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... " REUNIAO DA CAMARA MUNICIPAL 
DE 

PONTE DE LIMA 

Data da reunilio: 10 de outubro tie 2016 
Local da Reunilio: Ediflcio dos Pa~os do Conce/ho 

PRESENCAS: 

Presidente: 
Eng. Victor Manuel Alves Mendes 

Vereadores: 
Sr. Gaspar Correia Martins 
Dr11 Ana Maria Martins Machado 
Engo Manuel Pereira da Rocha Barros 
Enat Vasco Nuno Magalhaes Velho de Almeida Ferraz 
Dr. Filipe Agostinho Cruz Viana 
Dr. Paulo Jorge da Cunha Barreiro de Sousa 

F AL T AS: ------

Inicio da Reunilio: Quinze lwras 

Encerramettto: Dezasseis horas e quare1tta e cinco minutos 

Secrettirio: Chefe de Divisiio Municipal: Dr. a Maria Sofia Fernandes Ve/ho de 
Castro Aratljo 

Prestou Co/aboraflio Ticnica: M" Guilltermina Franco 

Resumo Diario de Tesouraria: 
Sa/do ..................... 14.894.206,32 Euros 

OBS: 
A Ata foi aprovada por minuta 

~ 
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_PERiODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA: ------------

lntervellfiio dos Vereadores: ---------------------

_ Usou da palavra, em primeiro Iugar o Sr. Vereador Eng.o Manuel Barros, referindo a 

existencia de uma placa de sinal de paragem obrigat6rio, jtmto ao Centro Educativo de 

Refoios do Lima, que esta pintada de branco, tendo alguem colocado a palavra STOP, 

recomcndando que a Camara Municipal tome provid~ncias no sentido de a retirar. Referiu 

ainda a existencia de um outdoor na Rotunda de S. Gonc;alo, com uma inforrna<;ao a 

disponibilizar aquele local publico para a colocac;ao de publicidade, questionando a Camara 

no sentido de saber se esta ou nao licenciado. No d.ia 1 de agosto foi deliberada a venda de urn 

predio a Predilethes, questionando a Camara no sentido de saber se ja foi fcita a escritura do 

terreno e se a Camara tern conhecimento que estao a ser executados trabalhos de 

terraplanagem nesse predio e se os mesmos estao ou nao licenciados. Ainda no uso da palavra 

referiu relativamente A cerim6nia de corncmora<;ao dos 120 anos do Teatro, apesar de ter 

tecido elogios na Ultima reuniao de Camara, nao pode deixar de lamentar, de acordo com as 

noticias que foram tornadas publicas, quer na comunicaQao social quer nas redes sociais, de 

que houve uma falha no protocolo relativamente aos convites e A envolvencia dos grupos de 

teatro amadores locais. Por ultimo, abordou o assunto da Linha de Alta Tensao, tendo referido 

que o Mtmicipio de Barcelos tem tido urn papel muito ativo no sentido de criar alguns 

obstaculos a passagem da linha de alta tensao no Municipio, desejando assim saber qual o 

ponto de situar;ao da Linha de Alta Tensao e se a Camara tem prevista alguma iniciativa no 

sentido de travar este processo. ---------------------

--De seguida usou da palavra o Sr. Vereador Dr. Filipe Viana que abordou os seguintes 

assuntos: parabenizou todos os ~xitos desportivos e educativos; parabenizou ainda o 

Movimento 51 que fez hist6ria a 29/09/2013; dia 5 de outubro, celebra-se o Dia Mundial do 

Professor, a educa9ao e uma das realidades de pais e professores; deu ainda os parabens A 

Republica c a Portugal, considerando o dia 5 de outubro; referiu ainda que esta a contar urn 

prazo para que os autarcas se possam manifestar relativamente ao processo de reorganizayao 

adnunistrativa das Freguesias; hoje e dia Mundia1 da Saude Mental; Dia Tnternacional da 

Musica; Dia Internacional das Pessoas Idosas; Dia Nacional da Agua; Dia 16 de outubro e 0 

dia Mtmdial da Alimenta9ao, dia 17 de outubro e o Dia Intemacional para a Erradica<;ao da 

Pobreza; a nivel da alimenta<;ao tern ouvido varias preocupac;5es nesse sentido, relativamente 

a qualidade da alimenta<;ao nas escolas; seguran9a no tribtmal e nas escolas; Alta Tensilo n~o 

obrigado, alegado corredor da morte; loja do cidadao; PDM; programa especffico para o setor 

do Ieite e dos produtos bicteos; problema de constru9ao numa alegada praia fluvial da 

Labruja; problema da urg8ncia no Hospital Conde de Bertiandos, como esta a situa9ao; 
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abertura do ano escolar podia ser muito melhor; nas piscinas faltam nadadores salvadores sim 

ou nao; estrada em risco no sentido Vitorino de Piaes/Freixo; lixos nas bermas algures em Sao 

Bento; deixou ainda o registo com muito agrado da vinda do Santo Padre no centenario das 

apari~j:oes de Nossa Senhora de Fatima aos tr~s pastorinhos. Por flm prop6s um voto de 

parabens ao Senhor Padre Manuel Barbosa Viana, pelos seus cinquenta anos de sacerd6cio, 

natural da Freguesia de Vitorino de Piaes. A Camara detiberou por unanimidade aprovar o 

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

_ 0 Sr. Presidente da Camara e os Srs. Vereadores prestaram os esclarecimentos tidos por 

necessaries. --------------- --- --------- - - ---
_ ORDEM DO DIA: Presente a ordem de trabalhos, foram tomadas as seguintes resolu~j:oes 

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

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

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

ntuneros 3 e 4 do citado artigo, deliberou aprovar a ata da reuniao realizada em 20 de junho de 

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

deliberayao foi tomada por maioria com cinco votos a favor e dais votos contra dos Srs. 

Vereadores Engo Manuel Barros e Dr. Filipe Viana. _ _ ______ _____ _ 

_ (02)- OBRAS PARTJCULARES. ____________ _ 

_ 2.1 - PROCESSO DE DTVERSOS N° 306/16 - REQUERENTE: Associa~iio 

Humanitaria dos Bombeiros Voluntarios de Ponte de Lima - Pcdido de isen~ao de taxas 

respeitante a pedido de parecer. A Camara Municipal deliberou por maioria com seis 

votos a favor e uma abstenyl1o do Sr. Vereador Dr. filipe Viana, autorizar a isenyao de taxas 

respeitante ao pedido de parecer, no valor de 5,20 euros (cinco euros e vinte centimos), ao 

abrigo da autorizayffo generica deliberada pela Assembleia Municipal na sessao de 24 de abril 

de 2015. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declara9ao de voto, que se anexa a 
presente ata, como documento ntunero urn, e se considera como fazendo parte integrante da 

mesma. _______________________________ _ 

(03) OBRAS PlrBLICAS -----------------
3.1 - EMPREITADA DE "ALARGAMENTO DA ATUAL REDE DE ESGOTOS -

SANEAMENTO DE EFLUENTES DO POLO DA QUEIJADA/ANAIS E FORNELOS

ET AR" • Aprova~iio do Relatorio Final e adjudica~Ao a firma "Duque & Duque, 

Terraplanagens, Lda." pelo valor de 703.312,08 euros, acrescido de IVA a taxa legal em 

vigor. A Camara Mwlicipal dcliberou por maioria com seis votos a favor c urn voto contra 

do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, aprovar o Relat6rio Final e adjudicar a empreitada de 
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"Alargamento da atual rede de esgotos Saneamento de efluentes do Polo da Queijada/Anais 

e Fornelos - ETAR" a firma "Duque & Duque, Terraplanagens, Lda." pelo valor de 

703.312,08 euros, acrescido de IV A a taxa legal em vigor. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana 

apresentou declarayffo de voto, que se anexa a presente ata, como documento numero dois, e 

se considera como fazendo parte integrante da mesma. _____________ _ 

_ 3.2- EMPREITADA DE "REQUALIFICACAO URBANA- CENTRO CMCO DE 

SANDIAES E EXECUCAO DE PASSEIOS NA EN 306 KM 38.450 A KM 39.200" -

Aprova~io de projeto, da abertura de concurso publico, do programa de procedimento, 

cadcrno de encargos, juri do procedimento e prazo de execu~ao. A Camara Municipal 

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

Viana, aprovar o projeto, a abertura de concurso publico, o programa de procedimento, 

caderno de encargos e o prazo de execuyao em 180 elias. 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 constitufdo pclo Sr. Vice-Presidente Gaspar Correia Martins, pelo Chefe 

da DEP, Eng0 Rogerio Lopes Margalho de Oliveira e pela Chefe da DAF, Dr.3 Maria Sofia 

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

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

parte integrante da mesma. _ _ _ _ ________________ _ 

3.3 - EMPREIT ADA DE "CONSTRUCAO DE RELY ADO SINTETICO 

COMPLEXO DESPORTIVO DE CRASTO" - Aprova~io do Relatorio Final e 

adjudica~ao a firma "Agostinho Malheiro Coelho - Constru~oes, Lda. pelo valor de 

500.487,26 euros acrescido de IV A a taxa legal em vigor. A Camara Municipal dcliberou 

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

aprovar o Relat6rio Final e adj udicar a empreitada de "Construc;ao de Relvado Sintetico -

Complexo Desportivo de Crasto" a firma "Agostinho Malheiro Coelho - Constru~oes, Lda. 

pelo valor de 500.487,26 euros acrescido de IVA a taxa legal em vigor. 0 Sr. Vereador Dr. 

Filipe Viana apresentou declaraQffo de voto, que se anexa a presentc ata, como documento 

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

_ (04) JUNTAS DE FREGUESIA _ ______________ _ 

4.1 - FREGUESIA DE S. PEDRO D' ARCOS - Presente um oficio a solicitar uma 

comparticipa~io financeira destinada a obra de "Beneficia~Ao da Rna do Alto". A 

Camara Municipal deliberou por unanimidade atribuir uma comparticipa9iio financeira de 

70% ate ao montante maximo de 30.644,60 euros (trinta mil seiscentos e quarenta e quatro 

euros e scssenta centimos). destinada a comparticipar a obra de "Beneficiayffo da Rua do 

Alto", a transferir a medida da execu9ffo da obra. _ _ _______ _ _____ _ 
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_4.2 - FREGUESIA DE POIARES - Presente um oficio a solicitar uma 

comparticipa~ao financeira destinada a obra de "Beneficia~io da Rua da Fonte da 

Figueira, Beco do Calvario e Travessa das Fontes". A Camara Municipal deliberou por 

unanimidade atribuir uma comparticipay1lo financeira de 70% ate ao montante maximo de 

13.258,06 euros (treze mil duzentos e cinquenta e oito euros e seis centimos), destinada a obra 

de "Beneficiayi\o da Rua da Fonte da Figueira, Beco do Calvario e Travessa das Fontes", a 

transferir a medida da execu91lo da obra. ------------------

_ (05) ASSUNTOS DIVERSOS _ ______________ _ 

_ 5.1 - "CENTRO DE EXPOSI<;AO DE PRODUTOS REGIONAIS DA QUINTA DE 

PENTIEffi.OS (CEPRQP) - Emissio de parecer favoravel a abertura de concurso 

publico, aprova~io do programa de concurso c caderno de encargos. A Cfunara 

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

Dr. Filipe Viana, emitir parecer favoravel a abertura de concurso publico, aprova9ao do 

programa de concurso e cademo de encargos. _____________ ~ 

_5.2 - ADENDA AO CONTRATO PACK INDIVIDUAL DE FORNECEDOR 

ENTRE 0 MUNICIPIO DE PONTE DE LIMA E A GATEWIT (CONSTRULINK

TECNOLOGIAS DE INFORMACAO, S.A.) - Aprova~Ao. A Camara Municipal 

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

Viana, aprovar a adenda. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declarayaO de voto, que 

se anexa a prescnte ata, como documento numero dois, e se considera como fazendo parte 

integrante da mesma. ______________________ _ 

_ 5.3- PRECO DE VENDA DAS PUBLICA<;OES "A RA<;A BOVINA MINHOTA" 

E "TOPONIMOS DA VTLA~PONTE DE LIMA,,- Presente uma informa~ao do chefe da 

UEMA pelos valores de 10,00 euros e 8,00 euros, respetivamente- Aprova~iio. A Camara 

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

Dr. Filipe Viana, aprovar o pre~YO de venda da public89lio "A Raya Bovina Minhota" pelo 

valor de 10,00 euros (dez euros) e da publica9ao "Top6nimos da Vila-Ponte de Liman pelo 

valor de 8,00 euros (oito euros). 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declara9lio de 

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

parte integrante da mesma. _____________________ __ _ 

_ 5.4 - PONTE AMIGA - Prescnte o processo rclativo as obras a realizar na residencia 

da Sr. Americo Caldas Correia Lima, residente na rua da Granja, 0° 78, freguesia de 

Correlhii, tendo como entidade intermediaria a "Fabrica da Igreja da Correlhii,'. A 

Camara Municipal deliberou por maioria com seis votos a favor e uma absten~i!o do Sr. 

Vereador Dr. Filipe Viana, atribuir uma comparticipayi!O no montante de 4.851,00 euros 
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(quatro mil oitocentos e cinquenta e urn euros), de acordo com a informayao tecnica, a 

transferir ap6s a conclusao dos trabalhos, para a "Fabrica da Igreja da Correlha", entidade 

intermcdiaria para a execu<rao da mesma, mediante informa<;ao dos servi~os tecnicos deste 

Municipio, aprovando a sua execu9a0. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declara<rao 

de voto, que se anexa a presente ata, como documento nillnero urn, e se considera como 

fazendo parte integrantc da mesma. __________________ _ 

_ 5.5 - .JUVENTUDE POPULAR DE PONTE DE LIMA - Prcscnte om email a 

solicitar a cedencia do Auditorio Rio Lima para o dia 30 de novembro. A Cfunara 

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

Dr. Filipe Viana, autorizar a cedencia do Audit6rio rio Lima para o dia 30 de novembro. 0 Sr. 

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

documento nillnero urn, e se considera como fazendo parte integrantc da mesma. _ _ 

_ 5.6- OFFICETOTAL- COMERCIO E SERVI«;OS, LDA.- Revisilo do pre~o de 

vcnda do lote L5-5 do Ioteamento do Polo da Gemieira. A Camara Municipal deliberou 

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

considerando o solicitado pelo requerente, autorizar a venda do lote L5"5 do loteamento do 

Polo da Gemieira inscrito na matriz predial urbana sob o art.0 615, com a area global de 

2379,30 m2, descrito na Conservat6ria do Registo Predial sob o n° 1303/20130322, da 

freguesia da Gemieira, a Officetotal- Comercio e Servi<;os, Lda. pelo valor total de 23.793,00 

euros (vinte e tres mil setecentos e noventa e tres euros). 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana 

apresentou declarayao de voto, que sc anexa a presente ata, como docu.mcnto niunero urn, e se 

considera como fazendo parte integrante da mesma. ___________ _ 

_ 5.7- "LIGA«;AO ENTRE A RUA DA GANDRA E A RUA CAIS DO RIO LIMA"· 

Siu Martinho da Gandra - Ponte de Lima - PROPOSTA DE RESOLU<;AO DE 

EXPROPRIA<;AO POR UTILIDADE PUBLICA- Retifica~io da delibera~io de 25 de 

maio de 2015. A Camara Municipal dcliberou por maioria com seis votos a favor e urn voto 

contra do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, retificar a delibera9a0 da Camara de 25 de maio de 

2015, no sentido de passar a constar a identifica9ao dos proprietaries da parcela do predio a 

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

Vereador Dr. Filipe Viana, de acordo com a informac;:ao da Chefe da DAF e como disposto 

no artigo 10° do C6digo das Expropriayoes, aprovado pela Lei nillnero 168/99, de 18 de 

Setembro, aprovar a resolu9a.o de requerer a declara9ao de utilidade publica da expropria9ao 

da parcela de terreno indicada na informayao, necessaria a obra em epfgrafe; e notiticar os 

proprietaries da parcela em comum e sem detcrmina<;ao de parte ou de direito, Manuel 

Barbosa Dias, Isabel Maria Gon9alves Dias Rocha, Jose Manuel Gon<ralves Dias e Adosinda 
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Gon9alves Dias Gomes, nos termos do artigo 10°, n° 5 e do artigo 11° do C6cligo das 

Expropria<;Oes, remetendo proposta de aquisi9ao da parcela, pela via do direito privado. 0 Sr. 

Vereador Dr. Fi1ipe Viana apresentou declara<;1io de voto, que se anexa a presente ata, como 

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

(06) ATRIBUI<;AO DE SUBSiDIOS _____________ _ 

_ 6.1 • ASSOCIA<;Ao DE PAIS DO CENTRO EDUCATIVO DAS LAGOAS -

Presente uma informa~io do Chefe da URNR a comunicar o valor a comparticipar 

respeitante as refei~oes servidas as criao~as que participaram nas Oficinas de Verio e 

Jovem Ativo nos meses de junho, julho, agosto e setembro. A Camara Mtmicipal 

deliberou por maioria com seis votos a favor e uma abste1wao do Sr. Vereador Dr. Filipe 

Viana, atribuir urn subsidio no montante de 5.020,67 euros (cinco mil vinte euros e sessenta e 

sete centimos), destinado a comparticipar as refei<;oes servidas as crian<;:as que participaram 

nas Oficinas de Verao e Jovem Ativo nos meses de junho, julho, agosto e setembro. 0 Sr. 

Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declara9ao de voto, que se anexa a presente ata, como 

docurnento nurnero urn, e se considera como fazendo parte integrante da mesma. __ 

6.2- ASSOCIA<;AO CULTURAL, RECREATIV A E DESPORTIVA DA FEITOSA 

- Presente um oficio a solicitar a atribui~ao de um subsidio destinado a desloca~Ao a 

Fran.ya. A Cfunara Mtmicipal deliberou por maioria com seis votos a favor e uma abstenyao 

do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, atribuir urn subsidio no montante de 750,00 euros 

(setecentos e cinquenta euros), destinado a desloca<;ao a Franya. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe 

Viana apresentou declarayao de voto, que se anexa a presente ata, como documento niunero 

llm, e se considera como fazendo parte integrante da mesma. _________ _ 

_ 6.3 - ASSOCIA<;AO DESPORTIV A E CULTURAL DA SEARA - Presente um 

oficio a solicitar a atribui~io de um subsidio para apoio ao piloto limiano Mariano Pires. 

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

Vereador Dr. Filipe Viana, atribuir um subsidio no montante de 750,00 euros (setecentos e 

cinquenta euros), destinado a apoiar o piloto limiano Mariano Pires nas Finais Mundiais que 

se realizam em Napoles, na Italia. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declara9ffo de 

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

parte integrante da mesma. _____________________ _ 

_ (07) APROVA<;AO DA ATA EM MINUTA:- Nos termos dos nUm.eros 3 e 4, do artigo 

57°, da Lei n° 75/2013, de 12 de Seternbro, foi deliberado aprovar a ata desta reunia.o, em 

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

favor e urn voto contra do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana .. __________ _ 
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_ENCERRAMENTO:- Nada mais havendo a tratar, o Excelentissimo Presidente da 

Camara declarou encerrada a reuniffo pelas dezasseis horas e quarenta e cinco mlnutos._ 

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

,- m dente, 
A Secretaria, 

\-t d\L ~ F;;-ov..!., VI. I L. J. 4f<J 7" 



MOV/MfNTO Sl 

DECLARACAO DE VOTO 

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

das suas fun96es , declarar o seu voto de absten<;ao, no ambito do ponto 

b2.1; 5"- i\' 6·4/ 5'- li;" t .) ), 6·. Jj' e C, 3 
com os fundamentos e considerandos seguintes: 

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

decisao em causa, com v1ola<;ao legal da Lei das Autarquias Locais e dos ma1s elementares 

direitos democraticos; 

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

documenta<;ao do ponto em causa, uma regra geral no anterior e neste mandata, razao pela 

qual fora intentada 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.: or<;amento participative e 

participa9ao de ideias; 

4 - Considerando que a politica de falta de hab1to democrat1co cont1nua. numa 16gica de 

imposi<;ao 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 dos nossos antepassados, bem como na esteira do 

princfpio da representatividade e do espfrito democratico das nossas raizes; 

6 - Considerando a ''desnecessidade" de alguns pontos/ped1dos, na esteira da pedagogia do 

servi90 e nao na esteira da pedagogia da subservi~ncia . 

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

principia da representatividade, pelas pessoas e pelo nosso territ6rio, voto absten<;ao. 

Ponte de Lima, 10 de Outubro de 2016, 

0 Vereador do Movimento 51, 

ag,~ 
(Filipe Viana) 
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MOVIMENTO 51 

DECLARACAO DE VOTO 

FILIPE VIANA, Vereador eleito na 11sta independente do MOVIMENTO 51, vem , no exercicio 

das suas fun<;6es, declarar o seu voto contra , no ambito do ponto 

3 ! ; 3 J i s. 3 / 5 . .2 1' 5', 6 i 2 · J 1' 
com os fundamentos e considerandos seguintes: 

1 - Considerando que n~o 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<;ao do ponto em causa, uma regra geral no anterior e neste mandata, razao pela 

qual fora intentada a competente ac<;aa jUdiCial para a efeito; 

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

autarquicas na real iza<;ao dum projecto em comum; cfr. : or<;amento participative e 

participa<;ao de ideias; 

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

imposi<;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 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 pela nosso territ6rio , voto contra. 

Ponte de Lima, 10 de Outubro de 2016, 

0 Vereador do Movimento 51, 

frlj ~ 9 

(Filipe Viana) 

1 
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