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REUNIAO DA CAMARA MUNICIPAL 
DE 

PONTE DE LIMA 

Data da retmiiio: 09 de maio de 2016 
Local da Reunifio: Ediflcio dos Paros do Concelho 

PRESEN~AS: 

Presidente: 
Eng. Victor· Manuel Alves Mendes 

Vcrcadorcs: 
Sr. Gaspar Correia Mar·tins 
Dr11 Ana Maria Martins Machado 
Eng0 Manuel Pereira da Rocha Barros 
Eng0 Vasco Nuno Magalhaes Velho de Almeida Ferraz 
Dr. Filipe Agostinho Cruz Viana 
Dr. Paulo Jorge da Cunha Bar·reiro de Sousa 

lfA~1LAS: ------------------------------------------

Inicio da Reunhio: Quinze ltoras 

Encerramento: Dezassete !toms e cinco minutos 
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Secretti.rio: Cltefe de Dh,isii.o Municipal; Dr. 11 Maria Sofia Fernamles Vellw de 
Castro Armijo 

Pre:#ou Co/tlborar;iio Tecnicll: Mn Guilhermina Franco 

Resumo Dh=lrio de Tesouraria: 
Salrlo ..................... 15. 794.004,67 Euros 

OBS: 
A Ata foi aprovada por minuta 
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PERlODO DE ANTES DA ORDRM DO OTA: -----------------------------
__ Intervem;iio c/os Vereadores: 

_ Usou da palavra, em primeiro Iugar a Senhora Vereadora Dr.a Ana Machado para dar 

conhecimento a Camara Municipal do adiamento VI Jornadas da Suude em Movimento, 

agendadas para a manha de sabado, no Passeio 25 de abril em Ponte de Lima, devido as 

condi<;5es climatericas. Oportunamente sera indicada wna nova data para a rcalizavao desta 

Jornada de Sattde em Movimento. -----------------------------
- De seguida usou da palavra o Senhor Vereador Eng.0 Manuel Barros propondo um voto 

de felicitayoes a Dr.ll Ana Machado, como presidente da Associa<;ao Concelhia das Feiras 

Novas, pela iniciativa das comemorayoes dos 190 anos das Feiras Novas c pelo carla% 

escolhido. A Camara Municipal dclibcrou por unanimidade aprovar o voto de felicita<;5es 

proposto. Ainda no usa da palavra chamou a aten<;ao du Camara Municipal para o mau estado 

de limpeza da EM 524. __ 

0 Senhor Vereador Vasco Ferraz usou da palavra para agradcccr a PCAND -

Associa<;:ao Nacional de Desporto para a Paralisia Cerebral au Agrupamento de Escolas de 

Freixo Ponte de Lima e aos alunos que participaram nesta inieiativa, hem como a Prof.B 

Teresa Alves, pela organizac,:ao no passado fim-de-scmana do Campeonato Nacional de 

Boccia 2015-2016. A competi<;ao, de cariz individual, destinou-se a classe BC3 e envolveu 33 

jogadores da zona Norte, a qual contou com a presenc,:a de alguns atletas paralimpicos. 

Agradeceu uinda as Juntas de Fregucsia de Vitorino de Piffes e da Associay.llo de Freguesias 

do Vale do Neiva, pela cedencia do transporte. --------------------

- Par tlltimo usou da palavra o Senhor Vereador Dr. Filipe Viana que aborclou os 

seguintes assuntos: na Rua Dr. Arat:tjo Lima ha um buruco que pode complicar; Direito 

Rodoviario; EM 524 falta de manuten((ao da via; estrada entre Labruj6 e Rendufe; passeios; 

parabenizou todos OS exitos desportivos e educativos; queima das fitas; ETAR de Rcbordoes 

de Souto e Alta Tensao; mes da natalidade m@s de maio; inverno demognillco; visita do Papa; 

farmacia de medicamentos, igualdade de acesso; gim11odesportivos, critcrios de ocupac;ao e 

regulamcnta<;ao da sua utilizac;ao; Dia Mundial do Trabalhador; Dia da Mae; Dia da Uniao 

Europeia; Dia Internacional das Famflias; Dia Tnternacional dos Museus. _______ _ 

__ 0 Sr. Presidente da O~mara c os Srs. Vereadores prestaram os esclarecimentos Lidos por 

necessaries. -------------------------------------------
__ ORDEM DO DlA: Presente a ordem de trabalhos, foram tomadas as seguintes resolut;ocs 

ucerca dos assuntos dela constantcs. -----------------------------------------
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(01) APROVA<;AO DA ATA DA REUNIAO ANTERIOR:~ A Camara Municipal em 

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

sem prejuizo da sua previa aprovac;ao sob a forma de minuta, para cfcitos do disposto nos 

ntuneros 3 e 4 do citado artigo, deliberou aprovar a ata da reuniao realizada em 26 de abril de 

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

deliberayao foi ton1ada por maioria com cinco votos a favor c dois votos contra dos Srs. 

Vereadores Eng.0 Manuel Barros e Dr. Filipe Viana. ____________ ___ _ 

_ (02) ORRAS PARTrCULARES ---------------

_2.1 - PROCESSO DE LOTEAMENTO N° 8/05 - PEDIDO DE ALTERA<;AO AO 

ALV Al~ DE LOTEA.MENTO N° 8/07 - LOTE No 1 -Lugar de Fah.lejiics - Frcgucsia 

da Arcozelo - Requerentes: Feliciano Manuel Costa da Cunha Soares e Ana Paula de 

Sousa Roddgues - Aprova~fi.o. A Camara Municipal deliberou por maioria com seis votos 

a favor e tun voto contra do Sr. Vercador Dr. Filipe Viana, aprovar a alterac;ao. 0 Sr. 

Vercador Dr. Filipe Viana apresentou declarayao de voto, que se unexa a presente ata, como 

docum.ento n(unero um, e se considera como tazendo parte intcgrante da mesma. __ _ 

_ 2.2- PROCRSSO DE LOTRAMENTO No 28/95 - PEDIDO DE ALTERA<;AO AO 

ALVARA DE LOTEAMENTO No 65/96 - LOTE N° 45 - Rua de Pias 11° 114- Freguesia 

de Feitosa - Requerentes: Higino Cristiano Fernandes de Araujo c Fclismiml Carlota 

Seixas da Rocha Barros - Promo~ao de consulta aos proprich1rios pot editnl, confor·me o 

disposto no no 3 do nd.0 27° do R.JUE. A Cfunara Municipal deliberou por maioria com 

cinco votos a favor, uma abstenvllo do Sr. Vereador Eng.0 Manuel Barros e um voto contra do 

Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, promover a consulta aos proprieturios por edital, conf'orme o 

disposto no 11° 3 do mt.0 27° do RJUE. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declara<;ao 

de voto, 4ue se anexa a presente ata, como documento nurncro urn, e se considera como 

tazendo parte integrante da mesma. _____________________ _ 

_ (03) OBRAS PUBLICAS __________________ _ 

3.1 - EMPREITADA DE "REQUALlFICA<;AO DA AREA ENVOLVENTE A 
EXPOLlMA ~ Emissao de par·cccr· favon\vel a nbertuta de concurso publico, aprova~ao 

programa de concurso, caderno de encargos, .itrri do procedimento e prazo de cxecu~ao. 

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

Vereador Dr. Filipe Viana, emitir parecer favonivel a abcrtura de concurso publico, aprovavao 

do programa de concurso, caderno de cncargos c fixar o prazo de execuyao em 270 dias. Mais 

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

Viana, designar o juri do procedimento sendo constitl..lfdo pelo Sr. Vicc-Prcsidcnte Gaspar 
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COtTeia Martins, pela Chefe da DAF, Dr.a Maria Sofia Fernandes Velho de Castro Araujo e 

pelo Chcfc da DEP, Eng.0 Rogerio Lopes Margalho Oliveira Pereira. 0 Sr. Vcreador Dr. 

Filipe Viana aprcscntou declara<;:ao de voto, que se anexa a presente ata, corno documento 

nt1mero um, e se considera como fazendo parte integrante da mesma. ________ _ 

3.2- EMPRRITADA DE ~'BENEFICIA<;:AO DA REDE VIARIA MUNICIPAL NA 

VILA DE PONTE DR LIMA - REQUALIFICA<;AO DAS RUAS CONDE DE 

BERTIANDOS E PONTE DE CRASTO'' - Emissao de parecer favonivel a abertura de 

concurso publico, aprova~ao programa de concurso, cademo de encar·gos, juri do 

procedimento e prnzo de exccu~ao. A Camara Municipal deliberou por maioria com seis 

votos a favor e run voto contra do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, emitir parecer favonivcl a 
abeliura de concurso ptlblico, aprova9ao do programa de concurso, caderno de encargos e 

fixar o prazo de execus-:ao em 270 dias. Mais deliberou por maioria com seis votos a f'avor e 

urn voto contra do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, designar o jt1ri do procedimcnto sendo 

constituido pelo Sr. Vice-Presidente Gaspar Corr<~ia Martins, pela Chefe da DAF, Dr.:~ Maria 

Sofia Fernandes Velho de Castro Araujo c pclo Chcfc da DEP, Eng.0 Rogerio Lopes 

Margalho Oliveira Pereira. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declara9ao de voto, 

que se a.nexa a presente ata, como documento numero um, e se considera como fazendo parte 

integrante da mesma. __ _ 

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

_4.1 - FREGUESIA DE ANAIS - Presente urn oficio a solicitar a atribui~ao de uma 

comparticipa~ao fimmccira _ destinada a obra de H_Beneflcia~ao das ruas da Feiteint, 

Lan1ciro, Cruzeiro, Devesa, Terrao e Caa·vnlhinhns". A Camara Municipal dclibcrou por 

unnnimidnde atribuir uma compa.rticipa9ao tinanccira de 70% ate ao montante maximo de 

49.788,20 curos (quarenta e nove mil setecentos e oitenta e oito euros e vinte centimos), 

destinada a custear despcsas com a obra de "Beneficia<;ao das ruas da Feiteira, Lameiro, 

Cruze.iro, Devesa, Terd'io e Carvalhinhas", a transferir a medida da execu<;i!o da obra. __ _ 

_ 4.2 - FREGUESTA DE ARCOZELO - Presente urn oficio a solicitar a atribui~ao de 

uma cornparticipa~ao finnnceira dcstinada a obra de "Beneficia~ao de diversas ruas 

intervencionadns por obras de saneamento e caminho do posto de Ieite". A Camara 

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

Dr. Filipe Viana, atribuir uma comparticipas-:ao financei ra no montante de 34.646,10 euros 

(trinta e quatro mil seiscentos c quarcnta e seis euros e dez centimos), destinada a custear 

dcspcsas com a obra de "Beneficiac;:ao de diversas ruas intervencionadas por obras de 

saneamento", a transferir ap6s a conclusao das obras. Mais deliberou por maioria com scis 
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votos a favor e uma abstenr;ao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, atribuir uma comparticipa<;ITo 

financeira de 50% ate ao montante maximo de 13.430,73 euros (trcze mil quatrocentos c trinta 

euros e setenta e tres centimos), destinada a custear despesas com a obra de ''Beneficiacyao do 

Caminho do Posto de Leite'', a transferir ap6s a conclusuo das obras. 0 Sr. Yercador Dr. 

filipe Viana apresentou declarac;tio de voto, que se anexa a presente ata, como documcnto 

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

_ 4.3- FREGUESIA DE BRANDARA- Presente urn oficio a solicitar a atribui~ao de 

umn comparticipa~ao financeira destinada a obra de ".Beneficia-rao da rua do Marco 

Novo e Fonte do Piolho". A Camara Municipal delibcrou por· unanimidade atribuir uma 

comparticipa<;ao tinanceira de 70% ate ao rnontante maximo de 25.543,35 emos (vinte e cinco 

mil quinhentos e quarenta e tres euros e trinta e cinco centimos), dcstinada a custear despesas 

com a obra de "Bcneticia<;:ao da rua do Marco Novo e Fonte do Piolho", a transferir ap6s a 

conclusao das obras. 

4.4 - FREGUESIA DE CABA(::OS E FOJO-LO.BAL- Prescntc unt oficio a solicitar 

a atribui~ao de un1a comparticipa~ao financeint dcstinadn a obra de "Beneticia~ao das 

ruas de Soutelo, Agros, Pnssal, Nova, Alto da Forca, Mata, Pinheiro, Casaldares, 

Marouba, Pereiro, Vilar, Gondeixa, Fonte Velha, Porteh1 c Travessn da Run Nova". A 

Camara Municipal dclibcrou por unanimidade atribuir uma comparticipa<;:ao financcira de 

70% ate ao montante maximo de 99.242,50 euros (noventa e nove mil duzentos e quarcnta c 

dois euros c cinqucnta centimos), destinada a custear clcspesas com a obra de "Beneficia<yao 

das ruas de Soutelo, Agros, Passal , Nova, Alto da Forca, Mata, Pinheiro, Casaldares, 

Marouba, Pereiro, Vilar, Gondeixa, Fonte Velha, Portela e Travessa da Rua Nova", a 

transferir a medida da execu<yao da obra. ___ _______________ _ _ 

_ 4.5 - FREGUESIA DE CORRELHA - Pr·escntc um oficio a solicitar a atribui~ao de 

unu1 comparticipn~ao financeirn destinada a obra de "BeneficiafYao das ruas de FranfYa e 

Couto da Correlha". A Camara Municipal deliberou por unanimidade atribuir uma 

comparticipayffo tinanceira no montante de 25.418,80 curos (vinte e cinco mil quatrocentos e 

dezoito curos c oitenta centimos), destinada a custear despesas com a obra de "Beneficia<;ffo 

das ruas de Fran<ya e Couto da Correlha'', a tr:amJerir ap6s a conclusiTo das 

obras. --------------------------------------------------------
_4.6- I?REGUESrA DA F ACHA -Pr·csentc um oficio a solicitar a atribui~ao de uma 

compndicipn~ao finnnceinl destimHin a obra de "Beneficia~ao dos caminhos de B~irrio , 

Andorinheira, Sagrada, Montinho, Casais, Souto, Macieis, Outciro do Rio, Santo 

Adriao, Mor·ocs c par-te do Ardbao". A Camara Municipal deliberou por uuanimidade 
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atribuir wna comparticipayao financeira no montante de 125.440,40 euros (cento e vinte e 

cinco rnil, quatrocentos e quarenta euros e quarcnta centimos), dcstinada a custear despesas 

com a obra de " Bene11cia<;:ao dos caminhos de Rarrio, Andorinheira, Sagrada, Montinho, 

Casais, Souto, Macieis, Outeiro do Rio, Santo /\driao, Moroes e parte do Arribao", a 

transferir a medida da execuc;ao das obras. _ 

_ 4.7 - FREGUESIA DA FEI'rOSA - Presente um oficio a solicitar a atribui~i\o de 

uma comparticipa~ao financcira destinada a obra de "Beneficia~ao das ruas de Tojeiro, 

Fijo, Fonte de Fijo e Alemanha". /\Camara Municipal deliberou por unanimidade atribuir 

uma comparticipac;ao financeira no montante de 61.607,20 euros (scssenta e um mil 

seiscentos e sete euros e vinte centimos), destinada a custear despesas com a obra de 

"Bcneficia<;ao das ruas de Tojeiro, Fiji}, Fonte de Fijo e Alemanha", a transterir a medida da 

execuc;ao das obras. Mais deliberou por unanimidade atribuir uma comparticipayao de 70% 

ate ao montante maximo de 12.673,36 curos (doze mil sciscentos c sctenta c trcs curos e trinta 

e seis centimos), destinada a custear despesas relativas a drenagens nas ruas de Fonte de Fijt) e 

Alemanha, a transferir a mcdida da execu9ao das obras. ______________ _ 

_ 4.8 - FREGUESIA DE S. PEDRO D' ARCOS - Pa·esente urn oficio a solicitar a 

atribuh;ao de uma comparticipa~ao financeira destinada a obra de "Beneflcia~ao das 

ruas de Aldeia, Capela de S. Sebustiao (parte) c Tntvcssa da Aldeia". A Camara 

Municipal deliberou por unanimidade atribuir uma comparticipa9~o financeira de 70% ate 

ao montante n1aximo de 19.785,43 euros (dezanove mil setecentos e oitenta e cinco euros e 

qua.renta e tres centimos), destinada a custear despesas com a obra de "Beneficiayao das ruas 

de Aldeia, Capcla deS. Sebasti i'io (parte) e Travessa da Aldeia", a transferir ap6s a conclusao 

das obras. ---
_(05) ASSUNTOS DlVERSOS -----------------

5.1 - ClRCUITOS ESPECIAIS DE TRANSPORTES ESCOLARES - ANO 

LETIVO 2016/2017- CONTRATA(:AO DE SERVI<;OS PARA TRANSPORTE DE 

ALUNOS - Emissao de parecer favoravel it abertura de concurso pitblico, aprova~i\o do 

caderno de encargos, pa·ogntma do proccdimcnto c dcsjgna~ao do jUri. A O~mara 

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

Dr. Fi lipe Viana, emitir parecer favoravcl a abcrtura de concurso pttblico, aprova9ao do 

cadcrno de encargos, programa do procedimento. Mais dclibcrou por maioria com seis votos 

a favor e um voto contra do Sr. Vereador Dr. fi lipe Viana, designar o jl:tri do procedimento 

sendo constituido pelo Sr. Vice-Prcsidcntc Gaspar Correia Mat1ins, pcla Chcfe cia DAF, Dr.n 
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Maria Sofia Fernandes VeU10 de Castro Araujo e pela Assislente Tecnica Antonia Maria 

Sousa de Sa. ----------------------------------------

_5.2 - PROTOCOLO OR COLARORA(:AO ENTRE 0 MUNICIPIO llE PONTE DE 

LIMA E 0 CENTRO DE RESPOSTAS INTEGRADAS DE VIANA DO CASTELO DA 

OIVISAO DE INTERVENCAO NOS COMPORTAMENTOS ADITIVOS E 

OEPENORNCIAS OA ARS NORTE - Aprova~ao. A Camma Municipal dclibcrou por 

maioria com seis votos a favor e uma abstcn<;ao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, aprovar o 

protocolo. 

_5.3- PROTOCOLO DE COOPERACAO PARA A ATRIBUH;AO DO PREMIO A. 

DE ALMEIDA FERNANDES- Aprovafiio da minuta do protocolo e do regulamento. A 

Camara Municipal delibe•·ou por mniol'ia com seis votes a favor e uma abstenyao do Sr. 

Vereatlor Dr. Filipe Viana, aprovar a minuta do protocolo e o regulamenlo. Mais delibe•·ou 

por maioria com scis votes a favor e uma abstenc;:ao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, 

rcmcter a minuta do protocolo e o regulamento U. aprecia9ao e aprovatyao da Assemblcia 

Municipal. ----------------------------

_5.4 - HARTTA<;AO SOCIAL- P1·esente uma informa~ao do Servi~o Social a propor 

o realojumento da Sr.~ Isabel Maria Rodrigues Fernandes e rcspctivo agregado familiar· 

no Bairro da Po~a Grande, llloco 2-3° Dt0
, Arcozclo, com uma renda apoiada no valor 

de 4,94 curos. A Camara Municipal deliberou por maioria com seis votes a favor e uma 

abstenyao do Sr. Vereador Dr. Filipc Viana. autorizar o realojamento da Sr.0 Isabel Maria 

Rodrigues Fernandes c rcspctivo agrcgado familiar no Bairro da Po~a Grande, Bloco 2 - 3° 

Dt0
, Arcozelo, com uma renda apoiada no valor de 4,94 euros. 0 Sr. Vcrcador Dr. Filipc 

Viana apresentou declarac;ao de volo, que ~e anexa a presente ata, como documento n(unero 

dois, e se considera como fazendo parte integrante da mcsma. _ ____________________ __ 

_ 5.5 - HABTTA<;AO SOCIAL - Presente uma informa~ao do Scrvi~o Social a propor 

a rcvisao do valor da renda para 22,02 euros, da inquilina Sr.a Mariu do Cnrmo At·aujo 

Costa Vieira Robalo, da Casa amiga CMPL1 da Facha. A Camara Municipal dclibe•·ou 

por maioria com scis votes a favor c uma abstenc;:ao do Sr. Vereador Dr. Fi lipe Viana, 

autorizar a revisao do valor da renda para 22,02 euros, da inquilina Sr.0 Maria do Cmmo 

Ara(ljo Costa Vieira Robalo, da Casa amiga CMPLI da Facha. 0 Sr. Vercador Dr. Filipe 

Viana apresentou declarayao de voto, que sc anexa a presente ata, como documento numero 

dois, esc considera como fazcndo parte integrante da mesma. ___ ______ ___ _ 

_ 5.6 - HABIT A<";AO SOCIAL - Presentc uma informa~ao do Scr·vi~o Social a propor 

o realojamento da Sr.'1 Maria Julia Magalhacs Vicint Cor-reia c respctivo agregado 
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familiar na Casa Amiga CMPLl da freguesia de Ardegao, Freix:o e Mato, com uma 

renda apoiada no valor de 137,08 etu·os. A Gimara Municipal dcJibcrou por maioria com 

seis votos a favor e uma abstcnc;ao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, autorizar o realojamento 

da Sr.3 Maria J(tlia Magalhaes Vieira Correia e respetivo agregado familiar na Casa Amiga 

CMPLl da frcguesia de Ardegao, Freixo e Malo, com uma renda apoiada no valor de 137,08 

euros. 0 Sr. Vereador Dr. Fi lipe Viana aprcscntou declaras;ao de voto, que se a.nexa a presente 

ata, como documento n(nnero dois, e se considcra como fazcndo parte intcgrante da 

mcsma. -------------------------------------------------------------
___ 5.7- PONTE AMIGA- Presente o processo relativo as obras a realizar na resid~ncia 

do Sr . . Firmino da Cunha e Sousn, r·esideotc na Rua de Paredes, 0° 286, frcguesia de 

Barrio e Cepoes, tendo como entidnde intetmedh\rin n "Alti-Cepoes - Associa~lio de 

Lnzer e Terceitn Tdade''. A Camara Municipal deliberou por maioria com seis votos a 

favor e uma absten<;ao do ~r. Vereador Dr. Filipe Viana, atribuir uma comparticipac;ao no 

valor de 1.758,90 euros (mil sctcccntos e cinquenta e oito euros e noventa centimos), de 

acordo com a informac;:ao tecnica, a transferir ap6s a conclusao dos trabalhos, para a "Aiti

Cepoes Associa<;:ao de Lazer e Terceira. Tdade", entidade intermediaria para a execuc;ao da 

mesma, mediante informa<;ao dos servic;os tecnicos deste Municipio, aprovando a sua 

execuc;ao. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana aprcscntou dcclarac;ao de voto, que sc anexa a 
presente ata como documento numero dois e, se considera como fazendo parte integrante da 

mesma. 

_ 5.8- PONTE AMIGA- Pr·cscotc o processo relativo as obras a realizar na residencia 

da Sr.a Teresa Gon~alves de Amotim, r·esidente nn Run da Corujeinl, n° 139, frcguesia 

de Fornelos e Quei.iada, tendo como entidade intermedh\tia o "Centro P~u-oquial c 

Social de Fornelos". A Camara Municjpal delibcrou por maioria com seis votos a favor e 

uma abstenc;:ao do Sr. Vereador Dr. Filipc Viana, atribuir uma comparticipa<;ao no valor de 

4.182,00 euros (quatro mil cento e oitenta e dais curos), de acordo com a informac;ao tecnica, 

a transferir ap6s a conclusao dos trabalhos, para o "Centro paroquial e Social de Fomelos" , 

entidade intermediiiria para a cxecu<;:ao da mesma, mediante informac;ao dos servi<;:os tecnicos 

deste Municipio, aprovando a sua execuc;:ao. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana aprcscntou 

dcclara<;:ao de voto, que se anexa a presente ata como doc.:umento numero dois e, se considera 

como fazendo parte integrantc da mcsma. ----------------------------------------
_5.9- PONTI£ AMIGA - Presente o processo relativo as obras a realizar· na rcsidcncia 

dn Sr." Mar·ia de Ascensao Gon~alves de Amorim, residente na rua da Corujeira no 145, 

freguesia de Fotnelos e Qucijada, tendo como entidade intermedhiria o ''Centro 
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Paroquial e Social de Fornelos". A Camara Municipal dclibcrou por mnioria com seis 

votos a favor e uma abstenc;ao do Sr. Vereadur Dr. Filipe Viana, atribuir uma comparticipatyao 

no valor de 4.591 ,35 euros (quatro mil quinhentos e novcnta e um euros e trinta e cinco 

centimos), de acordo com a informa<;ao tecnica, a transferir ap6s a conclusao dos trabalhos, 

para o "Centro paroquial e Social de Fornelos", entidade intermediaria para a cxccu<;:ao da 

mesma, mediante informac;ao dos serviyos tecnicos dcste Municipio, aprovando a sua 

execw;:ao. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana aprcsentou declara<;:ao de voto, que se anexa a 
prescnte ata como documento n(unero dois e, se considera como fazendo parte integrante da 

mesma. _________________________________ _ 

5.10 - CENTRO PAROQUIAL E SOCIAL DE FORNELOS - Pr·esente um oficio a 

solicihu- a cedencia do Auditor·io Rio Lima par·a o dia 05 de agosto. A Camara Municipal 

deliberou por maioria com scis votos a favor e uma abstenryao do Sr. Vereador Dr. Filipe 

Viana, autorizar a cedencia do Audit6rio Rio Lima para o dia 05 de agostu. 0 Sr. Vereadur 

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

nt:unero dois e, se considera como fazendo parte intcgrante da mesma. ______ __ _ 

5.11 - ESCOLA SECUNDARIA DE PONTE DE LIMA - Presente um email a 

solicitar a cedencia do Audit6rio Municipal para o dia 28 de o1aio. A Camara Municipal 

delibcrou por maioria c.:om seis votus a favor e uma abstentyao do Sr. Vcrcador Dr. Filipe 

Viana, autorizar a cedencia do Audit6rio Municipal para o dia 28 de maio. 0 Sr. Vereador Dr. 

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

ntuncro dois e, se considera como fazendo pmie integrante da mesma. ________ _ 

5.12 - DJSCJPLJNA DANCA CLASSlCA - Presente um email a solicitar a ccdcncia 

do Tcatro Diogo Bcrnardcs para o dia 18 de junho. A Camara Municipal deliberou por 

mnioria com seis votos a favor e uma abstentyao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, autorizar a 

ccdcncia do Teatro Diogo Bernardes para o dia 18 de junho. 0 Sr. Vereador Dr. Fi lipe Viana 

apresentou declarac;ao de voto, que se anexa a presente ata como duc.:u111ento nt:1mero dois e, se 

considera como fazendo parte integrantc da mcsma. 

5.13 - OS AMTGOS DO ZE - Presente urn email a solicitar a cedencia do Teatro 

Diogo Bcrnardes para o dia 12 de agosto. A Cfrmara Municipal deliberou por mnior·in 

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

do Teatro Diogo Bernardes para o dia 12 de agosto. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana 

aprcscntou declara<;:ao de voto, que se anexa a presente ata como doc.:umento numero dois e, se 

considera como fazendo parte integrante da mes111a. ________________ _ 
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_ 5.14 - CAMARA MUNIClPAL DE BARCELOS- Presente um email a solicitnr a 

cedencia do Pavilhao Municipal para o dia 14 de maio. A Camara Municipal dclibcrou 

por mniorin com seis votos a favor e uma abstenr;ao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, 

autorizar a cedencia do Pavilhao Municipal para o dia l4 de maio. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe 

Viana apresentou declarac,;ao de voto, que se ancxa a prcscnte ata, como documento nun1ero 

dais, c sc considera como lazendo parte integrante da mesma. ___________ _ 

_ (06) ATRTBUT<;AO DE SUBSIDIOS ______________ _ 

_ 6.1 - FEDERA<;Ao ACADEMICA DO INSTITUTO POLITECNICO DE VIANA 

DO CASTELO - Presente urn email a solicihu· a atribui~iio de um subsidio para a 

realiza~fio da "XXVIII SEMANA ACADEMICA IPVC". A Camara Municipal deliberou 

por maioria com seis votos a luvor e u111a abstenc;ao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, 

atribuir um subsfdio no montantc de 400,00 euros (qnatrocentos elll·os), destinado a realizar;ao 

da "XXVIII SEMANA ACADEMICA IPVC". 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou 

decla.ray§o de voto, que se anexn a presente ata, como documento numcro dais, e se considera 

como fazendo parte intcgrantc da mesma .. ___________________ _ 

_ 6.2 - ASSOCJA<;AO DE PAIS DO CENTRO EDUCATIVO DAS LAGOAS -

Prcscntc uma informa~ao do Cbefe da URNR a comunica•· o vnlor a comparticipar 

resp~itante as refei~lies servid~~ nns Oficinas da Pascoa. A Camara Municipal deliberou 

por maioria com scis votos a favor e uma absten<;ao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, 

atribuir um subsidio no montante de 638,80 euros (scisccntos e trinta c oito euros e oitenta 

centimos), destinado a custear despesas com as refeir;oes scrvidas nas Oficinas da Pascoa. 0 

Sr. Vereador Dr. Fi lipe Viana apresentou declarac;:ao de voto, que se anexa a presente ata, 

como documento n(uncro dois, e se considera como razendo parle integrante da n1esma. __ 

_ 6.3 - CENTRO PAROQUIAL E SOCIAL DE SANTA MARTA DOS ANJOS 

Presente um oficio a soUcitar a atribui~ao de urn subsidio destinado a aquisic;ao de uma 

viatura de transporte de passngeir·os. A Camara Municipal delibcrou por maioria com 

seis votos a favor e uma abstenc;:ao do Sr. Vereador Dr. filipe Viana, atribuir um subsidio no 

montantc de 16.000,00 euros (dezasseis mil euros), destinado a aquisic;:ao de uma viatma de 

transporte de passageiros, mediante protocolo a estabelecer com o Centro Paroquial. 0 Sr. 

Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declara9ffo de voto, que se anexa a presente ata, como 

documento nttmero doi~, e ~e considera como fazendo parte integrante da mesma. ____ _ 

_ 6.4 - CCD - CENTRO DE CULTURA E DESPOH.TO DOS TRABALHADORES 

DO MUNlCIPlO DE PONTE DE LIMA - Prcscntc um oficio a solicitar a atribui~ao do 

subsidio nnual. A Camara Municipal deliberou por maioria com scis votos a favor e Lllll 
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voto contra do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, atribuir um subsidio no montante de 45.000,00 

euros (quarenta e cinco mil euros). 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana aprcscntou dcclaras:ffo de 

voto, que sc ancxa a prcscntc ata, como documento nttmcro dois, c sc considera como fazcndo 

parte integrante da mesma. ________________________ _ 

_ 6.5 - GRUPO CULTURAL E RECREATIVO DE DAN(AS E CANTARES DE 

PONTE DE LIMA- Pr·esente um email a solicih11· a ntr·ihuh,:ao de urn subsidio pnrn a 

realiza~ao de um festival de folclore. A Camara Mtmicipal deliberou t>or maioria com seis 

votos a favor e uma abstenyao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, atribuir um subsfdio no 

montante de 407,00 euros (quatrocentos e sete euros), a tTansferir ap6s a realizary~o do evento. 

0 Sr. Vercaclor Dr. Filipe Viana apresentou declaras;ffo de voto, que sc ancxa a presente ata, 

como clocumento nt1mero clois, c sc consiclera como fazcndo parte integrante da mesma. __ 

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

57°, da Lei 11° 75/2013, de 12 de Setembro, foi deliberado aprovar a ata desta reuniao, em 

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

favor e urn voto contra do Sr. Vereaclor Dr. Filipc Viana. _ 

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

Ca!llara declarou encerrada a reuniao pelas dezassete horas e cinco minutos. ______ _ 

Para constar se lavrou a presente ata que, I ida e achada conforme. vai ser assinada. _ __ _ 

A Secretaria, 

llu.cCL s4j'.. f.:: r f\f/\~h vl I ho ~Jo /Y .. f 



MDV/MENTO 51 .J.,O:::[" 
--------------------------------~ 

DECLARACAO DE VOTO 

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

das suas fun~6es , declarar o seu veto contra, no ambito dos pontes 

o?,l• J.J~3.~)1 ol..· p ,_ Lj 
' 7 ) 

com os fundamentos e considerandos seguintes: 

1 - Considerando que n:to lhe foram juntos os respectivos documentos para sustentar a 

decisao em causa, com viola~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 

documenta~:to do ponto em causa, uma regra geral no anterior e neste mandata, razao pela 

qual tambem o ora Vereador se viu for<;ado 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.: or~amento participative e 

participa@o de ideias; 

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

imposi~:to 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 

princlpio 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 contra. 

Ponte de Lima, 9 de Maio de 2016, 

0 Vereador do Movimento 51, 

1=2:;£·· \/.-"0 
(FIIIpe 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 func;oes, declarar o seu veto de absten~~o. no ambito des pontes 

h. J.-; 5·4 i s.s-.- s,c; .. £. f: s. 8 ... 5 CZ:> .' 5.Jo ; :;. u · s.1~: s, ~- 2.1 4
1
' {~.·G.~,· ' ·3 : r I I I I } I I I r i 1 

com os fundamentos e considerandos seguintes: {;. '5 . 

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

decis~o em causa, com viola~ao legal da Lei das Autarquias Locais e des mais elementares 

direitos democraticos; 

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

documentac;ao do ponto em causa, uma regra geral no anterior e neste 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 realiza9ao dum projecto em comum; cfr.: orc;amento participative e 

participac;ao de ideias; 

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

imposi~~o e nao de dialogo construtivo; 

5 - Considerando que a nossa Vila de Ponte de Lima, com 891 anos de exist~ncia , nos 

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

principia da representatividade e do espfrito 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 subservi~ncia. 

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

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

Ponte de Lima, 9 de Malo de 2016, 

0 Vereador do Movimento 51, 

~·:!:::> 
(Filipa Viana) 
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