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REUNIAO DA CAMARA MUNICIPAL 

DE 

PONTE DE LIMA 

Data da reuniiio: 23 de maio de 2016 
Local da Reuniiio: Ediflcio dos Pa~os do Concellw 

PRESENCAS: 

Presidente: 
En2. Victor Manuel Alves Mendes 

Vereadores: 
Sr. Gaspar Correia Martins 
Dra Ana Maria Martins Machado 
En2° Manuel Pereira da Rocha Barros 
Eng0 Vasco Nuno Magalhaes Velho de Almeida Ferraz 
Dr. Filil)e Agostinho Cruz Viana 
Dr. Paulo Jorge da Cunha Barreiro de Sousa 

F AL T AS: ----------

Inlcio da Reuniilo: Quinze lwras 

Encerramento: Dezoito horas e vinte minutos 

Secrettirio: Chefe de Divisiio Municipal: Dr. a Maria Sofia Fernandes Vellw de 
Castro Araujo 

Prestou Colabora~iio Tecnica: M" Guil/rermina Franco 

Resumo Dhlrio de Tesouraria: 
Sa/do ..................... 15.376.499,53 euros 

. 

OBS: 
A Ata foi aprovada por minuta 
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_PERiODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA: -----------------------------
-- 0 Sr. Presidente no uso da palavra propos um voto de congratulavoes a Associavao 

Cultural e Recreativa de Arcozelo - Secy~O desportiva pela conquista do Campeonato 

Distrital e pela subida de divisao. A Camara Municipal deliberou por nnanimidade aprovar o 

voto proposto devendo ser dado conhecimento ao clube. ---------------------

--Ainda no uso da palavra propos um voto de congratula96es ao atleta Fernando Pimenta 

pela conquista da medalha de ouro na prova de kl-5.000 metros da Taya do Mundo de 

canoagem, que decorreu em Duisburgo, na Alemanha. A Camara Municipal deliberou por 

unanimidade aprovar o voto proposto, devendo ser dado conhecimento ao atleta, ao treinador, 

ao Clube Nautico e a Federavao Portuguesa de Canoagem. --------------

--Ainda no uso da palavra congratulou-se com a forma como decorreram as classi ficativas 

do Rali de Portugal em Ponte de Lima, tendo a organiza~ao tecido largos elogios ao 

Municipio pela colaborayao prestada. ------------------------

--0 Sr. Prcsidente ainda no uso da palavra comunicou aos Srs. Vereadores que no final da 

pr6xima rcuniao de Camara e se tivessem disponibilidade para o efeito, se deslocariam todos 

para visitar urn terrene que csta a ser negociado, para aquisi~f1o por parte do Municipio, junto 

ao n6 da A3 de Calvelo, classificado pelo PDM como area empresarial, com uma boa 

localiza9ao para instala~YaO de unidades empresariais, pois tem sjdo bastantes as solicitayoes 

que temos tido por parte de empresas. -------------------------

_Interven~flo dos Vereadores: -----------------------

_Usou da palavra, em primeiro lugar o Sr. Vereador Eng.0 Manuel Barros o qual se 

associou a todos os votes propostos pelo Sr. Presidente, considerando que sao mementos 

positives ao nivel desportivo para Ponte de Lima. Ainda no uso da palavra questionou o Sr. 

Presidente da Camara sobre a possibilidade de implementar alguma medida na Estrada 

Nacional junto a Panilima, em S. Gonc;alo, Arcozelo, de forma a melhorar as condiyoes de 

seguranc;a daquela zona. Alertou ainda a Camara Municipal para o facto de o Cemiterio 

Municipal na parte antiga, necessitar de uma intervenyao ao nivel do pavimento c da sua 

reorganizayllo. Considerando o aproximar da epoca balnear questionou a Camara Municipal 

sobre a possibilidade de tomar algumas medidas basicas de seguran9a do Rio, como 

sinalizayao, limpeza e fiscalizac;llo na epoca balnear. Declarou ainda o quanto foi positivo a 

limpeza que foi feita na EM 524, tendo com esta interverwao evitado a ocorrencia de 

incidentes. Por fim apresentou duas propostas de recomenda9ao que ficam anexas a presente 

ata, como documentos numero um e dois respetivamente e se consideram como fazendo parte 

integrante da mesma. ---------------------------------
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__ Por tim usou da palavra o Sr. Vereador Dr. Filipe Viana referindo que na ata anterior 

nao ficou transcrito na totalidade as declara90es prestadas na ultima reuniao, na medida em 

que declarou que como estavamos no per.fodo da Queima das Fitas, que eo culminar de um 

percurso acade:mico, parabcn.izou todas as familias e os estudantes, por este momento 

congratulante, parabenizando a todos pelos Sxitos desportivos e academicos. Ainda no uso da 

palavra abordou os seguintes assuntos: Portagens nao obrigado, A28 e objetivo do governo 

rcduzir; na tlltima Assembleia Municipal o Sr. Presidente aflrmou que o Senhor 1° Ministro 

nao iria rever o processo reorganizativo das Freguesias, as noticias e o comunicado de 12 de 

maio vieram contradizer o que foi declarado pelo Sr. Presidente; carta europeia, Resoluc;ao da 

Assembleia da Republica n.0 28/90; Resolu9a0 da Assembleia da Republica n.0 87/90; 

Portaria n.0 131/2016, de 10 de maio; programa de apoio aos bombeiros, campo de treino; 

simplex; glifosato e o amianto; elabora9ao do plano anual de preven9ao de riscos de 

corrupc;llo e infra9oes conexas; Calvelo, o que tera isso de especial emir ao local; passeios e 

hip6dromo de Calvelo para quando; 40 anos depois das primeiras elei9oes, citando uma frase 

de Ramalho Eanes "Faz falta politizar os cidadaos desde a inmu.cia"; 19 de maio Dia Mundi a! 

do Medico de Familia; dia 29 de maio Dia Nacional do Folclore; parabenizou ainda as 

iniciativas promovidas para lembrar o dia da Internacional da Biodiversidade. _ ___ _ 

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

convenientes. ----------------------------------------------------------
_ORDEM DO DJA: Presente a ordem de trabalhos, foram tomadas as seguintes resolu~5es 

acerca dos assuntos del a constantes. 

_(01) APROV A<;AO DA AT A DA REUNIAO ANTERIOR: - A Camara Municipal em 

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

sem prejufzo da sua previa aprova9ao sob a forma de minuta, para efeitos do disposto nos 

numeros 3 e 4 do citado artigo, deliberou aprovar a ata da reuniao realizada em 09 de maio de 

2016, pelo que vai a mesma ser assinada pelo Exmo. Presidente e pela Secretaria. Esta 

delibera9ao foi tomada por maioria com cinco votos a favor e dois votos contra dos Srs. 

Vereadores Dr. Filipe Viana e Eng.0 Manuel Barros. 0 Sr. Vereador Eng.0 Manuel Barros 

apresentou declara~ao de voto, que se anexa a presente ata, como documento numero tr8s, e 

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

_(02) OBRAS PARTICULARES _ ___ ___ ___ ____ _ 

_ 2.1 - PROCESSO DE LOTEAMENTO N° 25/92 - PEDIDO DE AL TERA<;AO AO 

AL V ARA DE LOTEAMENTO No 2/01 - LOTE No 29 - Rna de Angola - Freguesia da 

Feitosa - Requerente: Inveslima - Sociedade de Constru~oes e Imobiliaria, Lda. -

Aprova~lo. A Camara Municipal deliberou por maioria com cinco votos a favor, urna 
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absten~~o do Sr. Vereador Eng.0 Manuel Barros e um voto contra do Sr. Vereador Dr. Filipe 

Viana, aprovar a altera9ao. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declara9ao de voto, 

que se ancxa a presente ata, como documento numero quatro, e se considera como fazendo 

parte integrante da mesma. ____________ _________ _ _ 

_ 2.2 - PROCESSO DE LOTEAMENTO No 2/02 - PEDTDO DE AL TERA!;AO AO 

ALVARA DE LOTEAMENTO No 3/05 - LOTE N° 27 - Av! dos Bombeiros Voluntarios 

• Freguesia da Feitosa - Requercntes: Manuel Dantas Amorim c Emilia Maria Vaz 

Silverio - Aprova~Ao. A C§.mara Municipal deliberou por maio ria com cinco votos a favor, 

uma absteny~O do Sr. Vereador Eng.0 Manuel Barros e urn voto contra do Sr. Vereador Dr. 

Filipe Viana, aprovar a alterac;ao. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou dcclarac;ao de 

voto, que se anexa a presente ata~ como documento nfunero quatro, e se considera como 

fazendo parte integrante da mesma .. ___________________ _ 

_ 2.3 - PROCESSO DE LOTEAMENTO N° 28/95 - PEDIDO DE AL TERA!;AO AO 

AL V ARA DE LOTEAMENTO N° 65/96 - LOTE No 13 - Rua das Oliveiras - Freguesia 

da Feitosa - Requerente: Sousa Freitas e Lima - Constru~oes, Lda. - Promover a 

consults aos proprietarios por editaJ, conforme disposto no n° 3 do artigo 27.0 do RJUE. 

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

Vereador Dr. Filipe Viana, promover a consulta aos proprietAries por edital, conforme o 

disposto no n° 3 do art.0 27° do R.TUE. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declarac;do 

de voto, que se anexa a presentc ata, como documento nfuncro quatro, e se considera como 

fazendo parte integrante da mesma. _ ______ ____________ _ 

_ (03) OBRAS PUBLICAS ___ __________ ____ _ 

_ 3.1 - EMPREIT ADA DE "CONSTRU<;AO DE RELV ADO SINTETICO - CAMPO 

MUNICIPAL DA GANDRA" - Aprova.,ao do RelatOrio Final e adjudica~ilo a firma 

"Armiodo Afonso, Lda." pelo valor de 626.968,59 euros, acrescido de IV A 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 relat6rio finale emitir parecer favoravel a 
adjudica~Ao a firma "Armindo Afonso, Lda." pclo valor de 626.968,59 euros, acrescido de 

TVA a taxa legal em vigor. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declarac;~o de voto, 

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

parte integrante da mesma. __________ _____________ _ 

_ 3.2- EMPREITADA DE CONSTRU<;AO E CONSERVAC";AO DE PASSEIOS E 

OUTROS ESPA<;OS PUBLICOS - REQUALIFICAC";AO DO LARGO DO 

TERRETRO-GANDRA - Aprova~tiio de projeto - Emissao de parecer favoravel a 
abertura de concurso publico, aprova.,ao programa de concurso, caderno de encargos, 
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juri do procedimento e prazo de executrio. A Camara Municipal deliberou por maioria 

com seis votos a favor e urn voto contra do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, aprovar o projeto, 

emitir parecer favorave] a abertura de concurso publico, aprova9~0 do programa de concurso, 

caderno de encargos e fixar o prazo de execu9do em 210 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, pelo Chefe 

da DEP, Eng.o Rogerio Lopes Margalho Oliveira Pereira e pela Chefe da DAF, Dr.8 Maria 

Sofia Fernandes Velho de Castro Araujo. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou 

declara~ao de voto, que se anexa a presente ata, como documento nfunero cinco, e se 

considera como fazendo parte integrante da mesma. _ _____________ _ 

_ (04) JUNTAS DE FREGUESIA _ _ ________ ___ _ _ _ 

_ 4.1 - FREGUESIA DE ARCOZELO - Presente um email a solicitar autorizatrAo 

para visitar diversos equipamentos do Municipio no dia 24 de maio. A Camara Municipal 

deliberou por maioria com seis votos a favor e uma absten9~0 do Sr. Vereador Dr. Filipe 

Viana, autorizar as visitas, a titulo gratuito, ao Museu do Brinquedo, Centro de lnterpretav~O 

do Vinho Verde, Centro de Interpreta9~0 das Lagoas, Quinta de Pentieiros e Cadeia das 

Mulheres. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declara~ao de voto, que se anexa a 
presente ata, como documento numero seis, esc considera como fazendo parte integrante da 
mesma. _____________________________________ _ 

_ 4.2- FREGUESIA DE CABRA<;AO E MOREIRA DO LIMA- Presente um oficio a 

solicitar o adiantamento das verbas dos anos de 2016 e 2017. A Camara Municipal 

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

Viana, autorizar o adiantamento das verbas do ano de 2016 c dos tres primeiros trimestres do 

ano de 2017, com exce9~0 da verba relativa a limpeza da rede viaria. 0 Sr. Vereador Dr. 

Filipe Viana apresentou dcclar~ao de voto, que se anexa a presente ata, como documento 

n'l1mero quatro, e se considera como fazendo parte integrante da mesma. _____ __ _ 

4.3 - FREGUESIA DA CORRELHA - Presente um oficio a solicitar o adiantamento 

da 2• tranche. A Camara Municipal deliberou por unanimidade autorizar o adiantamento 

da 23 tranche, com exce~ao da verba relativa a limpeza da rede viaria. ______ _ 

_ 4.4 - FREGUESIA DE GONDUFE - Presente um oficio a solicitar uma 

comparticipa~ao fmanceira destinada as obras de "Beneficia~io da Travessa de S. 

Miguel". A Cfunara Municipal deliberou por unanimidade atribuir uma comparticipaytlo 

financeira de 70% ate ao montante maximo de 2.819,60 euros (dois mil oitocentos e dezanove 

euros e sessenta centimos), destinada as obras de "Beneficia9~0 da Travessa de S. Miguel", a 

transferir ap6s a conclus~o dos trabalhos. - ------------------7 
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_4.5 - FREGUESIA DE REBORDOES SOUTO - Presente um offcio a solicitar uma 

comparticipa~Ao financeira destinada as obras de "Repara~ao da cobertura da sede da 

junta". A Camara Municipal deliberou por unanimidade atribuir uma comparticipayao 

financeira de 70% ate ao montante maximo de 2.722,37 euros (dois mil setecentos e vinte e 

dois euros e trinta e sete c~ntimos), destinada a obra de ''Reparay~O da cobertura da sede da 

junta") a transferir ap6s a conclusao dos trabalhos. ________ ______ _ 

_ 4.6- FREGUESIA DE SEARA- Presente um oficio a solicitor uma comparticipa~iio 

financeira destinada as obras de "Repara~iio da cobertura da sede da junta". A Camara 

Municipal deliberou por unanimidade atribuir uma comparticipay~O financeira de 70% ate 

ao montante maximo de 3.578,40 euros (tres mil quinhentos e setcnta e oito euros e quarenta 

centimos), dcstinada a obra de "Repara~tao da cobertura da sedc da junta'', a transferir ap6s a 

conclusao dos trabalhos. ------ -------------- --- -----
- ·· (05) ASSUNTOS DIVERSOS ____________ ___ _ 

_ 5.1 - REGULAMENTO JNTERNO DE HORARIOS DE TRABALHO E DE 

CONTROLO DE ASSTDUlDADE E PONTUALIDADE DOS TRABALHADORES DA 
" CAMARA MUNICIPAL DE PONTE DE LIMA - Aprova~fto. A Camara Municipal 

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

Viana, aprovar o regulamento. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declaray~o de 

voto, que se anexa a presente ata, como documcnto nfunero sete, e se considera como fazendo 

parte integrante da niesma. ___ ___________ ____ _____ _ 

_ 5.2 - DELIMITA<:AO DA AREA DE REABILITA<:AO URBANA ADJACENTE 

AO NUCLEO CENTRAL - Aprova~ao. A Cfunara Municipal deliberou por maioria com 

seis votos a favor e urn voto contra do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, aprovar a delimita9ao da 

area de reabilita~tao urbana adjacente ao nucleo central. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana 

apresentou declaray~o de voto, que se anexa a presente ata, como documento ntunero sete, e 

se consjdera como fazendo parte integrante da mesma. ___ _____ _____ _ 

_ 5.3 - DECLARA<:AO DE RETrFICACAO DA ARU DE PONTE DE LIMA -

Aprova~ao. A Cfunara Municipal deliberou por maioria com seis votos a favor c urn voto 

contra do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, aprovar a declarayao de retificayao da ARU de Ponte 

de Lima. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declarayao de voto, que se anexa a 
presente ata, como documento nfunero sete, e se considera como fazendo parte integrante da 

mesma. ________________________________ ~----------

_ 5.4 - NORMAS DE CEDtNCIA E UTILTZACAO DE VIATURAS MUNICIPAlS 

DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - Aprova~ao da altcra.yilo da alinea d) do no 2 

do art.0 4°. A Camara Municipal deliberou por maioria com seis votos a favor c urn voto 
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contra do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, aprovar a altera9a0 proposta da alfnea d) do U0 2 do 

art.0 4° das Normas de Cedencia e Utiliza~ao de Viaturas Municipais de Transportes de 

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

da mesma. --------------------------------------------
5.5 • PRO POSTA DE P ARCERIA CAMP ANHA SONAE POWERED BY TLC 

MARKETING - Aprova~io. A Camara Municipal deliberou por maioria com seis votos a 

favor e um voto contra do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana. aprovar a proposta de parceria. 0 Sr. 

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

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

mcsma. _______ - --------------------------

_5.6 - PROPOSTA DO SR. PRESIDENTE DA CAMARA- Constitui~io do Juri do 

"Premio de Empreendedorismo e Desenvolvimento Rural" - Aprova~io. A Camara 

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

Dr. Filipe Viana, nomear o jfui do concurso, sendo constituido pelos seguintes elementos: Dr. 

Paulo Barreiro Sousa como Presidente do JUri; Presidente da Associacrilo Empresarial de 

Ponte de Lima ou seu representante e Presidente da Coopa1ima - Cooperativa Agricola de 

Agricultures do Vale do Lima, C.R.L. ou seu representante. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana 

apresentou declarac;~o de voto, que se anexa a presente ata, como documento numero scis, e 

se considera como fazendo parte integrante da mesma. _________________ _ 

_ 5.7 - PROTOCOLO DE CEDiNCIA TEMPORAR:IA DE HENS MUSEOL6GICOS 

ENTRE 0 ExERCITO PORTUGlJtS E 0 MUNICIPIO DE PONTE DE LIMA -

Aprova~io. A C§mara Municipal deliberou por maioria com seis votos a favor e uma 

abstenyao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, aprovar o protocolo. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe 

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

seis, e se considera como fazendo parte integrante da mesma .. ____ ______ _ 

_ 5.8 - PROTOCOLO NO AMBITO DO PROJETO ACADEMIA DE FUTEBOL DE 

PONTE DE LIMA - ESPA<;O PARA A IGUALDADE DE OPORTUNIDADES E 

INCLUSAO SOCIAL - Aprova~io. A Camara Mtmicipal delibcrou por maioria com seis 

votos a favor e uma absten~ao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, aprovar o protocolo. 0 Sr. 

Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declara9fl0 de voto, que se anexa a presente ata, como 

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

_ 5.9- PROTOCOLO DE PARCERIA "DA SERRA D'ARGA A FOZ DO ANCORA'' ~ 
ENTRE OS MUNiCIPIOS DE CAMINHA, PONTE DE LIMA E VIANA DO 

CASTELO - Aprova~io. A Camara Municipal deliberou por maioria com seis votos a 
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favor e uma abstenvao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, aprovar o protocolo. 0 Sr. Vereador 

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

numero oito, e se considera como fazcndo parte integrante da mesma. ________ _ 

_ 5.10 - NORMAS PARA VENDA NA SALA DE PROVAS DO CENTRO DE 

INTERPRETACAO E PROMOCAO DO VINHO VERDE PONTE DE LIMA -

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

contra do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, aprovar as nonnas apresentadas. 0 Sr. Vereador Dr. 

Filipe Viana apresentou declarayaO de voto, que se an.exa a presente ata, como documento 

numero sete, e se considera como fazendo parte integrante da mesma. ________ _ 

_ 5.11 - PROPOSTA DO SR. VEREADOR DR. FILIPE VIANA • "Familia e 

Natalidade" - Aprova~iio. A Camara Municipal deliberou por maioria com seis votos 

contra do Sr. Presidente, dos Vereadores eleitos pelo CDS-PP e do Sr. Vereador Eng.0 Manuel 

Barros e um voto a favor do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana rejeitar a proposta. 0 Sr. 

Presidente e os Vereadores eleitos pelo CDS-PP apresentaram declarav~o de voto, que se 

anexa a presente ata, como documonto nlimero nove e se considera como fazendo parte 

integrante da mesma. ________________ ____ _____ _ 

_ 5.12- PROPOSTA DO SR. VEREADOR DR. FILIPE VIANA- "0 Desporto em 

Ponte de Lima''- Aprova~ao. A Camara Municipal deliberou por maioria com seis votos 

contra do Sr. Presidente, dos Vereadores eleitos pelo CDS-PP e do Sr. Vereador Eng.0 Manuel 

Barros e um voto a favor do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana rejeitar a proposta. 0 Sr. 

Presidente e os Vereadores eleitos pclo CDS-PP apresentaram declaray~o de voto, que se 

anexa a presente ata, como documento numero dez e se considcra como fazendo parte 

integrante da mesma. _________________________ _ 

_ 5.13 - PROPOSTA DO SR. VEREADOR DR. FILIPE VIANA - "Uma Vida 

Saudavel" - Aprova~ao. A Camara Municipal deliberou por maio ria com seis votos contra 

do Sr. Presidente, dos Vereadorcs eleitos pelo CDS-PP e do Sr. Vereador Eng.o Manuel 

Barros e urn voto a favor do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana rejeitar a proposta. 0 Sr. 

Presidente e os Vereadores eleitos pclo CDS-PP apresentaram declarac;ao de voto, que se 

anexa a presente ata, como documento numero onze e se considera como fazendo parte 

integrante da mcsma. ____________________ _____ _ 

_ 5.14 - PROPOSTA DO SR. VEREADOR DR. FILIPE VIANA • "Urn Rio Pr6ximo 

das Pessoas e Carta da Agua de Ponte de Lima" - Aprova~Ao. A Camara Municipal 

dcliberou por maioria com cinco votos contra do Sr. Presidcnte e dos Vereadores eleitos 

pelo CDS-PP e dois votos a favor dos Srs. Vereadores Dr. Filipe Viana e Eng.o Manuel Barros 

rejeitar a proposta. 0 Sr. Presidente c os Vcreadores eleitos pelo CDS-PP apresentaram 
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declar8.9ao de voto, que se anexa a presente ata, como documento nlimero doze e se considera 

como fazendo parte integrante da mesma. ________________ __ _ 

_ 5.15- PROPOSTA DO SR. VEREADOR DR. FILIPE VIANA- "Ilumina~ao, Rede 

Vhiria, PDM, Alta Tensi'lo, Etar - URBANISMO" - Aprova~i'lo. A Cfunara Municipal 

deliberou por maioria com seis votos contra do Sr. Presidente, dos Vereadores eleitos pelo 

CDS-PP e do Sr. Vereador Eng.0 Manuel Barros e urn voto a favor do Sr. Vereador Dr. Filipe 

Viana rejeitar a proposta. 0 Sr. Presidente cos Vereadores eleitos pelo CDS-PP apresentaram 

declarac;ao de voto, que se anex:a a presente ata, como documento nl:unero treze e se considera 

como fazendo parte integrante da mesma. ______ ______ _ _ 

_ 5.16 - "ELOS DA MONT ANHA" - Presente um oficio a solicitar a cessa~ao do 

contrato do Parque de Pesca de Rendufc e dos Empreendimentos Turisticos no Espa~o 

Rural. A Camara Municipal deliberou por maioria com seis votos a favor e uma abstcn9Eio 

do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, aceitar a cessac;ao do contrato do Parque de Pesca de 

Rendufe e dos Empreendimentos Turisticos no Espa9o Rural. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana 

apresentou declara9~ de voto, que se anexa a presente ata, como documento nlimero seis e se 

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

_ 5.17 - FACULDADE DE LETRAS - UNIVERSIDADE DO PORTO - Presente um 

oficio a solicitar uma visita guiada ao Museu dos Terceiros, ao CIPVV e Quinta de 

Pentieiros e Lagoas de Bertiandos e S. Pedro D' Arcos oo dia 29 de maio. A Cdmara 

Municipal deliberou por maioria com seis votos a favor e uma absten9a0 do Sr. Vereador 

Dr. Filipe Viana, autorizar a visita guiada ao Museu dos Tercciros, ao CrPVV e Quinta de 

Pentieiros e Lagoas de Bertiandos e S. Pedro D' Arcos no dia 29 de maio, a titulo gratuito. 0 

Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declarayao de voto, que se anexa a presente ata, 

como documento nlimero seis e se considera como fazendo parte integrante da 

mesma. _ ____ _______________________ __ ~ 

_5.18 - LIVRO DO FESTIVAL DE JARDINS ESCOLINHAS - Aprova~ao do pre~o 

de venda. A Cfunara Municipal deliberou por maioria com seis votos a favor e uma 

abstens:ao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, aprovar a proposta apresentada e lixar o prc9o de 

venda do livro em 5,00 euros, com IV A inclufdo. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou 

declarac;ao de voto, que se anexa a presente ata, como documento numero seis e se considera 

como fazendo parte integrante da mesma .. ___ _ _ ________ _ _ 

_ 5.19 - BASKET CLUB LIMIENSE- Presente um oficio a solicitar a utiliza~ao das 

piscinas Natura durante os meses de junho c julho, a titulo gratuito. A Cdmara Municipal 

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

Viana, autorizar a utilizac;~o das piscinas Natura, as terc;as-fe iras e qua1tas-feiras do dia 13 ao 
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dia 24 de junho, e do dia 27 de junho ate ao dia 01 de julho durante todo o dia; no periodo 

compreendido entre os dias 4 a 15 de julho no periodo da manha~ a titulo gratuito, no maximo 

de cinco dias uteis consecutivos, com cxce9ao dos feriados e fins-de-semana e mediante 

apresenta9ao de seguro. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declara9ao de voto, que 

se anexa a presente ata, como documento nfunero seis e se considera como fazendo parte 

integrante da mesma .. _____________________ ____ _ 

_ 5.20 - ASSOCIAC';AO DE PAIS DO VALE DO NEIV A - Presentc um email a 

solicitar autoriza~Ao para utiliza~fto de diversos equipamentos municipais inserido no 

Programa ProFerias Vale do Neiva 2016. A C~mara Municipal deliberou por maioria 

com seis votes a favor e uma absten9~0 do Sr. Vcreador Dr. Filipe Viana, autorizar as visitas 

ao Festival de Jardins, Arquivo Municipal, Biblioteca Municipal, Museu do Brinquedo e 

Piscinas Municipais de Freixo, inseridas no Programa ProFerias Vale do Neiva 2016, durante 

o mes de julho em ftm9ao da disponibilidade dos servi9os. 0 Sr. Vcreador Dr. Filipe Viana 

apresentou declarayao de voto, que se anexa a prescnte ata, como documento nll.mero seis e se 

considera como fazendo parte integrante da mesma. __________ _ 

_ 5.21- ASSOCIACAO DE PAIS DE VITORINO DOS PJAES - Presente um email a 

solicitar autoriza.;io para visitar a Biblioteca Municipal, Museu do Brinquedo e Quinta 

de Pentieiros. A C§.mara Municipal deliberou por maioria corn seis votos a favor e uma 

absten9~0 do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, autorizar as visitas a Biblioteca Municipal, ao 

Museu do Brinquedo a Quinta de Pentieiros em fun9~0 da disponibilidade dos serviyos. 0 Sr. 

V crcador Dr. Filipe Viana apresentou declaray~o de voto, que se anexa a presentc ata, como 

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

_ 5.22 - APPACDM - ASSOCIACAO PORTUGUESA DE PAIS E AMIGOS DO 

CIDADAO DEFICIENTE MENTAL - Presente um oficio a solicitar autori:za~io para 

frequentar a piscina Natura no pcriodo entre 27 de junho a 08 de julho e visita ao 

festival de Jardins no dia 12 de julho. A Camara Municipal deliberou por maioria com 

seis votos a favor e uma absten9ao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, autorizar a frcquencia da 

piscina Natura no periodo entre 27 e 30 de junho todo o dia, de I a 8 de julho no periodo da 

man.ha, a titulo gratuito, no maximo de cinco dias uteis consecutivos, com exce9ao dos 

feriados e fins-de-semana e mediante apresenta9ao de seguro. Mais deliberou por maioria 

com seis votos a favor e uma absten9ao do Sr. V ereador Dr. Filipe Viana autorizar a vis ita ao 

Festival de Jardins no dia 12 de julho, a titulo gratuito. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana 

apresentou declara9~0 de voto, que se anexa a presente ata, como documento nfunero seis e se 

consjdera como fazendo parte integrante da mesma. ___________ __ _ 
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_5.23- INSTITUTO BRITANl:CO DE PONTE DE LIMA- Presente um email a 

solicitar a ced~ncia do Audit6rio Rio Lima para o dia 31 de maio. 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 Audit6rio Rio Lima para o dia 31 de maio. 0 Sr. Vereador Dr. 

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

numero seis e se considera como fazendo parte integrante da mesma. _______ _ 

5.24 - ACADEMIA DE MUSJCA FERNANDES FAO - Presente um email a 

solicitar a cedencia do Audit6rio Rio Lima para os dias 29 de junho, 01, 02, 03 e 04 de 

julho. A Camara Municipal deliberou por maioria com seis votos a favor e uma absten9ao 

do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, autorizar a cedencia do Audit6rio Rio Lima para os dias 29 

de junho, 01, 02, 03 e 04 de julho. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declarac;:ao de 

voto, que se anexa a presente ata, como documento ntunero seis e se considera como fazendo 

parte integrante da mesma. _ _ _ _____ ___ _________ _ 

5.25 - ASSOCIA~AO DESPORTIV A "OS LIMIANOS" - Presente um email a 

solicitar a cedencia das instala~oes do Campo do Cruzeiro para o dia 19 de junho. A 

Camara Municipal deliberou por maioria com seis votos a favor e uma absten9a0 do Sr. 

Vereador Dr. Filipe Viana, autorizar a ced~ncia das instalay5es do Campo do Cruzeiro para o 

dia 19 de junho. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declara9ao de voto, que se anexa 

a presente ata, como documento numero seis e se considera como fazendo pa1te integrante da 

mesma., __________________________________________________________ __ 

_ 5.26 - ESCOLA SECUNDARIA DE PONTE DE LIMA - Presente um email a 

solicitar a ced~ncia da Igreja de St.0 Antonio - Museu dos Terceiros para o dia 02 de 

junho. A Camara Municipal deliberou por maioria com seis votos a favor e uma absten9ao 

do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, autorizar a cedencia da Igreja de St.0 Ant6nio- Museu dos 

Terceiros para o dia 02 de junho. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declara9ao de 

voto, que se anexa a presente ata, como documento nlimero seis e se considera como fazendo 

parte integrante da mesma. ____________________ ____ _ 

_ 5.27 - SPESTUNA TUNA FEMININA- Presente um email a solicjtar a cedencia do 

Auditorio Rio Lima para o dia 04 de junho. 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 Audit6rio Rio Lima para o dia 04 de junho. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou 

declara9ao de voto, que se anexa a presente ata, como documento nfunero seis e se considera 

como fazendo parte integrante da mesma. ___ ___ _____ ___ _ 

5.28 - EDL - ESCOLA DESPORTIV A LIMJANA - Prcsente um email a solicitar a 

cedencia de espa~os para a realiza~ao das Ferias Desportivas. A Camara Municipal 
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deliberou por maioria com seis votos a favor e uma abstenc;[o do Sr. Vcreador Dr. Filipe 

Viana, autorizar mediante apresentay[O de seguro, a cedencia da cantina da Pre-Primaria, 

sendo que a confec;3o das refei9~es devera ser assegurada pelos requerentes. Mais deliberou 

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

autorizar a utiliza9ao das Piscinas Natura na 3.u e 4.6 semana de junho durante todo o dia, na 

1.8 e 2.8 semana de julho ate as 14:00 horas, a titulo gratuito. no maximo de cinco dias uteis 

consecutivos, com excec;ao dos feriados e fins-de-semana e mediante apresentac;3o de seguro. 

Mais deliberou por maioria com seis votos a favor e uma abstenc;[o do Sr. Vereador Dr. 

Filipe Viana autorizar a visita aos Museus do Brinquedo e Terceiros, a frequencia das Piscinas 

e PavilhM Municipais, a titulo gratuito mas sem visitas guiadas. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe 

Viana apresentou declara9a0 de voto, que se anexa a presente ata, como documento nfunero 

seis e se considera como fazendo parte integrante da mesma. ____ _____ _ _ 

5.29 - MUNICIPIO DE V ALP ACOS - Presente um email a solicitar a cedencia do 

Restaurante da Expolima e autoriza~io para visitar os Museus do Brinquedo e 

Terceiros no dia 04 de junho. A C§mara Municipal deliberou por maioria com seis votos a 

favor c uma absten9ao do Sr. Vereador Dr. Fitipe Viana, autorizar a cedencia da Expolima 

para o dia 04 de junho, estando a mesma condicionada ao pagamento de 250,00 euros, 

(duzentos e cinquenta euros) acrescido de IVA a taxa legal, situa9a0 que sera vcrificada no 

dia do even to com a apresenta~[o do comprovativo do pagamento emitido pelo Municipio ao 

responsavel pela abertura do acesso a Expo lima. Mais deliberou por maio ria com seis votos 

a favor e uma absten9ao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana. que sem o comprovativo do 

pagamento nao sera perrnitjdo o acesso e utiliza9ao autorizada. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe 

Viana apresentou declara9~0 de voto, que se anexa a presente ata, como documento numero 

seis e se considera como fazcndo parte inteb'Tante da mesma. ______ ____ _ 

5.30 - AGRUP AMENTO DE ESCOLAS ANTONIO FEIJO - Presente um email a 

solicitar a cedencia do Audit6rio Rio Lima para o dia 23 de maio. A Camara Mturicipal 

deliberou por maioria com seis votos a favor e uma absten9ao do Sr. Vereador Dr. Filipe 

Viana, autorizar a cedencia do Audit6rio Rio Lima para o dia 23 de maio. 0 Sr. Vcreador Dr. 

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

nfunero seis e se considera como fazendo parte integrante da mesma. ____ ___ _ 

_ (06) ATRIBUI<;AO DE SUBSiDIOS _________ ____ _ 

_ 6.1 - AGRUP AMENTO DE ESCOLA DE PONTE DE LIMA - Atribuh;ao de 

subsidio destinado a custear despesas com o projeto "4x4 in Schools". A Camara 

Municipal deliberou por maioria com seis votos a favor e wna absten9ao do Sr. Vereador 

Dr. Filipe Viana, atribuir urn subsidio no montante de 2.000,00 euros (dois mil euros), 
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minuta, para surtir efeitos imediatos. Esta delibera9ao foi tomada por maioria com seis votos a 

favor e um voto contra do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana. _____________ _ 

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

Camara declarou encerrada a reuniao pel as dezoito horas e vinte minutos. ______ _ 

Para cons tar se lavrou a presente ata que, I ida e achada conforme, vai ser assinada. ___ _ 

A Secretaria, 

\{,o " ~c l?to<>d.. \JJb .-1 {.. 1, ling' 



PO:Ntt D£ LIMA 
um partido ao seu lado 

PROPOSTA DE RECOMENDACAO 

ADI~RTliRA l>E CANTIN AS I~SCOURl~S DlfltJ\N'nt 0 PROXIMO PEJdOOO I>E FERIA!!; 

Esta comprovado que, segundo estatisticas de entidade independente, o risco de pobreza em Portugal aumentou, 

sendo incluido nesse risco cerca de 650.000 crian~as. 

Nenhum concelho deste pais fica imune a esta realidade. Existe em Ponte de Lima urn nmnero considenivel de 

crian<;as que beneficia do Escalao Ada A<;ao Social Escolar. Estas crian<;aS devidamente sinalizadas pelo sistema 

social, pertencem a familias que apresentam fragilidades econ6micas e sociais. Nalguns casos, sao os familiares 

de retaguarda que conseguem minorar as condi<;oes de extrema pobreza. 

Neste quadro de tao elevada importancia, a vulnerabilidade atinge em primeira fuse as crian~as deste concelho de 

Ponte de Lima. Tern sido reconhecido pelo pessoal docente e nao-docente das nossas escolas que ha crian<;as cuja 

refei<;ao principal e a que fuzem na escola, furtando-se a comer a sobremesa, no sentido de a levar para casa e 

alimentar-se melhor no resto do dia. 

Estas crian<;as tern uma alimenta<;ao insu:ficiente no Iimiar da subnutri<;ao. 

As crian<;as sao uma realidade muito sensivel Se nao lhes for garantido urn crescimento equilibrado, uma 

alimenta<;ao saudavel estamos a comprometer o futuro do nosso concelho. 

Cumpre ao Municipio apoiar ou comparticipar, pelos meios adequados, no apoio a atividades de interesse 

municipal, de natureza social e deliberar em materia de a<;ao social escolar, especialmente no que respeita a 
alimenta<;ao, alojamento e atribui<;ao de auxilios econ6micos a estudantes. Urn Municipio solidario deve colocar 

ao dispor das crian<;as oriundas de fumilias carenciadas a possibilidade de manter em funcionamento, a maior 
parte do ano, o servi<;o de refei<;oes escolares. Esta a<;ao complementar aos sistemas sociais vigentes, promove a 

inclusao e a igualdade social e e garante do desenvolvimento integral e equilibrado das crian<;as limianas . 

Nesse sentido recomendo que as cantinas escolares, durante o proximo periodo de ferias em Junho e Julho, se 

reconvertam em cantinas sociais, mantendo o fornecimento do ahno<;o aos alunos a quem foi atribuido o Escalao 

A. 

0 Municipio de Ponte de Lima dispoe de disponibilidades financeiras e ao assumir esta medida humanitaria 

prestara as fumilias e as crian<;as limianas mais carenciadas urn servi<;o social que contribuira para elevar no nos so 

concelho os niveis da dignidade humana. 

Ponte de Lima, 23 de maio do 2016 

manuelbarrosvereadorcmpl@gmail.com 



PO~IDIIDB. 
Um partido ao seu lado 

PROPOSTA DE RECOMENDACAO 

ALARGAMENTO DO HORARIO DE FUNCIONAMENTO DA BIBLJOTECA MUNICIPAL 

Considerando que a Biblioteca Municipal de Ponte de Lima e dos poucos espa9os publicos ( senao 
o tinico) com condi9oes adequadas ao estudo, leitura e consulta de manuais; 

Considerando que o espa9o de acesso livre e gratuito a imprensa escrita e literatura ligeira 
encontra-se, na sua maioria, na Biblioteca Municipal de Ponte de Lima; 

Considerando que durante todo o ano letivo a Biblioteca apresenta elevadas taxas de afluencia, 
principalmente em epoca de exames escolares/academicos; 

Considerando que o atual horario e manifestamente inadequado e insuficiente face ao servi9o 
que uma Biblioteca deve prestar na comunidade: 

Considerando que e dever da Biblioteca servir da melhor forma os seus usufrutuarios, com urn 
espa9o publico de acesso livre e gratuito: 

Recomendo o alargamento do honirio de funcionamento da Biblioteca Municipal de Ponte de 
Lima, tomando-o similar a maioria das outras bibliotecas publicas, nomeadamente durante as horas de 
alm090 e nas tardes de sabado. 

Horario recomendado:- das 9 as 19 horas, de segunda a sabado. 

Ponte de Lima, 23 de maio de 2016 

0 Vereador do PPD/PSD, 

(Manuel Pereira da Rocha Barros) 

manuelbarrosvereadorcmpl@gmail.com 



PO :wE DE LllB. 
Um partido ao seu lado 

DECLARA<;AO DE VOTO 

Na qualidade de vereador do PPD/PSD voto contra a aprova<;:ao da ata numero 11, 

relativa a reuniao ordinaria da Camara Municipal realizada no dia 9 de maio de 2016, porque a 

mesma nao cumpre os requisites legais, omitindo as respostas do Senhor Presidente da Camara 

Municipal as quest5es por mim colocados. Apesar dos constantes apelos para que essa situa<;:ao 

seja devidamente corrigida, a reda<;:ao das atas continua incompleta, prejudicando o relata 

generico dos assuntos e temas tratados na referida reuniao. 

Lamento que a descri<;:ao escrita dos assuntos analisados nas reuni5es continue 

amputada de informa<;:ao importante, prejudicando o valor documental e hist6rico da gestao 

do nosso Municipio. A ata nao deve ser um instrumento para fazer polftica como tern 

acontecido, mas sim um documento que reflita claramente a realidade de todos os temas 

tratados. 

Ponte de Lima, 23 de maio de 2016 

0 Vereador do PPD/PSD, 

(Manuel Pereira da Rocha Barros) 

manuelbarrosvereadorcmpl@gmail.com 



MDV/MENTO 51 iXx._ I 

DECLARACAO DE VOTO 

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

das suas func;oes, declarar o seu voto contra, no ambito dos pontes 

~ t / & rJ ' oL 3 · L{ , J ). 6. Y ), 6 . 5 1 ~ c:.s . 

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 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 891 anos de existencia, 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, voto contra. 

Ponte de Lima, 23 de Maio de 2016, 

0 Vereador do Movimento 51, 

~1\c';: ---
(Filipe Viana) 

1 



MOVIMENTO 51 

DECLARACAO DE VOTO 

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

das suas fum;6es, declarar o seu voto contra, no ambito dos pontos 

'J J \ \ 

com as fundamentos e considerandos seguintes: 

1 -A despeito da defesa do desporto em geral e a qualidade dos equipamentos desportivos, 

assim como demais infraestruturas urbanisticas, o ora Vereador considera o modus operandi 

um continuo desrespeito pela verdadeira participagao civica nas decis6es, em ordem a 
melhor solugao, cujas propostas apresentamos em sede desta reuniao de Camara. 

2 - Considerando que nao lhe foram juntos as respectivos documentos para sustentar a 

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

direitos democraticos; 

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

documentagao do ponto em causa, uma regra geral no anterior e neste mandata, razao pela 

qual tambem o ora Vereador se viu forgado a intentar a competente acgao judicial para o 

efeito; 

4 - Considerando que a nossa forma de estar implica a envolvencia de todos as agentes 

autarquicos na realizagao dum projecto em comum; cfr.: orgamento participative e 

participagao de ideias; 

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

imposigao e nao de dialogo construtivo; 

6 - Considerando que a nossa Vila de Ponte de Lima, com 891 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 contra. 

Ponte de Lima, 23 de Maio de 2016, 

0 Vereador do Movimento 51, 

~-- G= ?S =-=- . 
(Filipe Viana) 

1 



MDV/MENTO 51 

DECLARACAO DE VOTO 

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

das suas fun96es, declarar o seu veto de abstenyao, no ambito dos pontes 

k\.A' S·C' 'S ·:f ' 5 ./6 ~s-11" ' 2)2 .' 5 ,/r::J < .. ) ,;lo_:S-J~' S ·2) ' 
I ) I I I I ' ) I ( / 7 ) ) 

com os fundamentos e considerandos seguin~: n 5'. J-3 / '5 .c)'-\ /S -JS / '5 ,J-6; 6 .J :f
1
' 

5<&-8 ; ~d <3 ,' 5, :3o ; 0.1 J, {;-~ / .. k> ,..5 ;' 

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

decisao em causa, com violayao 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 

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

qual tambem o ora Vereador se viu for9ado a intentar a competente ac9ao judicial para o 

efeito; 

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

autarquicos na realizayao dum projecto em comum; cfr.: oryamento participative e 

participayao de ideias; 

4 - Considerando que a politica 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 891 anos de existencia, 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; 

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

servi9o e nao na esteira da pedagogia da subserviencia. 

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

principia da representatividade, pelas pessoas e pelo nosso territ6rio, veto abstenyao. 

Ponte de Lima, 23 de Maio de 2016, 

0 Vereador do Movimento 51, 

(Filipe Viana) 

1 



MDV/MENTO 51 

DECLARACAO DE VOTO 

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

das suas fungoes, declarar o seu voto contra, no ambito dos pontos 

.5 ) , . 5 .. ~ i 5 "~ : 5 )0 
) ! 

com os fundamentos e considerandos seguintes: 

1 - Considerando o modus operandi; 

2 - Considerando a ausemcia de cumprimento do estatuto de direito de oposigao; 

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 polftica 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 891 anos de existencia, nos 

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

principio da representatividade e do espirito democratico das nossas raizes. 

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

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

Ponte de Lima, 23 de Maio de 2016, 

0 Vereador do Movimento 51, 

2:10fs 
(Filipe Viana) 
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MOVIMENTO 51 

DECLARACAO DE VOTO 

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

das suas fun96es, declarar o seu veto de absten9ao, no ambito dos pontes 

,-.0 J' 5 .-;) 
com os fundamentos e considerandos seguintes: 

1 - Considerando o modus operandi; 

2 - Considerando a ausencia de participa9ao civica e de cidadania efectiva; 

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

autarquicos na realiza9ao dum projecto em comum; cfr.: or9amento participative e 

participa9ao de ideias; 

4 - Considerando que a politica 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 891 anos de existencia, nos 

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

principia da representatividade e do espirito democratico das nossas raizes; 

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

servi90 e nao na esteira da pedagogia da subserviencia. 

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

principia da representatividade, pelas pessoas e pelo nosso territ6rio, veto absten9ao. 

Ponte de Lima, 23 de Maio de 2016, 

0 Vereador do Movimento 51, 

~ 
(Filipe Viana) 
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Declaracao de Voto 

Ponto 5.11 - Proposta do Movimento 51 Ponte de lima · Familia e Natalidade 

A presente proposta nao passa de uma repeti<;ao integral de outras propostas apresentadas par parte do 

Movimento 51 portanto, nao apresenta qualquer melhoria ou vestigios de qualquer esforgo complementar nem 

na apresentagao de novas projetos, nem num passive! desenvolvimento/enriquecimento daqueles que agora se 

repetem. 

Parece-nos ainda pertinente, tal como nos obrigam insistentemente a repetir, ate par uma questao de seriedade, 

que de futuro sera da maior importancia que as propostas apresentadas pelo Movimento 51 se elevem na sua 

forma e conteudo, mesmo sabendo que tal obrigaria a uma maior dedicagao de tempo e trabalho. Pois, tal como 

o Movimento 51 insiste em fazer, podera denunciar algum superficialismo e futilidade relativamente a abordagem 

a estes assuntos que sao, como sabemos, de indiscutivel importancia para o concelho. Esta forma de atuar e a 

repetigao das propostas apresentadas, tal como o referimos noutras ocasi6es, dara mesmo a sensagao de se 

tratar de um mero expediente cr6nico que resulta da escolha aleat6ria, com contornos de tombola, de 

temas/chav6es que aparentemente parecem trazer alguma preocupagao, mas que ·na realidade sao um vazio de 

inteng6es, que voltam, ate pela falta de criatividade e imaginagao, sistematicamente aquele circuito, nao 

evoluindo nem na forma nem no conteudo. 

Assim, relativamente a apreciagao da presente propostas apenas no resta reproduzir aquila que oportunamente 

referimos ou seja: 

Nao e da nossa opiniao que os incentivos a taxa de natalidade sejam uma medida que efetivamente promova a 

natalidade, nao e quanta a n6s um fator determinante para esse fim. 0 mais importante sera criar as condig6es e 

apostar em projetos que promovam o desenvolvimento econ6mico e social do concelho, sendo essa a nossa 

aposta. 0 emprego, a estabilidade econ6mica, o poder de compra, a proximidade e qualidade dos servigos e 

equipamentos publicos e logo a qualidade de vida sao, esses sim, fatores determinantes para o au menta da taxa 

de natalidade que influenciam uma tomada de decisao responsavel e consciente por parte dos cidadaos no que 

diz respeito a aumentar o seu agregado familiar. 

E fungao do poder local entender a complexidade dos modelos familiares, cooperar, apoiar e estimular a 

promogao da familia. Os servigos, equipamentos e demais recursos devem estar pr6ximos e acessiveis as 

familias e atender as suas necessidades e aspirag6es numa relagao de proximidade. 

Estranhamos ainda que sejam propostas iniciativas que o Municipio ja tem em execugao como, par exemplo, a 

taxa social da agua para as familias numerosas, bem como a referenda a "apoios concretos a familia" sem os 

concretizarem. 0 Municipio pode no entanto "concretizar" e relembrar, assim, um conjunto de projetos e 

iniciativas de maior relevo no presente contexto, que temos vindo a implementar e que concorrem para a 

promogao da qualidade de vida dos cidadaos enquanto fator essencial, tal como referimos, para que seja 

restabelecido o otimismo e a confianga no futuro, sem os quais dificilmente se podem tamar decis6es como as 

que dizem respeito ao aumento do numero de filhos: 

• Apoio Social as familias 



o Projeto Ponte Amiga (inclui a taxa Social da agua para familias numerosas) 

o Projeto Casa Amiga 

o Apoios no ambito da Fundagao Antonio Feijo 

o Atribuigao de auxilios economicos a criangas que frequentam a Educagao Pre-escolar e alunos 

do 1.° Cicio do ensino basico provenientes de familias carenciadas e de criangas com 

necessidades educativas especiais 

• Apoio Social Escolar 

o Apoio a aquisigao de livros e material escolar 

o Refeig6es 

o T ransportes 

o Balsas de Estudo Ensino Superior 

• Programa Proferias 

• Habitagao Social 

• Programa Centro com Vida -Apoio ao arrendamento jovem no Centro Historico 

• Apoio as Juntas de Freguesia e IPSS's para a aquisigao de viaturas e outros equipamentos para o 

transporte de criangas e idosos 

• Subsidies de Montanha 

• Apoio ao emprego atraves do Gabinete de lnsergao Profissional 

• Adesao ao Programa de Emprego e lnsergao 

• Beneficios Fiscais dos quais se destaca a redugao dos 5% do IRS Municipal 

• Baixas tarifas cobradas pelos servigos municipals nomeadamente a Taxa social da agua p/ familias 

numerosas 

• Cartao Municipal Familias Numerosas 

• Redugao de IMI as Familias atendendo ao numero de dependentes 

Quanta a nossa caracterizagao demografica atual, e entendendo ser tambem oportuno comentar, infelizmente 

nao sera muito diferente da realidade do pais no que diz respeito ao envelhecimento da populagao, no entanto 

existem alguns indicadores que mesmo assim, nesse contexto, podemos entender e olhar com algum otimismo 

nomeadamente o fato de Ponte de Lima deter, juntamente com Viana do Castelo, os indices de envelhecimento 

mais baixos do Distrito e a segunda taxa bruta de natalidade mais alta no con junto destes 10 concelhos. 

Continuamos, ainda, a deter a percentagem de populagao jovem (0 - 24 anos) mais alta do Distrito (27% 

segundo o Censos 2011). 

Sabre a "Criac;ao do Forum Familia e Natalidade!", apenas no resta uma vez mais transcrever aquila que 

oportunamente referimos ou seja que mesmo nao entendendo o formato da solugao pretendida para a criagao 

deste Forum podemos, no entanto, adiantar que esta tematica e constantemente objeto de debate e analise, 

estando prevista desde cedo a sua inclusao em eventos de carater mais abrangente e transversal onde a 

abordagem a estes importantes assuntos acabam, no fundo, por fazer mais sentido. A propria problematica da 



natalidade e tal como ja referimos noutras ocasi6es, nao se encerra em si propria, abrange outras areas de 

ambito social , da saude, da educagao e do desenvolvimento econ6mico. 

No que concerne aos "transportes publicos, no sentido de serem criados equipamentos sociais e 

comparticipa~ao dos mesmos gastos", apesar de nao se entender exatamente qual a proposta apresentada 

neste ponto, podemos desde ja informar que e anualmente concedido urn apoio no ambito dos transportes 

escolares pelo Municipio, conforme mencionado anteriormente. Antecipamos desde ja, se for esse o caso, que 

nao se afigura ajustado nem sustentavel criar um sistema de transportes publicos municipals tendo em conta 

que o mesmo s6 sera viavel em municipios de media e grande dimensao, o que nao e o nosso caso 

Relativamente ao ponto "Cria~ao de creches e jardins-de-infancia: estes equipamentos, junto dos pontos 

mais relevantes, tambem junto de transportes publicos (verbi gratia), podem facilitar substancialmente a 

vida a muitas familias", uma vez mais entendemos que podera aqui haver alguma confusao relativamente as 

competencias das autarquias locais no que diz respeito a criagao dos equipamentos e servigos neste caso 

educativos, fato que passamos a esclarecer por julgarmos ser de todo util e didatico. 

A realizagao dos investimentos na construgao, apetrechamento e manutengao dos estabelecimentos de 

educagao pr8-escolar e do ensino basico (art0 22° do Decreto-Lei n° 7/2003, de 15 de janeiro) e efetivamente 

uma competencia do Municipio, ja o mesmo nao acontece no que diz respeito a criagao de creches. A abertura 

de creches, com ou sem fins lucrativos, tern o seu licenciamento enquadrado nos estabelecimentos de apoio 

social. As creches sao licenciadas ao abrigo do Decreta-Lei n° 99/2011, de 28 de Setembro - Regime de 

Licenciamento e de Fiscalizagao dos Estabelecimentos de Apoio Social que se aplica as entidades empresariais 

(individuals ou coletivas), privadas e particulares de solidariedade social. Cabe ao Municipio a competencia 

relativa ao seu licenciamento ou autorizagao da construgao, ja o licenciamento da atividade (ou de 

funcionamento) e uma competencia do lnstituto da Seguranga Social, I.P. 0 Municipio tem, no entanto, 

disponibilizado apoio tecnico e financeiro que permitam viabilizar algumas destas respostas. 

No que diz respeito a "cria~ao de parques infantis em todas as freguesias", sera legitimo questionar, uma vez 

mais por uma questao de born senso e de boa gestao dos dinheiros publicos, se existe uma efetiva necessidade 

de criar esses espagos em todas as freguesias. Da nossa experiencia nem sempre o que parece mais 6bvio e 

facil de comentar/sugerir sera a solugao mais racional e realista para os problemas, pois essa e uma 

responsabilidade que pesa sobre aqueles que, efetivamente, tern que tomar as decis6es. 

Ainda a este prop6sito, sera importante relembrar que o Municipio tern vindo a construir alguns parques infantis 

tendo ainda a intengao de criar outros novos, mas com born senso e ponderagao. Falamos nomeadamente nos 

diversos parques infantis colocados no ambito dos Centros Educativos e da opgao por integrar no Parque da 

Vila, para alem circuito de manutengao, um parque infantil com o enquadramento adequado a um projeto que se 

pretende ambientalmente sustentavel. 

~.-
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Ja no que diz respeito ao "pagamento integral nas vacinas das crian~as" a mesma extravasa, tal 

como oportunamente ja tivemos a oportunidade de alertar, aquila que sao as competencias das 

autarquias, nao tanto pela questao ou preocupa~ao inerente em termos da promoGao da coesao social, 

porque essa sim e uma competencia que temos vindo a assumir de forma prioritaria como atestam as 

varias iniciativas promovidas pelo Municipio, mas porque existem Sistemas de Saude especificos para 

aquele fim que nao excluem ninguem quem a ele tenha direito, como pode acontecer com outras 

iniciativas promovidas pela Administragao Central. Existe urn Plano Nacional de Vacina~ao (PNV) 

assumido pelo Ministerio da Saude que tern em conta criterios tecnicos especificos na sua definigao, 

nao compete uma vez mais as autarquias locais, ou qualquer outra entidade, intervir nessas materias. 

0 PNV, sendo urn programa universal, gratuito e acessivel a todos os residentes em Portugal, e 

constantemente atualizado e integra as vacinas consideradas mais importantes para defender a saude 

da populagao portuguesa, sendo essa uma competencia da Comissao Tecnica de Vacinagao. 

Finalmente compete-nos acrescentar que nenhum dos pontos apresentados no ambito da proposta em 

apreciagao integram informagao suficiente para que possam ser crediveis na medida em que nao concretizam 

nenhuma questao relativamente aos incentivos a atribuir, investimentos, compromissos orgamentais implicitos, 

destinatarios/beneficiarios e objetivos e resultados esperados, sendo no nosso entender fundamentados apenas 

por motivos de mero populismo. 

Perante tudo o exposto o Presidents e os Vereadores e!eitos pe!o CDS-PP de forma coerente com a posigao 

assumida anteriormente, votam contra a Proposta apresentada pelo Movimento 51. 

Ponte de Lima, 23 de maio de 2016 

0 Presidents da Camara Municipal e Vereadores 
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Declaracao de Voto 

Ponto 5.12- Proposta do Movimento 51 Ponte de Lima- 0 Desporto em Ponte de Lima 

Um olhar mais atento aquilo e a atividade do Municipio ao nivel da estrategia para o desenvolvimento do desporto no 

concelho, iria permitir ao Movimento 51 repensar a sua proposta e entender que efetivamente s6 podernos ser crediveis 

e apresentar projetos consistentes e coerentes se, antes disso, conhecermos a realidade e os assuntos sobre os quais 

queremos opinar e intervir. A este prop6sito retomamos algumas das palavras ja usadas para esclarecimen to identico 

noutras propostas apresentadas a Camara Municipal. 

0 Desporto em Ponte de Lima continua a ser uma area merecedora de especial atengao e dedicagao cada vez mais 

proeminente por parte do Municipio. A intervengao da autarquia passa concretamente pelo apoio financeiro , tecnico e 

logistico aos clubes e as associagoes do Concelho, bem como, concretizagao das ag6es planeadas no que diz respeito 

a rede de equipamentos desportivos do Concelho, procurando-se colmatar a necessidade de existencia de 

equipamentos para uma maior diversidade e oferta para a pratica das varias modalidades desportivas. Estes 

investimentos permitiram e irao contribuir para um acrescimo consideravel da Area Desportiva Util do concelho tendo-se 

atingido as metas apontadas pela UNESCO, falamos em concreto da ampliagao instalag6es do Centro Nautico, dos 

varios campos de relvado sintetico, da ampliagao das infraestruturas do Campo do Triunfo, dos novos pavilh6es 

gimnodesportivos, da requalificagao das Piscinas Municipais, e do Bike Park de Ponte de Lima. 

Destacamos, ainda, o investimento realizado na promogao de infraestruturas que promovem o lazer e o desporto ao ar 

livre como eo caso do Parque da Vila, das ecovias, dos trilhos de montanha, da canoagem, downhill, BTT, sendo as 

atividades na natureza um dos produtos que temos vindo a desenvolver e promover enquanto recurso de referenda do 

concelho. 0 Parque da Vial, a titulo d exemplo, sera provido de equipamentos e estruturas para o exercicio da atividade 

fisica e para descanso, a qual disponibilizara um circuito de manutengao construido em madeira, com o objetivo de 

incutir o desporto saudavel no dia-a-dia da populagao. 

0 Municipio continua a implementar uma politica de apoio ao Associativismo porque entende que a pratica associativa 

enriquece a capacidade organizativa e a promogao de atividades que, por seu turno, ensinam os jovens a viverem em 

comunidade e a respeitar o todo, preservando os valores culturais e estimulando a criatividade. As Associag6es 

Desportivas e Clubes do concelho beneficiam de um subsidio ordinaria cujo valor e calculado em fungao do numero de 

equipas e do escalao em que atuam, sendo ainda concedido um apoio no valor de 80%, referente a inscrigao e seguro, 

ate ao maximo de 40 atletas de cada Associagao Desportiva ou Clube. 

A realizagao da Expo Saude/Desporto e um dos eventos nos quais temos vindo a apostar e que visa transmitir a toda a 

populagao conhecimentos na area da saude/desporto estando presentes temas das mais diversas vertentes como a 

nutrigao, equipamentos e dispositivos medicos. 

Nao se entende ainda, e relativamente a um dos itens que integram a proposta em analise, qual os objetivos de criagao 

de uma" Comissao de Trabalho Desportiva", quais as sus competencias, os custos associados ao seu funcionamento, 

pessoas e recursos afetos, atividades e necessidade da sua constituigao. 
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Reproduzir chavoes demag6gicos, populistas e universalizados como: "considerar o desporto como um factor de 

valorizagao humana e social", "promover a saude atraves do desporto, com base no principia mens sana in corpore 

san;" ou mesmo "dinamizar um processo de desenvolvimento desportivo coerente, integrado, end6geno e sustentado", 

e considera-los como "projetos" chega a ser insultuoso a nossa compreensao e pragmatismo, nao nos merecendo 

outros comentarios a nao ser: "verdade de La Pallsse". 

Perante tudo o exposto o Presidente e os Vereadores eleitos pelo CDS-PP votam contra a Proposta apresentada pelo 
PSD. 

Ponte de Lima, 23 de maio de 2016 

0 Presidente da Camara Municipal e Vereadores 
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Declaracao de Voto 
Ponto 5.13 - Proposta do Movimento 51 Ponte de Lima- Uma Vida Saudavel 

Em relagao a proposta em analise e em concreto no que diz respeito a "Participa~ao no pagamento das vacinas das 
crian~as e idosos, e demais medicamentos" (alinea b)) a mesma, para alem de ser uma repetigao relativamente a 
anteriores propostas submetidas, consegue ainda ser uma duplicagao de um dos pontos que integra a proposta 
"Familia e Natalidade" apresentada a esta mesma Reuniao de Camara, remetemos por isso o nosso entendimento 
sabre esta materia para essa declaragao do voto, no que concerne a comparticipagao da vacinagao. 

Sabre a participagao dos "demais medicamentos", a proposta apresentada extravasa aquila que sao as competencias 
da autarquia, nao tanto pela questao ou preocupagao inerente em termos da promogao da coesao social, porque essa 
sim e uma competencia que temos vindo a assumir de forma prioritaria como atestam as varias iniciativas promovidas 
pelo Municipio, mas porque existem Sistemas de Saude especificos para aquele fim que nao excluem ninguem que a 
ele tenha direito, como pode acontecer com outras iniciativas promovidas pel a Administragao Central. 

Os Sistemas de Saude existentes ja comparticipam em percentagens consideraveis grande parte dos medicamentos, 
chegando mesmo a taxas de 100% para aqueles medicamentos que sao indispensaveis ao tratamento de uma doenga. 
As familias que se encontram a usufruir do Rendimento Social de lnsergao tem inclusive uma majoragao dessa 
comparticipagao. 

De qualquer forma, mesmo entendendo que, por pouco que seja, havera familias ou idosos, que poderao sentir alguma 
dificuldade na aquisigao dos medicamentos, a verdade e que se trata de um sistema cuja gestao e controlo se reveste 
de grande complexidade, sendo por isso dificil assegurar com os meios tecnicos e humanos de que dispomos o seu 
correto funcionamento, agravado pelo fato de efetivamente nao se tratar de uma competencia do Municipio. 

Tal como ja referimos em anteriores Reunioes de Camara a deliberagao de proposta de recomendagao em causa 
designada por " Uma vida saudavel" (alinea a)) data de junho de 2009, desde essa data varias iniciativas tem vindo a 
ser desenvolvidas em prol daquilo que seriam os objetivos inerentes a proposta entao apresentada estando ainda 
previstas um conjunto de novas intervengoes que irao ser concretizadas durante os pr6ximos anos. 

0 apoio aos grupos mais vulneraveis como as criangas, idosos e pessoas portadoras de deficiencia, tem sido efetuado 
em parceria com as lnstituigoes Particulares de Solidariedade Social e outras instituigoes de cariz filantr6pico, atraves 
da atribuigao de subsidies, apoio na realizagao de obras de construgao ou beneficiagao dos equipamentos sociais e 
apoio financeiro na aquisigao de viaturas. Este apoio visa contribuir para a melhoria das condigoes e alargamento dos 
servigos prestado por estas instituigoes nomeadamente no apoio domiciliario a idosos sem retaguarda familiar. 

Atraves da Comissao de Prote~ao e Crian~as e Jovens (CPCJ) e enquanto responsabilidade partilhada entre o 
Municipio e o Institute da Seguranga Social, tem vindo a ser desenvolvido um continuado, indispensavel e complexo 
trabalho ao nivel da prevengao ou irradicagao de situagoes suscetiveis de afetar a seguranga, saude, formagao, 
educagao ou desenvolvimento integral das criangas e jovens. 
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Por outro !ado e tal como ja tivemos, noutras ocasioes, a oportunidade de informar, o Municipio tern prestado e ira 
continuar a garantir 0 apoio logistico e financeiro a entidades e a grupos de voluntarios que desenvolvem 
atividades na area da saude. Assim, destacam-se grupos com intervengoes especificas dentro das IPSS's, 
Universidade Fernando Pessoa, Hospital Conde de Bertiandos, Conferencias S. Vicente de Paulo e Cruz Vermelha 
Portuguesa - Delegagao de Vitorino de Piaes, garantindo por isso cooperagao, a otimizagao dos recursos e a 
implementagao de agoes da mesma natureza daquelas que for am propostas. 

Ao abrigo da Funda~ao Antonio Feij6, tem-se mostrado passive! a assistencia medica a pessoas idosas e 
necessitadas, doentes ou portadores de deficiencia de Ponte de Lima, com prioridade para pessoas que sofrem de 

problemas visuals. 

Atraves do Banco de Ajudas Tecnicas tem-se desenvolvido urn conjunto de agoes de apoio a pessoas temporarias ou 

definitivamente incapacitadas do concelho. 

Como forma de promover e incentivar comportamentos alimentares saudaveis tem-se vindo a assegurar atraves do 
apoio a Unidade de Cuidados na Comunidade (UCC), a implementagao do programa PASSE - Programa de 
Alimenta~ao Saudavel em Saude Escolar. 0 PASSE e um programa regional integrado, de promogao da saude, 
desenvolvido pelo Departamento de Saude Publica da ARSNorte, IP (Administragao Regional de Saude do Norte) em 
parceria com a OREN (Diregao Regional de Educagao do Norte) ao nivel do distrito o projeto e gerido pela Unidade de 
Saude Publica (USPAM) em parceria como Servigo de Nutrigao e Alimentagao da Unidade Local de Saude do Alto 
Minho. Dirigido a toda a comunidade educativa de todos os niveis de ensino, no presente ano letivo 2014/2015 
aderiram ao programa os Jardim-de-infancia de Ponte de Lima e o Centro Educativo da Feitosa, na dimensao curricular 
do PASSEzinho. Ao nivel do 1° ciclo, na dimensao curricular do PASSE EA1 , participam a Escola Basica de Ponte de 
Lima e o Centro Educativo de Arcozelo. 

T emos vindo a assegurar o servigo de refeigoes aos alunos provenientes de agregados familiares mais carenciados. Foi 
dada continuidade ao protocolo com os Servigos de Saude, de forma a implementar nas escolas o PODE (Programa 
de Otimiza~ao das Dietas Escolares), visando objetivos claros de melhorar a seguranga alimentar e o Programa de 
Saude Oral. 

Para alem do referido, na area da saude as provas de trabalho realizado sao na realidade muitas, com destaque para a 

entrada em funcionamento da Extensao de Saude de Refoios cuja obra terminou no final de 2009, ano em que foi 
apresentada a proposta em causa; o apoio financeiro dado a construgao do Centro de Cuidados Continuados da 
Santa Casa da Misericordia de Ponte de Lima; a criagao do Espa~o Saude Jovem em parceria com a Unidade Local 
de Saude; o Projeto da Equipa de Saude Escolar; o apoio logistico e financeiro a varias a~oes de rastreio em 
parceria com a Universidade Fernando Pessoa e a Unidade Local de saude do Alto Minho - Hospital Conde de 
Bertiandos, entre outras instituigoes; a promogao das Jornadas Saude em Movimento, entre outros. 

Com a Expo Saude/Social, realizada este ano pela primeira vez, o Municipio veio reforgar a sua atuagao neste campo 
perspetivando com esta iniciativa enfatizar um estilo de vida saudavel, atraves da promogao junto do publico de um 
con junto de agoes que fomentem os beneficios de um de comportamento salutar. 

lmporta relembrar que faz parte dos nossos prop6sitos, tal como referimos no Plano de Atividades para 2015, apolar a 
criagao da Associa~ao dos Cuidadores lnformais, no ambito da intervengao junto da populagao cronico-dependente, 
e, no ambito do projeto PLA - Problemas Ligados ao Alcool, atraves da celebragao de um protocolo de 
coopera~ao com a UCC - Unidade de Cuidados na Comunidade, da ULSAM. 



Ainda neste ambito, iremos continuar a promover e apoiar atividades desportivas e de saude para grupos de risco 
em colaboragao com clubes, associagoes, IPSS, ginasios e Ministerio da Educagao e Solidariedade Social e programar 
e promover reunioes peri6dicas com as instituigoes de saude do concelho - Hospital Conde de Bertiandos e Centro de 
Saude na sua nova organica. 

Enfim, tal como referimos inicialmente o Municipio tern vindo a prosseguir uma politica ativa ao nivel da saude atraves 
da concretizagao das mais variadas agoes nesta materia. 

Perante o exposto o Presidente e os Vereadores eleitos pelo CDS-PP votam contra a Proposta apresentada pelo 
Movimento 51 no que diz respeito a aliena b), bern como, em relagao ao ponto a) na medida em que estas agoes se 
encontram em execugao. 

Perante tudo o exposto o Presidente e os Vereadores eleitos pelo CDS-PP votam contra a Proposta apresentada pelo 
PSD. 

Ponte de Lima, 23 de maio de 2016 

0 Presidente da Camara Municipal e Vereadores 
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J)oc.. XI 

Declaracao de Voto 

Ponto 5.14- Proposta do Movimento 51 Ponte de Lima- Um Rio Proximo das Pessoas 
e Carta da Agua de Ponte de Lima 

A deliberagao de proposta de recomendagao em causa designada por " Urn Rio Proximo das Pessoas" data de 
fevereiro de 2010 desde essa data varias iniciativas tern vindo a ser desenvolvidas em prol daquilo que seriam os 
objetivos inerentes a proposta entao apresentada e certamente novas intervengoes irao ser concretizadas durante os 
pr6ximos anos dando-se, desta forma, continuidade aqueles projetos que perspetivam nao apenas a regularizagao das 
margens eo equilibria ambiental destes ecossistemas, mas tambem o seu aproveitamento sustentavel numa perspetiva 
turistica e de lazer. 

Neste contexte destacamos algumas dessas intervengoes: 

• Oinamizagao das margens atraves de projetos ambientalmente sustentaveis como e o caso do Festival 
lnternacional dos Jardins; 

• Construgao do Passeio Sebastiao Sanhudo; 
• Projeto lntegrado de Valorizagao e Requalificagao das margens do Rio Lima; 
• Construgao da plataforma e ampliagao das instalagoes de apoio as atividades nauticas; 
• Conclusao da obra relativa a Reconstrugao do Agude com vista a viabilizar a pratica da canoagem 
• Criagao, manutengao e sinalizagao das Ecovias do rio Lima 
• Desenvolvimento do projeto "Projeto Rios - Rio Estoraos "Juntos Pela Natureza", apresentado pelo Centro 

Educative das Lagoas ao abrigo da proposta de agao do Servigo Educativo da AP 
• Organizagao e realizagao das varias edigoes do "Abrago ao Rio Lima", envolvendo mais de 1300 criangas e 

diversas instituigoes associadas aos recursos hldricos; 
• Organizagao das varias iniciativas da "Oescida do Rio Lima"; 
• Criagao e dinamizagao do Centro de lnformagao do Lima, financiado no ambito do Projeto VERBA 

(Valorizagao dos Ecossistemas das Bacias Hidrograficas do Minho e Lima) ao nivel do ON2; 
• Monitorizagao do projeto de requalificagao ambiental do rio Estoraos no interior da AP, realizado ao abrigo do 

protocolo estabelecido com a Universidade de T ras-es-Montes e Alto Douro; 
• Monitorizagao do projeto de requalificagao ambiental do rio Estoraos, entre a EN 202 e o rio Lima, realizado ao 

abrigo do Fundo de Protegao dos Recursos Hidrlcos; 
• Remogao, ap6s ocorrencia de cheias, de obstaculos/entraves presentes no leito do rio Estoraos; 
• Proposta para de Controlo da erosao das margens do Rio Estoraos, apresentado ao Fundo de Protegao dos 

Recursos Hidricos; 
• Recuperagao das margens do rio Estoraos ao abrigo dos Projeto BIOLANDSCAPE, financiado pelo ON2; 
• Erradicagao de invasoras lenhosas no rio Lima ao abrigo dos Projeto BIOLANDSCAPE, financiado pelo ON2 

(em curso); 
• Desenvolvimento da Area Projeto "A Biodiversidade das Zonas Humidas- Projeto Rios", do Servigo Educative 

2014/2015, que inclui a adogao de trogos dos rios do concelho de Ponte de Lima (Lima, Estoraos, Labruja, 
Trovela e Neiva) eo estudo dos mesmos pelas instituigoes de ensino admitidas na area projeto; 



• Apresentagao da iniciativa junto da Agencia Portuguesa do Ambiente, no sentido de serem reunidas as 
condig6es necessarias a realizagao de trabalhos direcionados para o controlo da invasora aquatica 

Pinheirinha; 
• Manutengao da vegetagao espontanea na area (5ha) de intervengao do Projeto VERBA (Valorizagao dos 

Ecossistemas das Bacias Hidrograftcas do Minho e Lima, financiado pelo ON2) localizada na margem 
esquerda do rio Lima, junto a Expolima. 

• lntervengao de protegao de Recursos Hidricos- Controlo da erosao das margens do rio Lima, no concelho de 
Ponte de Lima", cuja candidatura ira ser submetida ao AVISO POSEUR-10-2016-49 que esta a decorrer. 

Nesta mesma proposta e apresentada, novamente, a sugestao para a criagao de mais uma Comissao de Trabalho, 
desta feita para a construgao da "Carta da Agua de Ponte de Lima". Voltamos a esclarecer, relativamente a este 
assunto, e se for esse o objetivo para a realizagao da referida Carta, pais este esclarecimento nunca nos foi prestado, 
que estao a ser elaborados documentos para esse efeito pelas entidades competentes ao nivel da Gestao das Bacias 
Hidrograficas, em consulta e articulagao com os varios atores que intervem no territ6rio. Para alem disto, nada mais nos 
ocorre acrescentar na medida em que nao se entende exatamente qual a proposta apresentada relativamente a este 
assunto. Nao releva a informagao suficiente para nos podermos pronunciar relativamente a esta materia, 
independentemente da importfmcia do tema, volta a nao concretizar nenhuma questao nem iniciativa relativamente ao 
mesmo. 

Perante o exposto o Presidente e os Vereadores eleitos pelo CDS-PP votam contra a Proposta apresentada pelo 
Movimento 51 . 

Ponte de Lima, 23 de maio de 2016 

0 Presidente da Camara Municipal e Vereadores 
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Declara~ao de Voto 

Ponto 5.15 - Proposta do Movimento 51 Ponte de lima - llumina~ao, Rede Viaria, PDM, 
Alta Tensao, Etar-URBANISMO 

No ambito desta proposta nao se entende quais os objetivos de criagao da "Comissao de Trabalho" em causa, quais as 

suas competencias, modelo de governagao, os custos associados, pessoas e recursos afetos, atividades e necessidade 

da sua constituigao. 

Para alem desta questao, que por si s6 seria suficiente para rejeitar tal proposta, na medida em que nao e inteligivel, 

entendemos uma vez mais prestar as seguintes informagoes, num exercicio de organizagao e clarificagao de ideias: 

i) "reforgo e alteragao da iluminagao publica" 

0 planeamento, a gestao e a realizagao de investimentos na iluminagao publica conforme esta previsto Lei n. 0 75/2013, 

de 12 de Setembro e uma competencia da Camara Municipal. Voltamos a referir, relativamente a esta materia e tal 

como ja o fizemos em reunioes anteriores, que o Municipio tern vindo e continuara a garantir este servigo fundamental 

as populagoes, dispondo do conhecimento tecnico necessaria para o apoio a tomada de decisao e tendo ainda 

consciencia que e possivel, sem p6r em causa essa premissa, conseguir importantes redugoes destes consumos que, 

como e do conhecimento de todos, representam em alguns casos, mais de 50% nas despesas dos Municipios com 

energia. Entendemos, assim, que as solugoes existentes garantem urn servigo pautado por parametres de 

racionalidade, qualidade e eficiencia dando uma resposta adequada as necessidades existentes. 

ii) "vias rodoviarias (passeios, sinalizagao, passadeiras, bermas, estradas, etcetera)," 

0 planeamento, a gestao e a realizagao de investimentos na rede viaria de ambito municipal conforme esta previsto Lei 

n.0 75/2013, de 12 de Setembro e uma competencia da Camara Municipal. 0 Municipio tern vindo e continuara a 

garantir este servigo fundamental as populagoes, dispondo do conhecimento tecnico necessaria para o apoio a tomada 

de decisao. Nesse sentido sao regularmente feitos diagn6sticos sobre o estado das vias dos quais resulta urn plano de 

agao que define as necessidades e prioridades de investimento, mediante a dotagao orgamental disponivel para esse 

fim, bern como, o apoio a atribuir as freguesias ao nivel da rede vicinal. Mais uma vez a proposta peca pelo seu teor 

demasiado generalista e demag6gico. 



iii) "alteragoes urbanisticas e ambientais, designadamente: PDM, Alta Tensao, Etar, Rio Lima e demais redes 
hidrograficas." 

Para cada uma das varias areas mencionadas existem Comissoes legalmente constituidas, ou entidades externas 
reguladoras com competencias especificas naquelas materias, que juntamente com o Municipio, que dispoe de um 
corpo tecnico competente para o efeito, analisam e argumentam as solugoes e projetos a implementar de forma 
integrada e sustentavel no cumprimento daquilo que sao os respetivos diplomas legals aplicaveis. 

Perante tudo o exposto o Presidente e os Vereadores eleitos pelo CDS-PP votam contra a Proposta apresentada pelo 

Movimento 51. 

Ponte de Lima, 23 de maio de 2016 

0 Presidente da Camara Municipal e Vereadores 
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