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PERIODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA: -------------------------------
_ Intervenriio dos Vereadores: 

----------------------------------------------

___ Usou da palavra em primeiro lugar a Sr.a Vereadora Dr.a Ana Machado, para deixar nota 

de que no passado sabado decorreu o 1 o atelier no espayo internet, nao tendo sido possivel 

inscrever todos os candidatos, pois apenas tinham nove vagas. E urn atelier a repetir para o 

ano no entanto teremos que repensar o espayo. __________________________________ _ 

_ De seguida usou da palavra o Sr. Vereador Eng. o Manuel Barros que abordou os 

seguintes assuntos: construyao da creche de Freixo, quem e o dono da obra, porque esta 

atrasada a obra, se ha garantia equal a execuyao da mesma, empreiteiro esta com dificuldades 

econ6micas; esta prevista ou nao a execuyao de uma rotunda junto ao restaurante Gaio, os 

tecnicos estao ou nao habilitados, existem ou nao estudos tecnicos e pareceres das entidades 

competentes tendo em conta que estamos a falar de uma obra no Centro Hist6rico. Apresentou 

ainda uma proposta de recomendayao a Camara Municipal de Ponte de Lima, no ambito do 

elevado investimento previsto com a construyao do parque de campismo, junto a margem 

dire ita do Rio Lima, que fica anexa a presente ata como documento numero um._~--

_ Por ultimo usou da palavra 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana que abordou OS seguintes 

assuntos: voto de pesar pelo falecimento do Eng. 0 Zeca Magalhaes; ausencia de propostas do 

Movimento 51 na ordem do dia; Vilar do Monte a estrada continua num estado lastimavel; 

caminhos de Santa Cruz; Vitorino das Donas continua num impasse; agua em Vilar das 

Almas que inunda as casas; EB 1 de Rebord5es de Souto, de Cabayos e de Poiares igualdade 

de tratamento, transportes, salas de aula, espayos didaticos, quadros interativos, cantina, sala 

de pre-escolar; dinheiros europeus - ADRIL; CLAS-CSF onde esta, quero uma rede social; 

buracos no Largo de Cam5es. -------------------------------------------------
0 Sr. Presidente e os Srs. V ereadores prestaram os esclarecimentos tidos por 

convenientes. 
----~~------------------------------------------------------

_ ORDEM DO DIA: Presente a ordem de trabalhos, foram tomadas as seguintes resoluy5es 

acerca dos assuntos dela constantes. -------------------------------------------
_(01) APROVA<;AO DA ATA DA REUNIA.O ANTERIOR:- A Cimara Municipal em 

cumprimento do disposto no numero 2, do artigo 57°, da Lei n. 0 75/2013 , de 12 de setembro, e 

sem prejuizo da sua previa aprovayao 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 06 de janeiro 

___________ ,_de__2.0JA,_p_elo_que_v:ai_a__mesma__seLassinada_pelo_Exm.~E.residente_e_pela__S_ecre1aria._Esta, _____ _ 

deliberayao foi tomada por maioria com seis votos a favor e urn voto contra do Sr. Vereador 

Dr. Filipe Viana. ______________________________________________________ _ 
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_ (02) OBRAS PUBLICAS _____________ ____ _ _ 

_ 2.1 - EMPREITADA DE "BENEFICIA(:AO DA PISCINA DE ARCA - UPGRADE 

ENERGETICO AMBIENTAL- Abertura de concurso publico, aprova~ao programa de 

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

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

Dr. Filipe Viana, aprovar o programa de concurso, o cademo de encargos, proceder a abertura 

do procedimento por concurso publico eo prazo para a execus:ao da empreitada em 120 dias. 

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

Filipe Viana, designar o juri do procedimento sendo constituido pelo Sr. Vice Presidente 

Gaspar Correia Martins, Chefe da DEP, Eng0
• Rogerio Lopes Margalho Oliveira Pereira e 

Eng. 0 Armindo Moreira Brandao. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Via:na apresentou declaras:ao de 

voto, que se anexa a presente ata, como documento numero oito. _ _________ _ 

_ 2.2 - EMPREITADA DE "BENEFICIA(:AO DA PISCINA DE FREIXO -

UPGRADE ENERGETICO E AMBIENTAL - Abertura de concurso publico, 

aprova~ao programa de concurso, caderno de encargos, juri do procedimento e prazo de 

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

contra do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, aprovar o programa de concurso, o cademo de 

encargos, proceder a abertura do procedimento por concurso publico e o prazo para a 

execus:ao da empreitada em 120 dias. Mais deliberou por maioria com seis votos a favor e 

urn voto contra do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, designar o juri do procedimento sendo 

constituido pelo Sr. Vice Presidente Gaspar Correia Martins, Chefe da DEP, Eng0
• Rogerio 

Lopes Margalho Oliveira Pereira e Eng. 0 Armindo Moreira Brandao.O Sr. Vereador Dr. Filipe 

Viana apresentou declaras:ao de voto, que se anexa a presente ata, como documento numero 

oito. --------------------------- - - ------

_ (03) JUNTAS DE FREGUESIA _______________ _ 

3.1 - FREGUESIA DE ARCOZELO - Presente urn oficio a solicitar uma 

comparticipas:ao financeira destinada a obra de "Casa de Cultura e Recreio de Arcozelo". A 

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

Vereador Dr. Filipe Viana, atribuir uma comparticipas:ao financeira correspondente a 12,5% 

de investimento elegivel ate ao montante maximo de 19.552,00 euros, a liquidar ap6s a 

execus:ao da obra. Os Srs. Vereadores Eng.0 Manuel Barros e Dr. Filipe Viana apresentaram 

______ ,_,d._.,e'"'"c""la""rclo±ac;oes de voto, que se anexam a presente ata como documentos numero dois e oito, , __ _ 

respetivamente. _ ______________ _ ____________ _ _ 
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3.2 - FREGUESIA DE FONTAO - Presente urn processo de fixa<;ao toponimica. 

Aprecia<;ao e aprova<;ao. A Camara Municipal deliberou por maioria com seis votos a favor 

e uma absten<;ao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, aprovar o processo de fixa<;ao toponimica 

da freguesia de Fontao e qtribuir uma comparticipa<;ao financeira no valor de 1.000,00 euros. 

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

como documento numero nove. -----------------------------------------------
___ 3.3 - FREGUESIA DE FORNELOS E QUEIJADA - Presente urn oficio a solicitar 

uma comparticipa<;ao financeira destinada a aquisi<;ao de uma viatura de transporte escolar. A 

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

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

maximo de 24.306,00 eutos, delegando competencias na Junta de Freguesia, mediante 

celebra<;ao de protocolo a estabelecer com a junta de freguesia. 0 Sr. V ereador Dr. Filipe 

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

oito. 
----~--------~------------------~------------~~---------------

3.4 - FREGUESIA DE ARCA E PONTE DE LIMA - Presente urn oficio a solicitar 

uma comparticipa<;ao financeira destinada a obra de "Beneficia<;ao da Rua da: Associa<;ao 

Desportiva Os Limianos". A Camara Municipal deliberou por maioria com seis votos a 

favor e uma absten<;ao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, atribuir uma comparticipa<;ao 

financeira no valor de 37.791, 12 euros, delegartdo competencias na Junta de Freguesia, 

mediante celebra<;ao de protocolo de delega<;ao de competencias. ____________________ _ 

___ (04}ASSUNTOS DIVERSOS -------------'---------

___ 4.1 - RELA<;AO DE PRESTA<;AO DE SERVI<;OS - 4° TRIMESTRE 2013 - Para 

conhecimento ao abrigo da delibera-rao de 04 de fevereiro de 2013. A Camara Municipal 

tomou conhecimento. 
-------------------------------------------------------

4.2- CONSTITUI<;AO DOS FUNDOS DE MANEIO- Presente uma informa<;ao da 

Chefe da Divisao Administrativa e Financeira relativa a constitui<;ao de fundos de maneio. A 

Camara Municipal deliberou por maioria com seis votos a favor e uma absten<;ao do Sr. 

Vereador Dr. Filipe Viana, aprovar a constitui<;ao de Fundos de Maneio, nos termos da 

Informa<;ao da Chefe de Divisao Administrativa e Financeira. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana 

apresentou declara<;ao de voto, que se anexa a presente ata, como docurrtento numero 

nove·------------------------------------------------~---------------

4.3 - PRESCRI<;AO DE DiVIDAS IN COBRA VEIS DE AGUA - Presente uma 

listagem de dividas de agua. A Camara Municipal deliberou por maioria com seis votos a 

favor e uma absten<;ao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, declarar a listagem de dividas 
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incobniveis de agua prescrita. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declara~ao de voto, 

que se anexa a presente ata, como documento numero nove. _ ____ _______ _ 

_ 4.4 - BARES BOTECA, LDA. - Presente urn oficio a solicitar autoriza~ao para o 

trespasse do Bar do Amado. A Camara Municipal deliberou por maioria com cinco votos a 

favor e dois votos contra dos Srs. Vereadores Eng. 0 Manuel Barros e Dr. Filipe Viana, 

autorizar o trespasse do Bar do Amado. Os Srs. Vereadores Gaspar Martins, Eng. 0 manuel 

Barros e Dr. Filipe Viana apresentaram declara~5es de voto, que se anexam a presente ata, 

respetivamente como documentos numero tres, sete e oito. ---------------
_ 4.5 - TERRA INCUBADORA - Presente uma informa~ao do Gabinete Terra a propor a 

resolu~ao dos protocolos celebrados com os promotores "Apaudargumento" e o Sr. Rui Pedro 

Bandeira Correia Lopes dos Santos das lojas n°s 35 e 37 do Mercado Municipal. A Camara 

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

Dr. Filipe Viana, aprovar a resolu~ao dos protocolos. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana 

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

nove. ________ ______ ____________ ______ _ 

_ 4.6 - CONCURSO DE IDEIAS - GRAFFITI NO PARQUE RADICAL DE PONTE 

DE LIMA - Aprova~ao do regulamento. A Camara Municipal deliberou por maioria com 

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

do "Concurso de Ideias - Graffiti no Parque radical de Ponte de Lima". Mais deliberou por 

maioria com seis votos a favor e uma absten~ao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, remeter a 
Assembleia MuniCipal para aprecia~ao e aprova~ao. _______ ________ _ 

_ 4.7 - REGULAMENTO DE UTILIZA(:AO E CEDENCIA DE AUDITORIOS 

MUNICIPAlS - Aprova~ao. A Camara Municipal deliberou por maioria com cinco votos 

a favor e uma absten~ao do Sr. Vereador Eng. o Manuel Barros e urn voto contra do Sr. 

V ereador Dr. Filipe Viana, aprovar o Regulamento de Utiliza~ao e Cedencia de Audit6rios 

Municipais. --- ---------:-- ------'-----------------

_4.8 - NORMAS DE CEDENCIA E UTILIZA(:AO DE VIATURAS MUNICIPAlS 

DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - Aprova~ao. A Camara Municipal deliberou 

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

aprovar as Normas de Cedencia e Utiliza~ao de Viaturas Municipais de Transporte de 

Passageiros. _ _ ___ _ _____ _ _______ ___________ _ 

4.9 - PARQUE ESCOLAR, E.P.E. - CONTRATO DE CEDENCIA DE 

INST ALA(:OES DESPORTIV AS - Aprova~ao. A Camara Municipal deliberou por 
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maioria com seis votos a favor e urn voto contra do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, aprovar o 

contrato de cedencia de instalayoes desportivas. _ _ ____ _________ _ 

_ 4.10 - AUTORIZA<;AO PARA A RENOV A<;AO, POR NOVO PERIODO DE UM 

ANO, DO CONTRA TO DE TRABALHO EM FUN<;OES PUBLICAS A TERMO 

RESOLUTIVO CERTO AO ABRIGO ENOS TERMOS DO DISPOSTO NO ARTIGO 

55.0 DA LEI N.0 83-C/2013, DE 31 DE DEZEMBRO - Isaura Martins de Barros e 

Cristina Maria Lima da Silva. A Camara Municipal deliberou por maioria com seis votos 

a favor e uma abstenyao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, de acordo com a informayao da 

Chefe de Divisao Administrativa e Financeira, autorizar a renovayao dos contratos referidos. _ 

_ 4.11- ASSOCIA<;AO CONCELHIA DAS FEIRAS NOVAS- Presente uma proposta 

do Sr. Presidente da Camara, relativa a constituiyao dos Orgaos Sociais. A Camara Municipal 

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

Viana, aprovar a proposta. Neste ponto a Sr.a Vereadora Dr.a Ana Machado nao votou, 

declarando-se impedida por fazer parte dos orgaos sociais. 0 Sr. V ereador Eng. o Manuel 

Barros apresentou declarayao de voto, que se anexa a presente ata, como documento numero 

quatro. _ _ ~----------------------------

4.12 - PROTOCOLO ENTRE 0 MUNICIPIO DE PONTE DE LIMA E A 

ASSOCIA<;AO DESPORTIV A "OS LIMIANOS" - Aprova~ao. A Camara Municipal 

deliberou por unanimidade, aprovar o protocolo. 0 Sr. V ereador Dr. Filipe Viana nao 

votou, declarando-se impedido por motivos pessoais. 0 Sr. Vereador Eng.0 Manuel Barros 

apresentou declarayao do voto, que se anexa a presente ata, como documento numero 

cmco.~-------------------------------

_ 4.13 - PROPOSTA DE ALTERA<;AO DOS ESTATUTOS DA CIM DO ALTO 

MINHO TENDO EM VISTA A ADAPTA<;AO A LEI No 75/2013, DE 12 DE 

SETEMBRO - Aprova~ao. A Camara Municipal deliberou por maioria com seis votos a 

favor e uma abstenyao do Sr. Vereador dr. Filipe Viana, aprovar a proposta de alterayao dos 

estatutos da CIM do Alto Minho tendo em vista a adaptayao a Lei no 75/2013, de 12 de 

setembro. - --------- ---------- -------- --

4.14 - CONCURSO DIA DE S. V ALENTIM "RAMO DE FLORES DO PINCHAS 

PARA A BECAS" - Aprova~ao. A Camara Municipal deliberou por maio ria com seis 

votos a favor e uma abstenyao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, aprovar o concurso Dia de S. 

Valentim "Ramo de Flores do Pinchas para a Becas". 

_ 4.15 - PROPOSTA DO SR. PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL (Aumento 

excecional dos Fundos Disponiveis a que alude a alinea c) do n.0 1 do art.0 4.0 da Lei n.0 
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8/2012, de 21 de fevereiro) . A Camara Municipal deliberou por maioria com seis votos a 

favor e urn voto contra do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, aprovar a proposta apresentada. _ 

4.16 - PROCURADORIA-GERAL DISTRITAL DO PORTO - Presente urn email a 

solicitar a transferencia da cedencia do Auditorio Rio Lima do dia 10 de janeiro para o dia 07 

de man(o, no periodo compreendido entre as 09:00 e as 13:00 horas. A Camara Municipal 

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

Viana, autorizar a transferencia da cedencia do Auditorio Rio Lima do dia 10 de janeiro para 

o dia 07 de marc;o, no periodo compreendido entre as 09:00 e as 13:00 horas. 0 Sr. Vereador 

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

numero nove. ------------------------------------------------------------
4.17 - COMISSAO DE FESTAS DE S. BRAS - Presente urn oficio a solicitar a 

cedencia de palco para os dias 01 e 02 de fevereiro. A Camara Municipal deliberou por 

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

cedencia do palco para os dias 01 e 02 de fevereiro. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana 

apresentou declarac;ao de voto, que se anexa a presente ata, como documento numero 

nove. ________________________________________________________________ ___ 

4.18 - AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ANTONIO FEJJO - Presente urn email a 

solicitar a cedencia do Auditorio Rio Lima nos dias 30 e 31 de janeiro, no periodo 

compreendido entre as 09:00 e 17:00 horas, para a realizac;ao de espetaculos para os alunos 

das escolas basicas de Ponte de Lima e Antonio Fejo. A Camara Municipal deliberou por 

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

cedencia do Auditorio Rio Lima nos dias 30 e 31 de janeiro, no periodo compreendido entre 

as 09:00 e 17:00 horas, para a realizac;ao de espetaculos para os alunos das escolas basicas de 

Ponte de Lima e Antonio Fejo. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declarac;ao de 

voto, que se anexa a presente ata, como documento numero nove. ---------------------

_ 4.19 - ALTICEPOES - ASSOCIA(:AO LAZER E TERCEIRA IDADE - Ratificac;ao 

do despacho proferido pelo Sr. Presidente da Camara a 08 de janeiro, de autorizac;ao de 

utilizac;ao do refeitorio escolar no dia 12 de janeiro. A Camara Municipal deliberou por 

maioria com seis votos a favor e uma abstenc;ao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, ratificar o 

despacho do Sr. Presidente da Camara de 08 de janeiro, nos termos e para os efeitos do 

disposto no n°3 do artigo 35° da Lei 75/ 13 de 12 de setembro, de autorizac;ao de utilizac;ao do 

refeitorio escolar de Cepoes no dia 12 de janeiro ara realizac;ao de urn almoc;o de Reis. 0 Sr. _ __ _ 

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

documento numero nove. ----------------------------------------------------
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4.20 - APRESENTA<;AO DE LIVRO - Presente urn email a solicitar a cedencia 

gratuita do Audit6rio Rio Lima no dia 17 de janeiro, a partir das 18:00 horas, para lans:amento 

da publicas:ao "Pela Nossa Terra- Agenda 2014". Ratificas:ao do despacho proferido pelo Sr. 

Presidente da Camara a 06 de janeiro. A Camara Municipal deliberou por maioria com seis 

votos a favor e uma abstens:ao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, ratificar o despacho do Sr. 

Presidente da Camara de 06 de janeiro, nos termos e para os efeitos do disposto no n°3 do 

artigo 35° da Lei 75/13 de 12 de setembro, de cedencia gratuita do Audit6rio Rio Lima no dia 

17 de janeiro, a partir das 18:00 horas, para lans:amento da publicas:ao "Pela Nossa Terra

Agenda 2014". 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declaras:ao de voto, que se anexa a 

presente ata, como documento numero nove: __________________ _ 

4.21- A.A. PESSOA ESPECIAL LIMIANA- Presente urn email a solicitar a cedencia 

do Teatro Diogo Bernardes para o dia 01 de fevereiro, para a realizas:ao de urn espetaculo de 

musica. A Camara Municipal deliberou por maio ria com seis votos a favor e uma abstens:ao 

do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, autorizar a cedencia do Teatro Diogo Bernardes para o dia 

01 de fevereiro, para a realizas:ao de urn espetaculo de musica. 0 Sr. V ereador Dr. Filipe 

Viana apresentou declaras:ao de voto, que se anexa a presente ata, como documento numero 

nove·--------------~--------------------

4.22 ALARGAMENTO DE HORARIO DE FUNCIONAMENTO DE 

EST ABELECIMENTO COMERCIAL - Presente urn requerimento em nome Conceis:ao 

Fernandes & Filhos, Lda. a requerer o alargamento do horario de funcionamento do 

Restaurante/Bar Monte da Madalena sito no Monte da Madalena, freguesia de Fornelos, ate as 

05:00 horas, todos os fins de semana e feriados nos meses de janeiro a dezembro do corrente 

ano. A Camara Municipal deliberou por maioria com seis votos a favor e uma abstens:ao do 

Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, autorizar o alargamento do horario de funcionamento do 

Restaurante/Bar Monte da Madalena sito no Monte da Madalena, freguesia de Fornelos, ate as 

05:00 horas, todos os fins de semana e feriados nos meses de janeiro a dezembro do corrente 

ano, a titulo precario, sendo revogada esta autorizas:ao caso hajam reclamas:oes devidamente 

fundamentadas. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declaras:ao de voto, que se anexa 

a presente ata, como documento numero nove. ___________ _______ _ 

_ 4.23 - CONCURSO PUBLICO - AQUISI<;AO DE APOLICES DE SEGURO 

Ratifica~ao do despacho proferido pelo Sr. Presidente da Camara a 15 janeiro. A 

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

Vereador Dr. Filipe Viana, ratificar o despacho do Sr. Presidente da Camara de 15 de janeiro, 
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nos termos e para os efeitos do disposto no n°3 do artigo 35° da Lei 75/13 de 12 de setembro, 

de aprovayao da minuta do contrato de aquisiyao de ap6lices de seguro. ________ _ 

4.24 - PARQUE DE PESCA DE RENDUFE - TRUTICULTURA DE 

ESTABULA<;AO - Rui Tinoco Araujo - Formaliza<;ao da resolu<;ao do contrato de 

loca<;ao atraves da notifica<;ao judicial avulsa. A Camara Municipal deliberou por maioria 

com seis votos a favor e uma abstenyao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, aceitar a resoluyao 

do contrato de locayao. 0 Sr. V ereador Dr. Filipe Viana apresentou declarayao de voto, que se 

anexa a presente ata, como documento numero nove. ______ _ _ _______ _ 

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

5.1 - SUBSIDIOS ORDINARIOS A GRUPOS FOLCLORICOS - Presente uma 

proposta do Sr. Presidente da Camara. A Camara Municipal. A Camara Municipal deliberou 

por maioria com seis votos a favor e uma abstenyao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, 

aprovar a proposta apresentada. 0 Sr. Vereador Eng.0 Manuel Barros apresentou declarayao 

de voto, que se anexa a presente ata, como documento numero seis. ______ _ _ _ _ 

_ 5.2 - ASSOCIA<;AO EMPRESARIAL DE PONTE DE LIMA - Atribuiyao de uma 

comparticipayao financeira para iluminayao na quadra natalicia. A Camara Municipal 

deliberou por maio ria com seis votos a favor e uma abstenyao do Sr. V ereador Dr. Filipe 

Viana, atribuir uma comparticipayao financeira no valor de 2.500,00 euros. 0 Sr. Vereador 

Dr. Filipe Viana. apresentou declarayao de voto, que se anexa a presente ata, como documento 

numero nove. - ---- - --------------------- ----
_ ESPA<;O DE INTERVEN<;.AO ABERTO AO PUBLICO: Nao houve interveny5es. _ 

_ (06) APROV A<;AO DA ACTA EM MINUTA:- Nos termos dos numeros 3 e 4, do 

artigo 57°, da Lei n° 75/2013 , de 12 de Setembro, na redayao que lhe 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 deliberayao foi tomada por maioria com seis votos a favor e uma 

abstenyao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana. _ _ _ _______________ _ 

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

Camara declarou encerrada a reuniao pelas dezoito horas e quarenta e urn minutos. _ __ _ 

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

=·J'ht ~ 
A Secretaria, 

Hoi!L ~~ P'V"n<Ab vrJL .k G.:.-·h) ¥ 



po::-,TI DE LIMA 
Um partido ao seu la do 

Na qualidade de vereador do PPD/PSD apresento a seguinte proposta de recomenda~ao a 

Camara Municipal de Ponte de Lima, no ambito do elevado investimento previsto com a constru{;ao 

do Parque de Campismo, junto a margem direita do rio Lima: 

PROPOSTA DE RECOMENDA~O 

Constru~ao de Parque de Campismo 

Tendo em considera~ao a situa~ao social muito diffcil que o pals esta a atravessar, visfvel no 

aumento do desemprego e da emigra~ao no nosso concelho; 

Tendo em considera~ao que ha muitas familias limianas atingidas pela pobreza e jovens que 

severn sujeitos a ter que abandonar os estudos; 

Tendo em considera~ao que para evitar dramas humanos de dimensao aflitiva deve criar-se 

urn Programa de Emergencia Social, que podera ser financiado por parte da verba que se iria aplicar 

na constru~ao do parque de campismo; 

Tendo em considera~ao que a cidadania e a solidariedade devem ser intensificadas no apoio 

as pessoas e que e tempo das obras ffsicas ser substitufdas pelo aumento do apoio social aos mais 

carenciados; 

Recomenda-se a Camara Municipal que face ao elevado custo de constru~ao do parque de 

cam pismo, se o mesmo nao for financiado pelo menos a 85%, a suspensao desta constru~ao. 

Ponte de Lima, 20 de Janeiro de 2014 

0 Vereador do PPD/PSD 

~------------~~=.~:2~--------------



PONTE DE LBL-\. 
Um partido ao seu lado 

DECLARA~O DEVOTO 

Comparticipa~ao financeira destinada a obra de "Casa de Cultura e Recreio de Arcozelo" 

Na qualidade de vereador eleito do PPD/PSD voto a favor da comparticipa~ao 

financeira destinada a obra de "Casa de Cultura e Recreio de Arcozelo", atendendo a que 

se trata de uma infraestrutura que visa assegurar melhores condi~oes de funcionamento e 

acolhimento de iniciativas das diversas associa~oes existentes na freguesia de Arcozelo. 

Apesar do voto favoravel, manifesto discordancia com a metodologia seguida de 

atribui~ao de comparticipa~oes de forma avulsa e pontual, sem a existencia de criterios 

devidamente definidos. Defendo que o apoio a cria~ao e constru~ao deste tipo de 

equipamentos obede~a a urn plano estrategico concelhio, que garanta urn investimento 

racional dos dinheiros publicos e satisfa~a as necessidades reais da comunidade limiana no 

seu todo e nao o mero cumprimento de "favores eleitorais", como tern acontecido muitas 

vezes. 

Ponte de Lima, 20 de Janeiro de 2014 

0 Vereador do PPD/PSD 



PO:"'TE DE illL\ 
Um partido ao seu lado 

DECLARA~O DEVOTO 

Autoriza~ao para o trespasse do Bar do Arnado 

J)oc 3 ~ 

Na qualidade de vereador eleito do PPD/PSD e tendo em considera~ao que o 

atual concessionario nao ficara prejudicado pela recusa da sua proposta de cedencia 

da explora~ao a outrem, voto contra o trespasse do Bar do Arnado, pelos seguintes 

motives: 

• Nao esta demonstrado que as novas concessionarios propostos pelos 

Bares Boteca, Lda. reunam os criterios de selec;;iio publicitados, 

aquando da realiza~ao do concurso, nomeadamente as criterios de 

anima!;ao e limpeza; experiencia e tipo de servi!;o. Tal situa!;ao 

representa urn risco e podera comprometer o bam funcionamento 

daquele espa~o. 

• Prejufzo para o Municipio, uma vez que a abertura de urn novo 

concurso de concessao de explora~ao permitira atualizar a renda, tendo 

em considera~ao as melhorias introduzidas no espa~o, com a sua 

reconstru!;ao. 

• Falta de igualdade de oportunidades para as limianos potencialmente 

interessados na explora~ao do referido bar. 

Ponte de Lima, 20 de Janeiro de 2014 

0 Vereador do PPD/PSD 

&:;?~~s) 



PO:'ITE DE LBL\ 
Um partido ao seu lado 

DECLARAtAO DE VOTO 

Constitui(:ao dos Orgaos Socia is da Associa(:ao Concelhia das Feiras Novas 

Na qualidade de vereador eleito do PPD/PSD voto contra a proposta de constitui~ao dos 

6rgaos Sociais da Associa~ao Concelhia das Feiras Novas para o ano de 2014, por considerar que a 

mesma nao cumpre os estatutos e Jevanta duvidas do foro legal que importa esclarecer e que passo a 

referir: 

A Associa~ao Concelhia das Feiras Novas, desde a sua existencia, teve sempre como Presidente da 

Mesa da Assembleia Geral, o Presidente da Camara. Os estatutos no seu n2 3 do Artigo 52 referem que a 

presidencia deste 6rgao sera exercida pelo Presidente da Camara Municipal de Ponte e Lima ou por quem este 

delegar competencias, sendo que quem exercer esta em representa~ao do Presidente da Camara. Perante 

este fato, nao pode o Presidente da Camara Municipal ocupar em simultaneo urn cargo no 6rgao deliberativo 

(embora com competencias delegadas) e outro no 6rgao executivo, como podera acontecer, se esta proposta 

vier a ser aprovada. 

A proposta apresentada e em analise apenas devera apresentar os nomes de urn secretario da 

Assembleia Geral, presidente, secretario e tesoureiro da Direc;ao e o presidente e o secretario do Conselho 

Fiscal. Nao faz qualquer sentido que a proposta apresente o vice-presidente para a Assembleia Geral, uma vez 

que nao e uma competencia da Camara Municipal e conforme preveem OS estatutos sera exercida pelo 

presidente da Camara Municipal. 

Nao posso concordar com esta altera~ao, a primeira na hist6ria da Associa~ao, fundamentalmente 

pelas duvidas legais existentes. No entanto, entendo tambem que a autoridade maxima da Associac;ao seja o 

Presidente da Camara, por isso como Presidente da Assembleia Geral da Associa~ao Concelhia das Feiras, 

devendo o Iugar de presidente da Dire~ao ser ocupado por urn vereador. 

Quanto aos restantes membros propostos manifesto a minha total concordancia. No sentido de 

esclarecer as questoes apresentadas este ponto devera ser adiado e as duvidas legais existentes deverao ser 

devidamente esclarecidas atraves de parecer jurldico. 

Ponte de Lima, 20 de Janeiro de 2014 

_____ O...,_.Vereado_r do PPDLPSD.,__ __ g rros) 



PONIE DE LThL-\ 
Um partido ao seu lade 

DECLARA~O DEVOTO 

Protocolo entre o Municipio de Ponte de Lima e a Associa~ao Desportiva "Os Limianos" 

Na qualidade de vereador eleito do PPD/PSD voto a favor da celebra~ao do 

protocolo entre o Municipio de Ponte de Lima e a Associa~ao Desportiva "Os Limianos", 

para a epoca desportiva de 2013/2014. 

No entanto, nao posso deixar de manifestar a minha total discordancia com o corte 

imposto pela Camara Municipal de 5% nas comparticipa!;5es das atividades do clube, 

previsto no nQ 6 da clausula 3Q do referido protocolo. Conforme ja salientei, aquando da 

aprova!;ao dessa medida restritiva, a redu!;ao de verbas e urn golpe duro para as 

coletividades e associa!;5es, completamente descabido e injusto, penalizador do excelente 

trabalho que tern vindo a ser realizado na promo~ao da forma~ao desportiva de imensos 

jovens limianos. 

Ponte de Lima, 20 de Janeiro de 2014 

0 Vereador do PPD/PSD 

Q~ros) 



PONTE DE LllL.-\ 
Um partido ao seu lade 

DECLARA~O DEVOTO 

Subsidies ordinaries a Grupos Folcl6ricos 

Na qualidade de vereador eleito do PPD/PSD voto a favor da proposta de atribui~ao 

de subsidies ordinaries a grupos folcl6ricos do concelho. 

No entanto, nao posso deixar de manifestar a minha total discordancia com o corte 

impasto pela Camara Municipal de 5% nas comparticipa~5es das atividades e iniciativas 

promovidas por esses grupos folcl6ricos. Conforme ja salientei, aquando da aprova~ao 

dessa medida restritiva, a redu!;ao de verbas e urn golpe duro para as coletividades e 

associa~5es, completamente descabido e injusto, penalizador do excelente trabalho que 

tern vindo a ser realizado na promo~ao das nossas tradi~5es culturais e etnograficas. 

Ponte de Lima, 20 de Janeiro de 2014 

0 Vereador do PPD/PSD 

~l:?ros) 



DECLARA<:;AO DEVOTO 

Ponto 4.4 da Ordem de Trabalhos de 20.01.2014 - Voto a favor no superior interesse 
dos municipes e do Municipio. 

0 Vice-Presidente 

c~~ -- ··---·~-



Voto a favor no superior interesse do Municipio pelas raz6es que passo a enumerar. 

1. 0 actual concessionario, nao fosse ter havido um incendio que lhe destruiu por 

completo o im6vel objecto da concessao ja ha muito que tinha term ina do esse prazo. 

2. Como por delibera<;ao de Camara foi suspenso o tempo da contagem ate que a 

Camara resolvesse o processo de uma nova constru<;ao o que s6 recentemente isso 

aconteceu e voltou a recome<;ar o perfodo do tempo em cima do tempo da concessao 

ate a data do incendio. Tempo esse que ainda conta na primeira e {mica concessao, 

sendo que o concessionario viu-se obrigado a dois investimentos de equipamento. 

3. Apreciado o pedido na minha opiniao o Municipio nao prejudica sequer os 

concorrentes directos que participaram no concurso de atribui<;ao dadas as 

circlinstancias referidas. Por outro o trespasse apenas pode ser sobre o tempo que 

ainda falta da concessao. 

Por ultimo importa refor<;ar que os concessionarios tiveram um gravfssimo acidente de via<;ao 

que os deixou muito incapacitados para gerir todas as concess6es que tem como Municipio e 

como a Camara lhes tem que dar no final da concessao o direito de preferencia, que faz com 

todas as outras concess6es no valor da licita<;ao do novo concurso publico, esta-se mesmo a 

adivinhar que o concessionario vai manter em funcionamento a concessao ate ao seu termino 

dado que as raz6es da debilidade ffsica sao raz6es mais que suficientes para a Camara aceitar o 

pedido de trespasse .. . mas nao me parece {isto na minha opiniao) que a Camara possa 

rescindir alegando que o estabelecimento esta muitas vezes fechado, uma vez que o 

concessionario alega estarem a fazer fisioterapia, raz6es mais que 6bvias para que a justi<;a 

lhes mantenha a concessao. 

E neste pressuposto que voto a favor no superior interesse municipal, dos utentes e do publico 

em geral, dado nao encontrar raz6es que do acto de trespasse possa haver prejufzo para o 

Municipio ou para quem quer que seja sendo que me parece que todos ficam a ganhar e e 

esse o objectivo eo princlpio que os eleitos devem perseguir. 

0 Vice-Presidente 
. .----·-·-·-·--·- . ---·- ·-~--- •... - ............ 

' -h--- -· -' ) 
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MOVIMENTO 51 

DECLARACAO DE VOTO 

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

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

J. .,!.. ; J..~/ 'D 1 I ; 3 1 3 : V\ ·X ) 
com os fundamentos e considerandos seguintes: 

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

decisao em causa, com violac;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 

documentac;ao do ponte em causa, uma regra geral no anterior e neste mandate, razao pela 

qual tambem o ora Vereador se viu forc;ado a intentar a competente acc;ao judicial para o 

efeito; 

3 - Considerando que a nossa forma de estar implica a envolv€mcia 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 polftica 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 888 anos de existencia, nos 

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

princfpio da representatividade e do espfrito democratico das nossas rafzes. 

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

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

Ponte de Lima, ~. de 1 /lA....t..JO a ... , 201l.r, 

~ ~:=:s ~ 
(Filipe Viana) 
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MOVIMENTO 51 

DECLARACAO DE VOTO 

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

das suas func;6es, declarar o seu veto de abstenc;ao, no ambito do ponte 

'3.22-, Y ,.2. j 4. - ~)·Lt.sj ¥4eJ· 4r«:t; '-<.ABj L.f.J~; k 1J.oj'·t.l&.~.2~· 
com os fundamentos e considerandos seguintes: ~ ·J \..\ ; 5 . J 

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

decisao em causa, com violac;ao 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;ao do ponte em causa, uma regra geral no anterior e neste mandate, razao pela 

qual tambem o ora Vereador se viu forc;ado a intentar 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 888 anos de existencia, nos 

merece o maier respeito pela hist6ria des nossos antepassados, bern 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, veto abstenc;ao. 

Ponte de Lima, tk , de ~ df'llii ft.o , 201ly. 

0 Vereador, 

~-
---- - --(Filipe Viana)-
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MOVIMENTO 51 

PROPOSTA 

REDE SOCIAL 

Pretendendo o M51 intervir no ambito da concertac;:ao de ac;:6es a desenvolver pelos 

diferentes agentes locais, designadamente, colaborando na formulac;:ao de propostas de 

sinalizac;:ao de casas concretes com vista a fazer face aos fen6menos e problemas de pobreza e 

exclusao social, numa perspetiva de gestae local participada; 

Aproveitando o repto deixado pela vereadora dos pelouros da Ac;:ao Social, Saude e CPCJ, 

na sua entrevista ao jornal local "Alto Minho" na sua edic;:ao n. o 1151 de 16 de janeiro de 2014, 

p.p. , onde se pode ler "0 que o Municipio agradece e que os casas sejam sinalizados ... "; 

Avocando, ainda, a constatac;:ao, par parte do lider do grupo municipal do PSD em reuniao 

de Assembleia Municipal de 21.12.2013, de que, atualmente, estao ja sendo servidas pela Santa 

Casa da Misericordia, aproximadamente, 700 refeic;:6es par mes a familias e/ou pessoas 

carenciadas; 

lmporta, em primeiro lugar, aferir de que modo estao a ser asseguradas as prerrogativas 

veiculadas no Decreta-Lei n. o 115/2006,de 14 de junho, do Ministerio do Trabalho e Seguranc;:a 

Social, que determina a transferencia de competencias para as autarquias no que toea a Rede 

Social, funcionamento e competencias dos seus 6rgaos e instrumentos de planeamento 

associados, mormente: 

1 - 0 grau de atividade dos 6rgaos municipais previstos no citado diploma; 

2 - Que atores sociais e areas de intervenc;:ao integram - ou aderiram - ao CLAS (Conselho 

Local de Ac;:ao Social) e se o CLAS constituiu as CSF (Comiss6es Sociais de Freguesia) ou CSIF 

(Comiss6es Sociais lnter-Freguesias, no caso de as freguesias serem constituidas par urn numero 

igual ou menor que 500 habitantes); 

3 - Que recursos concelhios estao a ser rentabilizados i) para o planeamento social de 

carater local; ii) para a elaborac;:ao do diagn6stico social do municipio; iii) para o exercicio da 

sua atividade na respetiva area geogrMica. 

4 - Com que periodicidade reune o CLAS e as CSF /CSIF (caso estejam constituidas) e 

ultimas resoluc;:6es tomadas. 

Pagina 1 de 2 
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MOVIMENTO 51 

5- De que 6rgao previsto no referido diploma legal procedem as medidas de criac;:ao do 

cartao municipal do idoso e do cartao municipal das famflias numerosas anunciado pela Sra. 

Vereadora Ana Machado na supracitada pec;:a de imprensa. 

6 - De que modo se articula o Plano de Desenvolvimento Social com o Plano Diretor 

Municipal, no que ao papel da Rede Social diz respeito para a concretizac;:ao dos designios 

preconizados na legislac;:ao em vigor para o efeito. 

Por conseguinte, face a presente conjuntura social e econ6mica, torna-se por demais 

forc;:oso e urgente que todos os cidadaos sejam esclarecidos cabalmente sobre o funcionamento 

da Rede Social no municipio de Ponte de Lima, suas estruturas, valencias e capacidades de 

resposta, razao pela qual o M51 prop6e que seja impulsionado e dado cumprimento ao 

estabelecido no Decreta-Lei n. o 115/2006,de 14 de junho. 

Ponte de Lima, 20 de janeiro de 2014 

~~51 
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