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REUNIAO DA CAMARA MUNICIPAL 
DE 

PONTE DE LIMA 

Data da reuniiio: 09 de setemhro de 2016 
Local da Reuniiio: Edijicio dos Pafos do Concellto 

PRESENC';AS: 

Presidente: 
Eng. Victor Manuel Alves Mendes 

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

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

Inlcio tla Reunillo: Quinze horas 

Encerramento: Dezasseis ltoras e vinte e dois minutos 
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Secretario: Chefe de Divisiio Municipal: Dr. a Maria Sofia Fernande:~,. Vellw de 
Castro Araujo 

Prestou Colahorafiio Tecnica: Ma Guillzermina Franco 

Resumo Diario de Tesouraria: 
Sa/do ..................... JS.631.698,41 euros· 

OBS: 
A Ata foi aprovada por minuta 
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_ PERiODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA: -----------

Nao houve intervenc,;oes. ---------------------

_ORDEM DO DIA: Presente a ordem de trabulhos, foram tomadas as seguintes resolu~oes 

accrca dos asstmtos dela constantes. ----------------------------------------
_(01) APROVACAO DA ATA DA REUNJAO ANTERIOR:- A Camara Mtmicipal 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 aprovayao sob a forma de minuta, para efeitos do disposto nos 

numeros 3 e 4 do citado artigo, de1iberou aprovar a ata da reunHio realizada em 29 de agosto 

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

delibera~tao foi to mad a por maioria com cinco votos a favor e um voto contra do Sr. Vereador 

Eng.o Manuel Barros. ________________________________________________ _ 

_ (02) OBRAS PARTICULARES _______________ _ 

_ 2.1 - PROCESSO DE LOTEAMENTO No 28/95 - PEDIDO DE AL TERA<;AO AO 

AL V ARA DE LOTEAMENTO No 65/96 - LOTE No 11 - Rna das Oliveira - Feitosa -

Requerente: Padrio Inteligente, Lda. - Promover a discussio publica, conforme 

disposto no n° 2 do artigo 22° do RJUE. A Cfunara Municipal deliberou por unanimidade 

promover a discussao publica, confonne disposto no n° 2 do art.0 22° do RJUE. ________ _ 

2.2 - PROCESSO DE LOTEAMENTO No 132/86 - PEDIDO DE AL TERA<;AO AO 

AL V ARA DE LOTEAMENTO No 132/86 - LOTES No 3 E 4 - Rua do Divino Salvador 

nos 1386 e 1398 - Vitorino das Donas - Requerente: Jose .Joaquim Pereira Torres 

Barbosa - Promover a consulta aos proprietarios por edital, conforme disposto no no 3 

do artigo 27.0 do RJUE. A Camara Municipal deliberou por unanimidade promover a 

consulta aos proprietarios por edital, confom1e disposto no n° 3 do artigo 27.0 do RJUE. __ 

_ (03) ASSUNTOS DIVERSOS ________________ _ 

__ 0 Sr. Vereador Dr. Pilipe Viana chegou a reuniao no inicio da discussfto deste ponto. _ 

3.1- 1P ADENDA AO PROTOCOLO ENTRE 0 MUNICIPIO DE PONTE DE 

LIMA E OS GESTORES DOS REFEITORIOS DAS ESCOLAS EB r CICLO DO 

CONCELHO DE PONTE DE LIMA- Aprova~iio. A Camara Municipal deliberou por 

maioria com seis votos a favor e un1a absten<;iio do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, aprovar a 

11.
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adenda ao protocolo. -------------------------------------

_ 3.2 - PROTOCOLO DE COOPERA<;AO ENTRE 0 MUNICIPIO DE PONTE DE 

LIMA E A ASSOCIACAO "SOY NINO, SOU CRIAN~A" - Aprova~Ao. A C§.mara 
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Municipal delibcrou por maioria com seis votos a favor e uma absten<;ao do Sr. Vereador 

Dr. Filipe Viana, aprovar o protocolo. ___________________ _ 

_ 3.3- PROCEDTMENTO CONCURSAL COMUM PARA CONTRATA(:AO EM 

REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUN(:OES PUBLICAS POR 

TEMPO INDETERMINADO - 3 ASSISTENTES TECNICOS - Aprova~io. A Camara 

Municipal deliberou por maioria com seis votos a favor e uma absten9il0 do Sr. Vereador 

Dr. Filipe Viana, aprovar a abertura de procedhnento concursal comum~ destinado a 

candidatos que se inscrevam no lllliverso a que sc refere o n.0 4 do art.0 30° da LTFP 

(candidatos com vinculo de emprego publico a termo ou sem vinculo de emprego publico), na 

medida em que nao foi possivel a sua ocupayao na 1 a fase, por ca.ndidatos detentores de urn 

vinculo de emprego publico por tempo indetemrinado, de acordo com o proposto. 0 Sr. 

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

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

_ 3.4- PROCEDIMENTO CONCURSAL COMUM PARA CONTRATA<;AO EM 

REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUN~6ES PUBLICAS POR 

TEMPO INDETERMINADO- 2 ARQIDTETOS- Aprova~fto. A Cfunara Municipal 

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

Viana, aprovar a abertura de procedimento concursal comum, destinado a candidates que se 

inscrevam no universo a que se refere o n. 0 4 do art. 0 30° da LTFP (candidates com vinculo de 

emprego publico a termo ou sem vinculo de cmprego publico), na medida em que nao foi 

possfvel a sua ocupayao na 1 a fase, por candidates detentores de urn vinculo de emprego 

pi1blico por tempo indeterminado, de acordo como proposto. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana 

apresentou declara<;llo de voto, que se anexa a presente ata, como documento nt1mero urn, e se 

considera como fazendo parte integrante da mesma. ______________ _ 

_ 3.5 - TERRA REABlLIT AR - Proposta de inclusio de edificio sito na Rua de Santo 

Antonio D0 1,2 e 3, em Ponte de Lima, de aeordo com o relatOrio do auto de vistoria, na 

listagem dos edificios em mau estado de eonserva~io. - Aprova~iio. A Cfuuara Municipal 

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

Viana, incluir o ediffcio na listagem dos im6veis em mau estado de conserva9ao, de acordo 

com o relat6rio do auto de vistoria. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declara<;ao de 

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

parte integrante da mesma. _______________________ _ 

_ 3.6- "ARRENDAMENTO RURAL DE UM TERRENO SITUADO NA QUINTA 

DA LAGE, NA AREA PROTEGIDA DAS LAGOAS"- Retifica~ao da delibcra~io de 
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Camara de 01 de agosto de 2016. A Camara Municipal deliberou por maioria com seis 

votos a favor e urna absten9ao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, retificar a deliberac;ao de 

Camara de 01 de agosto, no que toea ao valor, retificando~o para o montante de 431 , l 0 euros 

(quatrocentos e trinta e urn euros e dcz centimos). 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou 

declarac;~o de voto, que se anexa a prcscnte ata, como documento numero um, e se considera 

como fazendo parte integrante da mesma. _________________ _ 

_ 3. 7 FIXACAO DO PRECO DOS BILHETES REFERENTES AOS 

ESPETACULOS A EFETUAR NO TEATRO DIOGO BERNARDES MiS DE 

OUTUBR0/2016- Aprova~i\o. A Cfunara Municipal deliberou por maioria com seis votos 

a favor e uma absten9ao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, aprovar o prc<;;o dos bilhctcs 

referentes aos espetaculos a efetuar no Teatro Diogo Bemardes mes de outubro/20 16, de 

acordo como proposto. -----------------------

_3.8 - HABIT A<;AO SOCIAL - Prcsente uma informa~ao do Servi~o Social a propor 

a revisao do valor da renda para 18,03 euros, do inquilino Sr. Julio Alves Soares, 

residente no Bairro da Po~a Grande, Bloco 6, 2° Esq., em Faldejies, Arcozclo. A Camara 

Municipal deliberou por maioria com seis votos a favor e uma absten9ilo do Sr. Vereador 

Dr. Filipe Viana, autorizar a revisao do valor da renda para 18,03 euros, do inquiline Sr. Julio 

Alves Soares, residente no Bai.rro da Porra Grande, Bloco 6, 2° Esq., em Faldejaes, Arcozelo. 

0 Sr. Vcrcador Dr. Filipe Viana apresentou declara<;;~o de voto, que se anexa a presente ata., 

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

_ 3.9- HABITA<;AO SOCIAL- Presente uma informa~ao do Servi~o Social a propor 

o realojamento do Sr. Filipe de Sousa Sequeiros e respetivo agregado familiar na Casa 

Amiga CMPL 2 de Barrio/Cepocs, com uma renda apoiada no valor de 74,02 euros. A 

Cfunara Municipal deliberou por maioria com seis votos a favor e urna abstenyao do Sr. 

Vereador Dr. Filipe Viana, autorizar o realojan1ento do Sr. Filipe de Sousa Sequeiros e 

respetivo agregado familiar na Casa Amiga CMPL 2 de Barrio/Cepoes, com uma renda 

apoiada no valor de 74,02 euros. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declararrao de 

voto, que se anexa a presentc ata, como documento numero urn, c se considera como fazendo 

parte intcgrante da mesma. ______________ _ _ _ _____ _ 

3.10-- INFORMACAO DA QUAL CONSTA AS ISENC6ESIREDU<;OES AO 

ABRIGO DA AUTORIZACAO GENE RICA PARA EFEITOS DO DISPOSTO NO No 2 

DO ARTn 16 DA LEI No 73/2013, DE 03 DE SETEMBRO, APROV ADA PELA 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL A 24 DE ABRIL DE 2015 - PARA CONHECIMENTO. A 
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Camara Municipal tomou conhecimento, devendo a listagem ser remetida a Assembleia 

Municipal para con_hecimento, de acordo com o estipulado na autoriza9ao referida. _ _ _ _ 

_ 3.11- CENTRO DE INTERPRETA<;AO DA HISTORIA MILITAR DE PONTE 

DE LIMA - VENDA DE MATERIAL MERCHANDISING- Presente uma infbrmay!lo 

tecnica relativamente a venda de lapis com borracha, esferobrnifica, bloco de notas, cracha 

com alflnete, cracha com abre capsulas, pin e conjunto de 12 postais. A Cfunara Municipal 

deliberou por maioria com seis votos a favor e uma absten9a.o do Sr. Vereador Dr. Filipe 

Viana, autorizar a venda de material merchandising de acordo com a informa9ao tecnica. __ 

3.12 - CURSO DE PALEOGRAFIA NO ARQUIVO MUNICIPAL DE PONTE DE 

LIMA - Presentc um email a solicitar autoriza~ao para a realiza~ao do curso nos dias 02 

e 03 de outubro. A Cfunara Municipal deliberou por maioria com seis votos a favor e uma 

absten~ao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, autorizar a realizay!lo do curso nos dias 02 e 03 

de outubro. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declarayao de voto, que se anexa a 
presente ata, como documento numero um, e se considera como fazendo parte integrantc da 

mesma. ______________________________ _ 

_ 3.13 - CICBAS - CORAL DO INSTITUTO DE ClENCIAS BIOMEDICAS ABEL 

SALAZAR - Presente um email a solicitar a cedencia de uma sala para a realiza~ao de 

um concerto no dia 02 de outubro de 2016. A Camara Municipal deliberou por maioria 

com seis votos a favor c uma absten9ffo do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, autorizar a cedencia 

de uma sal a no Museu dos Terceiros para a realiza9ao de urn concerto no dia 02 de outubro de 

2016. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declara9ao de voto, que se anexa a presente 

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

_ 3.14 - CENFIM NUCLEO DE ARCOS DE V ALDEVEZ - Presente um email a 

solicitar a cedencia do Auditorio Municipal para o dia 21 de setembro, entre as 09:30 e 

as 17:00 horas. A Camara Municipal deliberou por maioria com seis votos a favor e uma 

absten9fto do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, autorizar a cedencia do Audit6rio Municipal para 

o dia 21 de setembro, entre as 09:30 e as 17:00 horas. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana 

apresentou declara9ao de voto, que se anexa a prescntc ata, como documento n(l.ll1ero urn, e se 

considera como tazendo parte integrante da mesma. ______________ _ 

_ 3.15- ICE PARTY, LDA.- Presente um requerimento a solicitar o arrendamento de 

a arrecada~iio no 3 no Mercado Municipal, pelo valor de 59,40 euros/mensal. A Camara 

Municipal deliberou por maioria com seis votos a favor e uma absteny!lo do Sr. Vereador 

Dr. Filipe Viana, adjudicar por ajuste direto, o arrendamento da arrccada9ao n° 3 no Mercado 

Municipal, pelo valor de 59,40 euros/mensal. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou 
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declara9ffo de voto, que se anexa a presente ata, como documento nlimero urn, esc considera 

como fazendo parte integrante da mesma. ________________ ___ _ 

3.16 - EQUIMASTWER PORTUGAL, LDA." - Aprova~ao da prorroga~ao do 

prazo da liquida~io do valor remanescentc pendente rclativo a aquisi~ilo do lote L4-1 do 

Polo Empresarial e Industrial da Gemieira. A Camara Municipal deliberou por maioria 

com seis votos a favor e urn voto contra do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, depois de apreciado 

o incumprimento, autorizar a pronoga~ao do prazo da liquidac;~o do valor remanescente 

pendente relativo a aquisi9a0 do lote L4-1 do P6lo Empresarial e Industrial da Gemieira para 

o dia 31 de janeiro de 2017. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declarayao de voto, 

que se anexa a presente ata, como docurnento nllinero dais, e se considera como fazendo parte 

integrante da mesma. _______________________ ___ _ 

3.17 - TERRA INCUBADORA DE EMPRESAS - Prcsente uma informa~i\o do 

Gabinete Terra respeitante a cedencia da Antiga Cooperativa de Estorios a 
"Cooperativa Agricola Limiana, CRL". A Camara Municipal deliberou por maio ria com 

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

autorizando a ced~ncia da Antiga Cooperativa de Estoraos a "Cooperativa Agricola Limiana, 

CRL". 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declara~ao de votot que se anexa a 
prescnte ata, como documento numero dais, e se considera como fazendo parte integrante da 

mesma. _______________________________ _ 

_ (04) APROVA~AO DA ATA EM MINUTA:- Nos termos dos numeros 3 e 4, do artigo 

57°, da Lei n° 75/2013, de 12 de Setembro, foi deliberado aprovar a ata desta reunii!o, em 

minuta, para sm1ir efeitos imediatos. Esta deliberayao foi tomada maioria com seis votos a 

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

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

Cfunara declarou encerrada a reuniao pelas dezasseis horas e vinte e dais minutos. ___ _ 

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

_ndwte, --
A Secretaria, 

\{c.f:c- S~, fCrO:o.?t-zlklb .dt &_,froltrf 
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DECLARACAO DE VOTO 

I I ' I I I I 
com os fundamentos e considerandos seguintes: 

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

decisao em causa, com viola9ao 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 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 : or9amento participative e 

participaryao de ideias; 

4 - Considerando que a polftica de falta de habito democn3tico continua, numa 16gica de 

imposiQao e nao de dialogo construtivo; 

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

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 , voto absten9a0. 

Ponte de Lima, 9 de Setembro de 2016, 

~o'!]mento 51, 

(Filipa Viana) 
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MOVIMENTO 51 

DECLARACAO DE VOTO 

FILIPE VIANA, Vereador eleito na lista independente do I\,IIOVIMENTO 51, vem, no exercicio 

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

( ~tv«fl)fj) 3.) b ;' ·3 . At 
com os fundamentos e considerandos seguintes: 

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

decisao em causa, com violac;~o 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;~o do ponto em causa, uma regra geral no anterior e neste mandata, razao pela 

qual tambem o ora Vereador se viu forc;ado a intentar a competente acc;~o 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 polltica de falta de Mbito 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 maior respeito pela hist6ria dos nossos antepassados, bem como na esteira do 

principia da representatlvidade e do espirito democratico das nossas ra izes. 

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

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

Ponte de Lima, 9 de Setembro de 2016, 

0 Vereador do Movimento 51 , 
~ --

(Filipa Viana) 

1 


	Reunião de 9 de setembro de 2016
	Presenças
	Período de Antes da Ordem do Dia
	Ordem do Dia
	01. Aprovação da Ata da Reunião Anterior
	02. Obras Particulares
	03. Assuntos Diversos
	04. Aprovação da Ata em Minuta

	Encerramento
	Decarações de Voto

