
MUNICiPIO 
P ._ "" D fU Hll t t 

Ata no 27/2016 

Divisao Administrativa e Financeira 

Reuniao de 19 de dezembro de 2016 

Local de realiza9ao: EDIFiCIO DOS PAc;os DO CONCELHO 

Tel 2513 goo 400 . FL'!x 268 900 41 o . Pr6C6 d6 RepUbllce 4990062 Ponte de l..lrne · geroll?!'cmpontcdelimt~ .pt • 



19 de dezembro de 2016 

REUNIAO DA CAMARA MUNICIPAL 
DE 

PONTE DE LIMA 

Data da reuniiio: 19 de dezembro de 2016 
Local da Reunilio: Edificio dos Pacos do Concellw 

PRESENCAS: 

Presidente: 
Eng. Victor Manuel Alves Mendes 

Vereadores: 
Sr. Gaspar Correia Martins 
De' 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 Barreiro de Sousa 

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

bticio da Reu11iiio: Quinze lwras 

Et~cerrametlto: Dezoito horas e vi11te minutos 

2 

Secretftrio: Cltefe de Divisiio Mu11icipal: Dr. a Maria Sofia Femandes Vel/to de 
Castro Araujo 
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PERiODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA; ------------------------------
_ lntervenfiio dos Vereadores: --------------------------------------- ----
_Usou da palavra, em primciro Iugar o Sr. Vereador Eng.0 Manuel Barros refetindo que a I 

Feira do Mel, Sidra e da Do9aria, foi uma novidade no ambito do projeto "Em Epoca Baixa, 

Ponte de Lima em Alta", no entanto verificaram-se alguns problemas ao nivel da organizac;l'lo 

da Feira, recomendando que este tipo de situa9oes sejam evitadas. Referiu ainda que e 

conforme consta da ata da reunil'lo da C§.mara realizada no dia 24/1 0/20 16,em que sugeriu que 

a Cfunara Municipal deveria em dialogo com o empresario, com a Jtmta de Freguesia de 

Arcozelo e com a popu1ac;ao, procurar encontrar uma altemativa ao local onde esta instalada a 

central de betuminoso, que iria apresentar requerimento para a realizac;ilo de uma reunHio com 

todas as paltes envolvidas nesse processo. Mais referiu que apesar de ter votado a favor da 

venda do terrene, nao pode paotuar com obras ilegais. Ainda no uso da palavra, informou a 

Cfunara do pedido que iria apresentar ao Senhor Presidente, a solicitar a marcayao de uma 

reuniao urgente do executivo, com a Junta de Freguesia de Arcozelo, e a Associa<;ao Civica 

Verde Maiusculo de Arcozelo, em representac;ao da populac;ao. Solicitou que o referido 

requerimento fosse anexado a ata. __________________________________________ _ 

__ De seguida usou da palavra o Sr. Vereador Eng.0 Vasco Ferraz para propor urn voto de 

felicitac;5es ao atleta Femando Pimenta galardoado pelo Comite Olimpico de Portugal (COP) 

com a Medalha de Excel@ncia Desportiva. A Camara Municipal deliberou por unanimidade 

aprovar o voto proposto devendo ser dado conhecimento ao atleta. __________________ _ 

_ Por fim usou da palavra o Sr. Vereador Dr. Filipe Viana que abordou os seguintes 

assuntos: dia 1 8, Dia Intemacional das Migra9oes, aten9ao a questao dos refugiados; Natal 

todos os dias; participac;iio civica em crescendo; abe1tura a sociedade civil; reuniao da 

Assembleia de Freguesia; concerto em Ponte de Lima da Academia de Musica, nao foi 

possfvel ceder o audit6rio, acha mal; diario da republica eletr6nico entrou em vigor na sexta~ 

feira; parabenizou todos OS exitOS desportivos e educativos; diplomas de merito de 

agrupamentos; prevenyao de incendios deve ser antes e nao depois; Resolu<;ao do Conselho de 

Ministros, plano piloto para a Peneda-Geres; Resoluc;ao da Assembleia da Republica, apoio 

aos sapadores florestais ; Vilardo Monte; iluminac;1io; Sandiaes; Beiral do Lima; aguas na Rua 

de Paul. ________________________________________________________ ___ 

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

necessarios. -------------------------------------------------------------
_ ORDEM DO DIA: Presente a ordem de trabalhos, foram tomadas as seguintes resoluc;oes 

acerca dos assuntos dela constantes. -------------------------------------------
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_(01) APROV ACAO DA AT ADA REUNIAO ANTERIOR: - A Camara Municipal em 

cumprimento do disposto no nllinero 2, do artigo 57°, da Lei n.0 75/2013, de 12 de setcmbro, 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 05 de 

dezembro de 2016, pelo que vai a mesma ser assinada pelo Exmo. Presidente e pela 

Secretaria. Esta deliberacrao foi tomada por maioria com cinco votos a favor e dois votos 

contra dos Srs. Vereadores Engo Manuel Barros e Dr. Filipe Viana. _________ _ 

_ (02) OBRAS PARTICULARES ---------------

_2.1 - PEDIDO DE ALTERA<;AO AO ALVARA DE LOTEAMENTO DO 

PROCESSO DE LOTEAMENTO NO POLO INDUSTRIAL DA GEMIEIRA- LOTES 

N.0 S 5 E 6 - Rua da Barreira - Freguesia de Gemieira - Requcrcntc: Jose Silverio 

Costa & Micael Franco, Lda. - Aprova~ao. A Camara Municipal deliberou por maioria 

com seis votos a favor e wn voto contra do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, nao se opor a 
alteray~O ao alvara de loteamento do processo de loteamento no P6lo Industrial da Gemieira 

apresentado por Jose Silverio Costa & Micael Franco Lda. relativa aos Lotos n.0 s 5 e 6, sitos 

na Rua da Barreira~ da Freguesia da Gemieira. Mais dcliberou por maioria com seis votos a 

favor e um voto contra do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, aprovar a alterac;:ao ao alvara de 

loteamento do processo de loteamento no Polo Industrial da Gemieira apresentado por Jose 

Silverio Costa & Micael Franco Lda. relativa aos Lotes n.0s 5 e 6, sitos na Rua da Barreira, da 

Freguesia da Gemieira. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declarac;:ao de voto, que se 

anexa a presente ata, como docwnento numero um, e se considera como fazendo parte 

integrante da mesma. _________________________ _ 

_ (03) OBRAS PUBLICAS ----------------

_ 3.1 - EMPRETTADA DE "REQUALIFICACAO URBANA - CENTRO CIVICO DE 

S. PEDRO D' ARCOS, - Aprovacyi\o da Min uta do Contra to. A Cfunara MuniciJ"al 

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

Viana, aprovar a minuta do contrato. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou dcclarac;~o 

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

fazendo parte integrante da mesma. ___ ------------------

_3.2- EMPREITADA DE "BENEFICIACAO DA EB 2.3 FREIXO"- Caducidade da 

adjudica~ao a empresa "Norlima - Edificadora do Lima, Lda." ~ Audiencia Previa. A 

Cc1mara Municipal deliberou por maioria com seis votos a favor e um voto contra do Sr. 

Vcreador Dr. Fi lipe Viana, notificar a empresa "Norlima - Edificadora do Lima, Lda." para 

no prazo de cinco dias se pronunciar, em sede de audiencia previa, quanto a intenc;~o de 

ordenar a caducidade de adjudicac;~o de acordo com o disposto no n° 2 do rut.0 86° do CCP, 



19 de dezembro de 20 16 5 

por facto que lhe e imputavel, nao apresenta«;ao de urn dos documentos de habilita~ao, 

Ccrtidao da Seguran9a Social. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declarayffo de voto, 

que se anexa a presente ata, como documento nllinero wn, e se considera como fazendo parte 

integrante da mesma. __________________________ _ 

_ 3.3 - EMPREITADA DE "BENEFICIA<;AO DA EB 2.3 ANT6NIO FEIJO" -

Caducidade da adjudica~ao a empresa "Norlima - Edificadora do Lima, Lda." -

Audiencia Previa. A Camara Municipal deliberou por maioria com seis votos a favor e urn 

voto contra do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, notificar a empresa "Norlima Edificadora do 

Lima, Lda., para no prazo de cinco dias se pronunciar, em sede de audiencia previa, quanto a 
inten9ao de ordenar a caducidade de adjudica9ffo de acordo como disposto no n° 2 do art.0 86° 

do CCP, por facto que lhe e imputavel, nao apresenta9ao de urn dos documentos de 

habilitayao, Certidao da Seguranrya Social. 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 mcsma. ---------------------
_(04) JUNTAS DE FREGUESIA ---------------

_ 4.1 - FREGUESIA DR CABACOS E FOJO-LOBAL - Presente urn oficio a solicitar 

uma comparticipaf;ao financeira destinada a obra de "Pavimenta~ao das ruas de Prado 

c Travcssas do Cruzeiro e Gaioso e dos alargamentos nas Runs da Mata, Casaldares e 

Marouba. A Cfunara Municipal dclibcrou por maioria com seis votos a favor e urn voto 

contra do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, atribuir uma comparticipayao financeira de 70% ate 

ao montante maximo de 23.464,28 curos (vinte e tres mil quatrocentos e sessenta e quatro 

euros e vinte e oito centimos), destinada a obra de "Pavimenta9ao das mas de Prado e 

Travessas do Cruzeiro e Gaio~o e dos alargamentos nas Ruas da Mata, Casaldares e 

Marouba", a transferir ap6s a conclusao das obras. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana 

apresentou declarayao de voto, que se anexa a prcsente ata, como documento numero um, e se 

considera como t'azendo parte integrante da mesma. _______________ _ _ 

_ 4.2 - FREGUESIA DE ARCOZELO - Prcsente um email a solicitar uma 

comparticipa~ao financeira destinada a obra de "Pavimenta~ao das Ruas do Bicudo e 

Chao das Ervinhas (runs intervencionadas com obras de saneamento). A Camara 

Municipal dcliberou por unanimidade atribuir uma comparticipa9ao ate ao montante 

maximo de 45.931 ,75 euros (quarenta e cinco mil novecentos e trinta e urn euros e setenta e 

cinco centimos), destinado a obra de "Pavimentaryao das Ruas do Bicudo e Chao das Ervinhas 

(ruas intervencionadas com obras de saneamento), a transfer.ir ap6s a conclusao das 

obras. ------------------------------------------------------------------
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_ 4.3 - FREGUESIA DE GONDUFE • Presente urn oficio a solicitar uma 

comparticipa~ao financeira destinada a obra de "Pavimenta~ilo dos caminhos de acesso 

a Capela de Louren~o". A Camara Municipal deliberou por unanimidade atribuir uma 

comparticipayao de 70% ate ao montante maximo de 12.576,90 euros (doze mil quinhentos e 

setenta e seis euros e noventa centimos), destinada a obra de "Pavimenta~Yao dos caminhos de 

acesso a Capela de Louren90", a transferir ap6s a conclusao das obras. _____ _ 

4,4 - FREGUESIA DA RIBEIRA - Presente um oficio a solicitar uma 

comparticipa~ao financeira dcstinada a obra de "Constru~ao de muros de suporte de via 

vicinal no lugar da Garrida". A Camara Municipal deliberou por unanimidade atribuir 

uma comparticipayllo de 70% ate ao montante maximo de 4.897,20 euros (quatro mil 

oitocentos e noventa e sete euros e vinte centimos). destinada a obra de "Constrw;ao de muros 

de suporte de via vicinal no lugar da Garrida", a transferir ap6s a conclusllo das obras. __ _ 

(05) ASSUNTOS DIVERSOS -----------------

5.1 - ARRENDAMENTO DO BAR DO PARQUE DO ARNADO - Denuncia do 

contrato pelo concessionario - Aprova~ao. Emissao de parecer favoravel a abertura de 

concurso publico, aprova~ao do programa de concurso e caderno de encargos. A Camara 

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

Dr. Filipe Viana, aceitar a denuncia do contrato apresentada pelo concessiomrrio. Mais 

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

Viana, emitir parecer favoravel a abertura de concurso ptlblico e aprovar o programa de 

concurso e cademo de encargos. ----------------------

5.2 CONTRATO PARA INSTALACAO DE INFRAESTRUTURAS 

ENTERRADAS NA ZONA DA ESTRADA, RELATIVA A INSTALA(::AO DE 

CONDUTAS SUBTERRANEAS EM V ALA, NA TRA VESSIA DA ESTRADA EN 307 

AO KM 0+790, CONSTITUIDA POR DUAS CONDUT AS DE US MM, A 

ESTABELECER NA FREGUESIA DE ARCA E PONTE DE LIMA, CONCELHO DE 

PONTE DE LIMA ENTRE A lP-INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL, SA E 0 

MUNICIPIO DE PONTE DE LIMA- Aprova~ao. A Cfunara Mmucipal deJiberou por 

maioria com seis votos a favor e um voto contra do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana. aprovar o 

contrato. --------------------------------
_ 5.3 - PROCESSO DE INVENT ARIACAO DAS FEIRAS NOV AS - Aprova~iio. A 

Clmara Municipal dcliberou por maioria com seis votos a favor e urn voto contra do Sr. 

Vereador Dr. Filipe Viana, aptovar o proposto. _______________ _ 

_ 5.4 - JOANA MANUEL DE LIMA CORREIA - Prcscnte urn correio clctronico a 

solicitar a ccdencia do Auditorio Rio Lima para o dia 20 de fevereiro de 2017. A Camara 
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Municipal deliberou por maioria com seis votos a favor e uma abstcn~~o do Sr. Vereador 

Dr. Filipe Viana, autorizar a cedencia do Audit6rio Rio Lima para o dia 20 de fevereiro de 

2017 a Escola Secundaria de Ponte de Lima. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou 

declara9ao de voto, que se anexa a presente ata, como documento n(unero dois, e se considera 

como fazendo parte integrante da mesma. __________________ _ 

_ 5.5 - CLDS-3G - "PONTE PARA A INCLUSAO" - Presente urn email a solicitar a 

entrada gratuita no Museu do Brinquedo no dia 21 de dezembro. A Cfunara Municipal 

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

Viana, autorizar a entrada gratuita no Museu do Brinquedo no dia 21 de dezembro. 0 Sr. 

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

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

_ 5.6 - ASSOCIAc;AO "OS CARTOLAS,, - Presente urn email a solicitar autoriza~ao 

para frcquentar as Piscinas Municipais nos dias 20, 23, 27 e 30 de dczembro. A Camara 

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

Dr. Filipe Viana, autorizar a utili zac;ao das Piscinas Municipais, a titulo gratuito, nos dias 20 e 

27 de dezembro. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declarac;ao de voto, que se anexa 

a presente ata, como documento nt1mero dois, e sc considera como fazendo parte integrante da 

mesma. _______________________ _ 

5. 7 FIXAc;AO DO PRE(:O DOS BILHETES REFERENTES AOS 

ESPETACULOS A EFETUAR NO TEATRO DIOGO BERNARDES NO MES DE 

JANEIR0/2017 - Aprova~ao. A Camara Municipal deliberou por maioria com seis votos 

a favor e uma abstenc;ao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, aprovar o pre~o dos bilhetes 

referentes aos espetaculos a efetuar no Teatro Diogo Bernardes no mes de janeiro/20 17, de 

acordo com o proposto. ------------------------

_ 5.8 - AQUISI(:AO DE PREDIO RUSTICO lNSCRITO NA MATRIZ PREDIAL 

SOB 0 ARTIGO 1898, DA FREGUESlA DE FORNELOS E QUEIJADA, A MARIA 

TERESA COLA(:O DE ALMEIDA - Aprova~ao. A Camara Municipal delibcrou por 

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

Maria Teresa Cola~o de Almeida o predio rustico com uma area de 3200 m2 inscrito na 

matriz predial sob o artigo 1898, da fregucsia de Fomelos e Queijada, descrito na 

Conservat6ria do Registo Predial de Ponte de Lima sob o n° 3994 da frcgucsia de Fo111elos e 

Queijada registado a seu favor pela A.P.2106 de 2014/06/02, pelo preyo global de 18.500,00 

euros (dezoito mil e quinhentos curos). 0 Sr. Vereador Dr. Fi lipe Viana apresentou 

dcclara~ao de voto, que se anexa a presente ata, como documento ntunero um, e se considera 

como fazendo parte integrante da mesma. _______________ _ 
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5.9 - ACADEMIA DE MUSICA FERNANDES FAO - Presente urn oficio a solicitar 

a cedencia do Auditorio Rio Lima para o dia 20 de dezembro. A Camara Municipal 

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

Viana, autorizar a cedencia do Audit6rio Rio Lima para o dia 20 de dezembro. 0 Sr. Vereador 

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

numero do is, e se considera como fazendo parte integrante da mesma. ______ _ 

_ _ (06) ATRIBUICAO DE SUBSiDIOS ______________ _ 

_ 6.1 - GRUPO ETNOFOLCLORICO DE REFOIOS DO LIMA - Presente urn oficio 

a solicitar a atribuh;ao de urn subsidio destinado a custear despesas com a desloca~ao a 

Fran.;a. A Camara Municipal deliberou por maio ria com seis votos a favor e uma abstenc;ao 

do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, atribuir urn subsfdio no valor de 750,00 euros (setecentos e 

cinquenta euros) destinado a custear despesas com a desloca((ao a Bordeaux, em Fran9a. 0 Sr. 

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

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

6.2 - CENTRO DE ESTUDOS REGIONAIS - Presente urn of'icio a solicitar a 

atribui~ao de urn subsidio destinado a custear despesas com a edi~ao do livro 

'"'Murmurios do Olhar''. A Cfunara Municipal delibcrou por maioria com seis votos a 

favor e uma abstenc;ao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, atribuir urn subsidio no valor de 

240,00 euros (duzentos e quarenta euros), contra a entrega de 30 exemplares. 0 Sr. Vereador 

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

numero dois, e se considera como fazendo pmte integrante da mesma. ________ _ 

6.3 - AMANDIO AMORIM - Presente um email a solicitar a atribui~ao de urn 

subsidio destinado a custear despesas com o lan~amento de CD. A Cfunara Municipal 

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

Viana, atribuir um subsidio no valor de 300,00 euros (trezentos euros), contra a entrega de 30 

CD'S. 0 Sr. Vereador Dr. FiJjpe Viana apresentou declarar;tto de voto, que se anexa a 
presente ata, como documento numero dois, e se considera como fazendo pmte i..ntegrante da 

mesma. -------------------------------

- ESPA<;O DE INTERVEN<;AO ABERTO AO PUBLICO: 0 Senhor Presidente da 

Camara deu a palavra ao p1iblico, dela tendo usado o Sr. Joao Pedro Fernandes, residente em 

Area, propondo em nome pessoal a coloca<;ao de uma hipide na Via Foral D. Teresa, com o 

nome de Rosa da Concei9ao Oliveira Gon9alves Malheiro, a titulo p6stumo, trabalhadora do 

Munjcfpio que faleceu no exercic1o das suas func;e>es, muito querida pelos miudos e pelos 

encarregadosdeeduca9ao. ________________________________________________ __ 



19 de dezembro de 2016 9 

_ 0 Sr. Presidente agradeceu a presen~a, referindo que a proposta seria avaliada pelo 

executivo municipal. -------------------------

_ (07) APROVA~AO DA ATA EM MINUTA:- Nos termos dos nfuneros 3 e 4, do artigo 

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

minuta, para surtir efeitos imediatos. Esta deliberayffo foi tomada por 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 

Camara declarou encerrada a reunifio pel as dezoito horas e vinte minutes. _____ _ 

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

........ J-

A Secretaria, 

~ c.[j 0\ i4<c:;. ~ / D "" 0 Vi: \l-o cU G,-k, "2? 



MOV/MENTO 51 

DECLARA9AO DE VOTO 

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

das suas funr;oes, declarar o seu voto contra, no ~mbito do ponto 

~.l, "3 A '""b • .l' 1 3 · Jt ·A 1• o S . ~ 
I J I J 

com os fundamentos e considerandos seguintes: 

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

decisao em causa, com violac;ao legal da Lei das Autarquias Locais e dos mais elementares 

direitos democraticos; 

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

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

qual fora intentada a competente ac9ao 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.: or9amento participative e 

participar;ao de ideias; 

4 - Considerando que a politica de falta de hab1to democratico contmua, numa 16gica de 

imposir;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 

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

Ponte de Lima, 19 de Dezembro de 2016, 

0 Vereador do Movimento 51 , 

(Filipe Viana) 

1 



MOVIMENTO 51 

DECLARACAO DE VOTO 

) ; I 
com os fundamentos e considerandos seguintes: 

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

decisao em causa, com violavao legal da Lei das Autarquias Locals e dos mais elementares 

direitos democraticos; 

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

documenta9ao do ponto em causa, uma regra geral no anterior e neste mandate, razao pela 

qual fora intentada a competente acvao judicial para o efeito; 

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

autarquicos na realizaQao dum projecte em cemum; cfr.: erc;:amento participative e 

participa9ao de ideias; 

4 - Censiderando que a politica de falta de habite demecratico continua, numa 16gica de 

imposi<;ao e nao de dialego construt1vo. 

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

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

princlpio da representatividade e do espirito democratico das nossas raizes ; 

6 - Considerando a "desnecessidade" de alguns pentos/pedidos, na este ira da pedagogia do 

servi9o e nae na esteira da pedagegia da subserviencia . 

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

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

Ponte de Lima, 19 de Dezembro de 2016, 

0 Vereador do Movimento 51 , 

(Filipe Viana) 

1 
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l'ONT DEl 
Um partido 01.0 seu laclo 

Exmo. Senhor 
Presidente da Camara Municipal de 
Ponte de Lima 

Ass unto: Marca~lio de reunlao com carater de urgencla 

Tendo em considera~ao a minha proposta apresentada em reuniao da Camara 

Municipal de 24 de outubro de 2016, na qual solicitei dO .'>enhor Presidente que 

equacionasse, em dialogo com a Junta de Freguesia, a Empresa e a Popula~ao, a 

possibilidade de se encontrar um local alternative para a construc;ao da central de 

betuminoso; 

Tendo em considerac;5o que o senhor Presidente da Camara nao manlfestou 

qualquer disponibilidade e abertura para procurar uma solucao, que permitisse 

salvaguardar os interesses da popula~ao e sem prcjuizo para o normal crescirt1P.nto 

empresarial da freguesia de Arcozelo; 

Tendo Pm considera~:.lo os graves desenvolvrmentos ocorridos, nomeadamente 

a constru~ao ilegal da central, sem respeitar o embargo levantado eo cumprimento da 

leglsla~ao em vigor; 

Tendo em consrderac;ao que o Tribunal Administrative e Fiscal de Braga deferiu 

a providencra cautelar rnterpo~ta p;}ra travar .:J sua construcao; 

Tendo em conc;rderac;:l'io que> a Camar;~ Municipal n3o dcve continuar a ser 

inseonslvel P. ignorar a contestac;ao cos apclos da popula~;ao de Arc01elo; 
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Tendo em considera~i'io que compete a C:tmara defender os interesses dos 

municipes e o cumprimento das normas legais de ocupa~l!lo e gestao do territorio 

municipal; 

Requeiro que o senhor Presidente da C~mara Municipal convoque com ca~ter 

de urg~ncla uma reunl:lo do Executive, com a Junta de Freguesfa de Arcozelo, os 

representantes das Empresas Quinta da Lagoelra e Predilethes e a Assocla~ao Cfvica 

Verde Maiusculo de Arcozelo, em representa~ao da popula~o desta freguesla, com o 

objetlvo de se encontrar uma solu~ao para o problema existente. 

Ponte de Lima, 19 de dezembro de 2016 

. 0 Vereador do PPO/PSD, 

c::: d10 
(Manue'l Barros) 
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