

principia da representatividade e do espirito democratico das nossas ralzes; 

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

servico e nao na esteira da pedagogia da subservi~ncia . 

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

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

Ponte de Lima, 14 de Agosto de 2017, 

0 Vereador do Movimento 51, 

~Q,, .. u,---2:: 
' ===-

(Filipa Viana) 
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