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Reuniao de 29 de abril de 2013 

REUNIAO DA CAMARA MUNICIPAL 
DE 

PONTE DE LIMA 

Data da reuniiio:29 de abril de 2013 
Local da Reuniiio: Edificio dos Pat;os do Concelho 

PRESEN<;AS: 

Presidente: 
Eng. Victor Manuel Alves Mendes 

V ereadores: 
Sr. Gaspar Correia Martins 
Enga Estela Susana da Rocha Almeida 
Dr. Filipe Agostinho Cruz Viana 
Dr. Franclim Castro e Sousa 
Dr. Miguel Antonio Bacelar de Sousa Pires da Silva 
Dra Ana Maria Martins Machado 

FALTAS: ---

Inicio da Reuniiio: Quinze horas 

Encerramento: Dezassete horas e vinte minutos 

2 

Secretario: Chefe de Divisiio Municipal: Dr. a Maria Sofia Fernandes Velho de 
Castro Araujo 

Prestou Colaborat;iio Tecnica: Ma Guilhermina Franco Pais 

Resumo Diario de Tesouraria: 
Sa/do ..................... 11.314.449,29 euros 

OBS: 
A Ata foi aprovada por minuta !) 
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PERIODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA: ------------------------------
_ Intervem;iio dos Vereadores: -------------------------------------------

_Usou da palavra, o Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, que abordou os seguintes assuntos: 

apenas foi enviado urn ponto de todos os assuntos a tratar na reuniao; o estatuto do Direito de 

Oposic;ao deve ser enviado ate Marc;o; as obras no Monte da Madalena; existem ou nao 

criterios de fixac;ao das creches ou infantarios; dia mundial da danc;a; comemorac;oes do dia 

25 de abril; portagens nas scutts se existem ou nao se vern ou nao vern; no hospital os meios 

de reabilitac;ao fisica estao mal aproveitados; as estradas de Ponte de Lima/Freixo, Cabrac;ao, 

Vilardo Monte, Facha continuam em mau estado. 
---------------------------------

_0 Sr. Presidente prestou os esclarecimentos tidos por convenientes. ________________ _ 

_ ORDEM DO DIA: Presente a ordem de trabalhos, foram tomadas as seguintes resoluc;oes 

acerca dos assuntos dela constantes. 
----------------------------------------~-

_(01) APROVA<;AO DA ATA DA REUNIAO ANTERIOR:- A Cimara Municipal em 

cumprimento do disposto no numero 2, do artigo 92°, da Lei n. 0 169/99, de 18 de setembro, na 

redac;ao que lhe foi dada pela Lei n. 0 5-A/2002, de 11 de janeiro, e sem prejuizo da sua previa 

aprovac;ao sob a forma de minuta, para efeitos do disposto nos numeros 3 e 4 do citado artigo, 

deliberou aprovar a ata da reuniao realizada em 15 de abril de 2013, pelo que vai a mesma ser 

assinada pelo Exm.0 Presidente e pelo Secretario. Esta deliberac;ao foi tomada por maioria, 

com a abstenc;ao do Sr. V ereador Dr. Filipe Viana. ______________________________ ___ 

_ (02) OBRAS PUBLICAS ------------------------------------------------
_ 2.1 - RECUPERA<;AO PAISAGISTICA DAS PEDREIRAS/PARQUE TEMATICO 

- ESTUDO PRELIMINAR PARA A CRIA<;AO DE UM PARQUE DAS FLORESTAS 

NO SOPE DO MONTE DE SANTO OVIDEO - Abertura de Procedimento, aprova~ao 

das pe~as do procedimento, convite e caderno de encargos - Ajuste direto. A Camara 

Municipal deliberou por maioria como voto contra do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, emitir 

parecer favoravel a abertura do procedimento por ajuste direto. _ ____________________ _ 

_ (03) FREGUESIAS ___________________ _ 

3.1 - FREGUESIA DE ANAIS - Presente o oficio n° 06/2013 a solicitar uma 

comparticipac;ao financeira destinada a obra de "Alargamento de caminho e reconstruc;ao de 

muro". A Camara Municipal deliberou por unanimidade, atribuir uma comparticipac;ao de 

de 5.225,00 euros mais IVA a taxa legal em vigor, a transferir a medida da execuc;ao da 

obra. - ----------------------------------------------------------------



Reuniao de 29 de abril de 2013 4 

_3.2 - FREGUESIA DE ANAIS - Presente o processo de aditamento de fixac;:ao 

toponimica da freguesia de Anais. - Apreciac;:ao e aprovac;:ao. A Camara Municipal deliberou 

por maioria, com a abstenc;:ao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, aprovar o aditamento de 

fixac;:ao toponimica da freguesia. 0 Sr. V ereador Dr. Filipe Viana apresentou declarac;:ao de 

voto, que se anexa a presente ata. _____________________ _ _ 

_ 3.3 - FREGUESIA DE CABRA<;AO - Presente urn email datado de 14 de abril, a 

solicitar o adiantamento das verbas relativas a Melhoramentos Varios. A Camara Municipal 

deliberou por unanimidade, conceder o solicitado e transferir as verbas relativas ao ano de 

2013, com excec;:ao das verbas relativas a conservac;:ao da rede viaria. ______ ___ _ 

3.4 - FREGUESIA DE ESTORAOS - Presente o oficio n° 21 a solicitar uma 

comparticipac;:ao financeira destinada a obra de "Pavimentac;:ao do caminho do Alto do 

Cuco".A Camara Municipal deliberou por unanimidade, atribuir uma comparticipac;:ao 

financeira de 8.130,00 euros mais IV A a taxa legal em vigor, a transferir ap6s a execuc;:ao da 

obra. ---- - ---- --------------------------

3.5 - FREGUESIA DE LABRUJA - Presente o oficio n° 06/2013 a solicitar uma 

comparticipac;:ao financeira destinada a obra de "Construc;:ao de parque de Estacionamento". A 

Camara Municipal deliberou por unanimidade, atribuir uma comparticipac;:ao financeira de 

70% ate ao montante maximo de 13.769,00 euros mais IVA a taxa legal em vigor, a transferir 

a medida da execuc;:ao da obra. Neste ponto o Sr. Vereador Dr. Filipe Viana nao votou, 

declarando-se impedido por motivos profissionais. ________ _ _ ____ __ _ 

3.6 - FREGUESIA DE VILAR DAS ALMAS - Presente urn oficio a solicitar o 

adiantamento das verbas referentes ao ano de 2013 . A Camara Municipal deliberou por 

unanimidade, conceder o solicitado e transferir as verbas relativas ao ano de 2013, com 

excec;:ao das verbas relativas a conservac;:ao da rede viaria. _____ _ _ ______ _ 

3.7 - FREGUESIA DE VITORINO DE PIAES - Presente o oficio no 10113 a solicitar 

uma comparticipac;:ao financeira destinada a obra de "Pavimentac;:ao de Caminhos". A Camara 

Municipal deliberou por unanimidade, atribuir uma comparticipac;:ao financeira de 70% ate 

ao montante maximo de 33.474,00 euros mais IVA a taxa legal em vigor, a transferir a 
medida da execuc;:ao da obra. __________________ _____ _ _ 

_ 3.8- FREGUESIA DE GONDUFE - Alterac;:ao do ponto 4 do Termo de aceitac;:ao/Ano 

2013. A Camara Municipal deliberou por maioria, com a abstenc;:ao do Sr. Vereador Dr. 

Filipe Viana, aprovar a alterac;:ao do ponto 4 do Termo de Aceitac;:ao, referente ao ano de 

2013. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declarac;:ao de voto, que se anexa a presente 

ata. _______ ___ ________ _ _ _ ___________ __ _ 
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_ (04) ASSUNTOS DIVERSOS ________________ _ 

_ 4.1 - AQUISI<;AO DE PROGRAMA MUSEOLOGICO PARA CENTRO DE 

INTERPRETA<;AO E PROMO<;AO DO VINHO VERDE - Ratifica~ao dos despachos 

proferidos pelo Sr. Presidente da Camara a 26 de Fevereiro e 24 de Man;o de 2013. A 

Camara Municipal deliberou por maioria, com o voto contra do Sr. Vereador Dr. Filipe 

Viana, ratificar os despachos proferidos pelo Sr. Presidente da Camara a 26 de Fevereiro e 24 

de marc;o de 2013, nos termos e para os efeitos do disposto no n°3 do artigo 68 da Lei 169/99 

de 18 de setembro, republicado pela Lei n°5-A/02 de 11 de janeiro. 
-------------------

4.2 - TRANSPORTES ESCOLARES - 3° PERiODO - ANO LETIVO DE 2012/2013 

- Presente uma proposta do Sr. V ereador Dr. Franclim Castro Sousa. A Camara 

Municipal deliberou por unanimidade, autorizar as transferencias de verbas para as 

freguesias. --------------------------------------------------------------

_ 4.3 - · ELEI<;AO DO . NOVO CONSELHO GERAL DO . AGRUPAMENTO DAS 

ESCOLAS DE FREIXO PARA 0 PROXIMO QUADRIENIO - lndica~ao dos dois 

representantes do Municipio naquele orgao. A Camara Municipal deliberou por maioria 

com a absten<;ao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, nomear como representantes do Municipio 

o Sr. Presidente da Camara e o Sr. V ereador da Educa<;ao. Mais deliberou por maio ria com a 

absten<;ao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, que os representantes nos termos e para os efeitos 

aqui designados o serao para os Conselhos gerais que venham a ser solicitados. 0 Sr. 

Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declara<;ao de voto, que se anexa a presente ata. 
---

_ 4.4 - CNE - CORPO NACIONAL DE ESCUTAS - Agrupamentos de Anais, 

Arcozelo, Rebordoes Santa Maria, S. Joao da Ribeira e S. Martinho da Gandra -

Presente urn oficio a solicitar a colabora<;ao da Camara na prepara<;ao do "Acampamento 

Concelhio para comemora<;ao do Ano Escutista da Fe". A Camara Municipal deliberou por 

maio ria, com a absten<;ao do Sr V ereador Dr. Filipe Viana, autorizar a realiza<;ao do 

"Acampamento Concelhio para comemora<;ao do Ano Escutista da Fe" nos dias 18 e 19 de 

Maio. Mais deliberou por maioria, com a absten<;ao do Sr Vereador Dr. Filipe Viana, 

autorizar a ocupa<;ao do espa<;o da Expolima, em substitui<;ao do Mercado Municipal. 0 Sr. 

Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declara<;ao de voto, que se anexa a presente ata. ---

_ 4.5 - DIRE<;AO REGIONAL DE AGRICULTURA E PESCAS DO NORTE -

Delega~ao Regional do Alto Minho - Presente urn email a solicitar a cedencia do Audit6rio 

Municipal para o dia 30 de abril, no periodo compreendido entre as 14:00 e as 18:00 horas, 

para a realiza<;ao de semimirio "Novo Regime Fiscal na Atividade Agricola". A Camara 

Municipal deliberou por maioria, com a absten<;ao do Sr Vereador Dr. Filipe Viana, 
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autorizar a cedencia do Audit6rio Municipal no dia 30 de abril, entre as 14:00 e as 18:00 

horas. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declara<;ao de voto, que se anexa a presente 

ffia. __________________________________________________________________ _ 

4.6 - CENTRO PAROQUIAL DE ARCOZELO - Presente um email a solicitar a 

cedencia do refeit6rio e da cozinha de Centro Escolar de Arcozelo no dia 05 de maio, para a 

realiza<;ao de um almo<;o de angaria<;ao de fundos. A Camara Municipal deliberou por 

maioria, com a absten<;ao do Sr Vereador Dr. Filipe Viana, autorizar a cedencia do refeit6rio 

e da cozinha do Centro Escolar de Arcozelo no dia 05 de maio. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe 

Viana apresentou declara<;ao de voto, que se anexa a presente ata. ____________________ _ 

4. 7 - "STEP BY STEP" - Presente um oficio a solicitar a cedencia do Audit6rio Rio 

Lima para o dia 15 de junho, pelas 16:00 horas, para a realiza<;ao da cerim6nia anual de 

entrega de diplomas de Cambridge. A Camara Municipal deliberou por unanimidade, 

autorizar a cedencia do Audit6rio Rio Lima no dia 15 de junho, pelas 16:00 horas. Neste 

ponto o Sr. Vereador Dr. Filipe Viana nao votou, declarando-se impedido por motivos 

peSSOaiS. ______________________________________________________________ _ 

4.8 - NUCLEO DE ARBITROS DE FUTEBOL DO DISTRITO DE VIANA DO 

CASTELO - Presente um oficio a solicitar o apoio da Camara na realiza<;ao da "Final Four" 

nos pr6ximos dias 22 e 23 de junho. A Camara Municipal deliberou por maioria, com a 

absten<;ao do Sr Vereador Dr. Filipe Viana, apoiar a realiza<;ao do "Final Four" que se realiza 

nos dias 22 e 23 de junho, de acordo com o solicitado. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana 

apresentou declara<;ao de voto, que se anexa a presente ata. ________________________ _ 

_ 4.9 - CENTRO DE REABILITA<;AO DA APPACDM DE PONTE DE LIMA -

Presente um oficio a solicitar a cedencia do Teatro Diogo Bernardes para o dia 14 de junho, 

para a apresenta<;ao de espetaculo, com a isen<;ao das taxas de utiliza<;ao. A Camara 

Municipal deliberou por maioria, com a absten<;ao do Sr Vereador Dr. Filipe Viana, 

autorizar a cedencia do Teatro Diogo Bernardes no dia 14 de junho. Mais deliberou por 

maioria, com a absten<;ao do Sr Vereador Dr. Filipe Viana, isentar do pagamento das taxas de 

utiliza<;ao. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declara<;ao de voto, que se anexa a 
presente ata. __________________________________________________________ _ 

_ 4.10 - ASSOCIA<;AO DOS AMIGOS DA PESSOA ESPECIAL LIMIANA -

AAPEL - Presente um email a solicitar a cedencia do Teatro Diogo Bernardes para o dia 11 

de maio, para a realiza<;ao de espectaculo de musica popular, com a isen<;ao das taxas de 

utiliza<;ao. A Camara Municipal deliberou por maioria, com a absten<;ao do Sr. Vereador Dr. 

Filipe Viana, autorizar a cedencia do Teatro Diogo Bernardes no dia 11 de maio. Mais 
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deliberou por maioria, com a absten<;ao do Sr Vereador Dr. Filipe Viana, isentar do 

pagamento das taxas de utiliza<;ao. _ _ _ ______ _ _________ __ _ 

4.11- JARDIM DE INFANCIA DE PONTE DE LIMA- Presente um email a solicitar 

a cedencia do Teatro Diogo Bernardes para o dia 21 de junho, para a realiza<;ao da festa de 

final de ano escolar, com a isen<;ao das taxas de utiliza<;ao. A Camara Municipal deliberou 

por maioria com a absten<;ao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, autorizar a cedencia do 

Teatro Diogo Bernardes no dia 21de junho. Mais deliberou por maioria, com a absten<;ao do 

Sr Vereador Dr. Filipe Viana, isentar do pagamento das taxas de utiliza<;ao. 0 Sr. V ereador 

Dr. Filipe Viana apresentou declara<;ao de voto, que se anexa a presente ata. _ _____ _ 

4.12 - SPESTUNA - Presente um email a solicitar a cedencia da cantina da EB 1 de Ponte 

de Lima para o dia 04 de maio. A Camara Municipal deliberou por maioria com a absten<;ao 

do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, autorizar a cedencia da cantina da EB1 de Ponte de Limano 

dia 04 de maio. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declara<;ao de voto, que se anexa 

a presente ata. ______ _______ ___ ___ ___ ___ ____ _ 

4.13 - ESCOLA SECUNDARIA DE PONTE DE LIMA- Presente um email a solicitar 

a utiliza<;ao da barraquinha no Largo de Cam5es nos dias 12 e 19 de maio. A Camara 

Municipal deliberou por maioria com a absten<;ao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, 

autorizar a utiliza<;ao da barraquinha no Largo de Cam5es nos dias 12 e 19 de maio. 0 Sr. 

Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declara<;ao de voto, que se anexa a presente ata. __ _ 

4.14- ESCOLA SECUNDARIA DE PONTE DE LIMA - Presente um email a solicitar 

a utiliza<;ao da barraquinha no Largo de Cam5es nos dias 28 de abril e 05 de maio, a partir das 

15:00 horas. A Camara Municipal deliberou por maioria com a absten<;ao do Sr. Vereador 

Dr. Filipe Viana, autorizar a utiliza<;ao da barraquinha no Largo de Cam5es nos dias 28 de 

abril e 05 de maio. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declara<;ao de voto, que se 

anexa a presente ata. ________ -----'------- --- - ---------

4.15 - ESCOLA PROFISSIONAL AGRICOLA DE PONTE DE LIMA - Presente 

urn email a solicitar autoriza<;ao para a realiza<;ao de 2 feirinhas no Largo de Cam5es, nos dias 

26 de maio e 02 de junho. A Camara Municipal deliberou por maioria com a absten<;ao do 

Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, autorizar a realiza<;ao de feirinhas no Largo de Cam5es nos 

dias 26 de maio e 02 de j unho. Mais deliberou por maio ria com a absten<;ao do Sr. V ereador 

Dr. Filipe Viana, isentar do pagamento de taxas de ocupa<;ao da via publica. 0 Sr. Vereador 

Dr. Filipe Viana apresentou declara<;ao de voto, que se anexa a presente ata. _ _ ____ _ 

_ 4.16 - UNIDADE LOCAL DE SAUDE DO ALTO MINHO, EPE - Presente um email 

a solicitar a cedencia do espa<;o Expolima no dia 05 de maio, no periodo compreendido entre 
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as 10:00 e as 12:00 horas, para a realiza9ao de "Encontro de Maes". A Camara Municipal 

deliberou por maioria com a abste119ao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, autorizar a 

cedencia do espa9o da Expolima no dia 05 de maio, entre as 10:00 e as 12:00 horas. Mais 

deliberou por maioria com a absten9ao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, isentar do 

pagamento de taxas. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declara9ao de voto, que se 

anexa a presente ata. _______ _________________ ___ _ 

_ 4.17 - PROTOCOLO DE COOPERA<;AO FINANCEIRA ENTRE A CAMARA 

MUNICIPAL DE PONTE DE LIMA E A AFL - ASSOCIA<;AO FLORESTAL DO 

LIMA NA QUALIDADE DE ENTIDADE GESTORA DA ZONA DE 

INTERVEN<;AO FLORESTAL DE SAO LOUREN<;O E AS JUNTAS DE 

FREGUESIA DE ARCA, BEIRAL DO LIMA, BOALHOSA, FORNELOS, GANDRA, 

GEMIEIRA, GONDUFE, RIBEIRA, SANTA CRUZ DO LIMA E SERDEDELO -

Aprova~ao. A Camara Municipal deliberou por unanimidade, aprovar o protocolo. Neste 

ponto o Sr. Vereador Dr. Filipe Viana nao votou, declarando-se impedido por motivos 

pessoms. _ _ ____ ________________________ _ _ 

_ 4.18 - PROPOSTA DA CAMARA MUNICIPAL- Que a seguir se transcreve: 

"VOTO DE RECONHECIMENTO E APRECIA<;AO PELO EXERCICIO DE 
FUN<;OES" 

0 reconhecimento e muitas das vezes o maior premia para quem ao Iongo de uma 

carreira se dedicou com elevado sentido de responsabilidade e vontade de servir e, pena e, que 

na esmagadora maioria das vezes ele nunca chegue, ou entao peque por chegar atrasado e, por 

isso mesmo nao consiga contribuir para servir como analgesico que possibilite estimular ainda 

mais aqueles que se dedicam de alma e cora9ao ao servi9o dos outros, a causa publica em 

geral. 

Ha dias aposentou-se o 1.0 Sargento de Infantaria e Comandante dos Postos da GNR 

de Freixo e de Ponte de Lima. 

0 Sargento Fernando Elidio Mendes Alves, desempenhou ao Iongo de dezasseis anos 

urn relevante e apreciado servi9o dedicado a causa publica com elevado sentido de 

responsabilidade enquanto Comandante, fazendo ainda parte das varias Comissoes, para que 

era chamado, quer da Protec9ao Civil, Comissao de Protec9ao de Crian9as e Jovens em Risco, 

Defesa da Floresta Contra Incendios, Conselho Local de Ac9ao Social entre outras que ainda 

falarei adiante. 

Dado que tive a oportunidade de com ele reunir em algumas destas ac96es que referi e outras 

tal como debater a Seguran9a Rodoviaria, para combater a sinistralidade, debater sobre como 
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alertar para movimentos e pessoas estranhas nas zonas de cada urn. A vigiHincia aos parques e 

maquinaria dos empreiteiros aquando da realiza<;:ao das obras. 0 apoio as zonas atingidas 

aquando das intemperies nomeadamente apoio aos condutores nas vias submersas. 0 apoio no 

desvio alternativo aquando dos grandes fogos florestais e outros casos ainda, fizeram com que 

eu reparasse no seu elevado sentido de servir sempre com disponibilidade e vontade de 

acrescentar solu<;:5es alternativas alicer<;:adas no conhecimento geral que adquirira ao longo de 

tantos anos de carreira. 

Por estas e por nenhuma outra razao, ainda que atrasado, venho propor a Camara a 

discussao desta proposta e solicitar-lhe que aprove o Voto de Reconhecimento e Apre<;:o pelo 

exercicio da fun<;:ao enquanto Comahdante dos Postos de Ponte de Lima e de Freixo e que lhe 

seja dado conhecimento bern como ao Comandante da GNR de Viana do Castelo e aos actuais 

Comandantes de Ponte de Lima e de Freixo e que este possa servir como estimulo para quem 

se dedica a causa publica e ao prop6sito de servir. 

A Camara Municipal deliberou por unanimidade, aprovar a proposta. _ _______ _ 

_ (OS) ATRIBUI<;AO DE SUBSIDIOS _ _____________ _ 

_ 5.1 - ASSOCIA<;Ao DA V ACA DAS CORDAS DE PONTE DE LIMA - Presente 

urn email a solicitar urn apoio financeiro para a realiza<;:ao do evento. A Camara Municipal 

deliberou por unanimidade, atribuir urn subsidio no valor de 2.360,00 euros. _____ _ 

5.2 - GRUPO ETNO-FOLCLORICO DE REFOIOS DO LIMA - Presente urn oficio 

a solicitar urn apoio financeiro para a edi<;:ao de DVD. A Camara Municipal deliberou por 

unanimidade, atribuir uma comparticipa<;:ao no valor de 300,00 euros, mediante a entrega de 

30 DVD'S. _ _____ ___________________ _ 

5.3 - UNIAO DESPORTIV A E CULTURAL DA GEMIEIRA - Presente urn oficio a 

solicitar urn apoio financeiro para a realiza<;:ao do 25° Festival Folcl6rico no dia 12 de maio. A 

Camara Municipal deliberou por unanimidade, atribuir urn subsidio no valor de 428,45 

euros, a liquidar ap6s a realiza<;:ao do evento. ______ _ ___ _ _______ _ 

ADITAMENTO A ORDEM DE TRABALHOS: - Por se ter considerado de resolu<;:ao 

urgente, a Camara Municipal deliberou, por maioria com o voto contra do Sr. Vereador Dr. 

Filipe Viana, aditar os seguintes assuntos a Ordem de Trabalhos: __________ _ 

_ (06) HABITA<;AO SOCIAL - Presente uma proposta do Servi<;:o de A<;:ao Social a 

propor o realojamento urgente do Sr. Daniel Dias de Lima, no Bairro da Po<;:a Grande em 

Arcozelo. A Camara Municipal deliberou por maioria com a absten<;:ao do Sr. Vereador Dr. 

Filipe Viana, autorizar o realojamento num fogo T3 no Bairro da Po<;:a Grande-Arcozelo, com 

o compromisso de efectuarem permuta para urn Tl logo que exista disponibilidade. Mais 
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deliberou por maioria com a abstens:ao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, fixar a renda em 

50,00 euros/mensais. ______________ _ ________ _ _ __ _ 

_ ESPA(:O DE INTERVEN<;::AO ABERTO AO PUBLICO: _______ _ 

_ Em primeiro Iugar usou da palavra o Sr. Antonio da Silva Lopes, residente na Rua do 

Cabrao, da Freguesia de Sao Louren<;o do Mato, que solicitou esclarecimentos relativamente 

aos seguintes assuntos: na rua onde reside existia urn paste de iluminas:ao publica que foi 

retirado sem motivo, pela EDP em conjunto com o Sr. Quinteiras da Quinta do Castanheiral, 

ha cerca de do is meses, nao existindo agora iluminas:ao no local referido; na A venida do Mato 

fizeram uma remodelas:ao e em cada paste existe uma lampada; o proprietario da Quinta do 

Castanheiral fez urn muro sem observar as medidas de afastamento tendo danificado o 

caminho, pavimentado par si, estando agora com buracos. _____________ _ 

_ Em seguida usou da palavra o Sr. Eduardo Fernandes, da freguesia de Cabas:os, 

que abordou a Camara relativamente ao seguinte: na sequencia das obras em frente ao centro 

educativo de Vitorino de Piaes fizeram urn muro sem protecs:ao, deixaram uma rede 

queimada, o portao abre-se ao empurrao na sequencia da cedencia de urn pilar, em caso de 

acidente de quem e responsabilidade. Continuam sem protecs:ao as levadas e os aquedutos, 

existem ruas sem STOP; a estrada da Pizaria, que vai ter ao campo de futebol, as valetas estao 

de tal forma que quando chover vao destruir 0 asfalto. _________ ______ _ 

_ Por ultimo usou da palavra, o Eng.o Miguel Malheiro, considerando que a posi<;ao da 

Camara levar a loja rural a concurso, foi positiva. Revelou ter ficado desagradado com as 

causas das exclusoes dos concorrentes par falta de evidencias, dos selos. Questionou ainda a 

ausencia de resposta a proposta apresentada pelo Presidente da Comissao de Viticultura da 

disponibilidade de explorar o espa<;o. ___ ____________ _____ _ 

_ 0 Sr. Presidente prestou os esclarecimentos tidos par necessarios. _ _____ _ _ _ 

_ (07) APROV A(:AO DA ACT A EM MINUT A: - Nos termos dos numeros 3 e 4, do 

artigo 92°, da Lei n° 169/99, de 18 de Setembro, na redas:ao que !he foi dada pela Lei n. 0 5-

A/2002, de 11 de Janeiro, foi deliberado aprovar a ata desta reuniao, em minuta, para surtir 

efeitos imediatos. Esta deliberas:ao foi tomada por maioria, com a abstens:ao do Sr. Vereador 

Dr. Filipe Viana. _ _ _ _______ ____ ___ _____ _______ _ 

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

Camara declarou encerrada a reuniao pelas dezassete horas e vinte minutos. _ _____ _ 

Para constar se lavrou a presente ata que, !ida e achada conforme, vai ser assinada. ___ _ 
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>~ideAte, 

A Secretaria, 

\:lme- ~, 5-ncr..h ~tll.o .k C..-i'o ~f 



DECLARACAO DE VOTO 

FILIPE VIANA, vereador eleito na lista do Partido Social Democrata, vem, no 

exercicio das suas fungoes, declarar o seu voto de abstengao, no ambito do 

ponto ?._. 2' 7:> 7s ") k( 3 . b .h · y . <s' j L-{ ·h ; q_g ; H-~ ~ 4. )! ·.l11 ) J; 11 .. J3 ; i-t ,Al1; Lf ~ [S ;. if,~ 
) I) ) ; I I I 

com os fundamentos e considerandos seguintes: 

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 reuniao de hoje, o ora Vereador nao recebeu a 

respectiva documentagao do ponto em causa, uma regra geral desde o inicio 

do mandata, razao pela qual tambem o ora Vereador se viu forgado a intentar a 

competente acgao judicial para o efeito; 

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

os agentes autarquicos na realizagao dum projecto em comum; cfr.: orgamento 

participative e participagao de ideias; 

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

16gica de imposigao e nao de dialogo construtivo; 

5 - Considerando que a nossa Vila de Ponte de Lima, com 888 anos de 

existencia, nos merece o maior 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, voto abstengao, 

Ponte de Lima, Jj_, de f/{v:f '2013 
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