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02 de janeiro de 2017 

REUNIAO DA CAMARA MUNICIPAL 
DE 

PONTE DE LIMA 

Data da reunlao: 02 de janeiro de 2017 
Local da Reuniao: Edificio dos Pa~os do Conce/ho 

PRESEN~AS: 

Presidente: 

Eng. Victor Manuel Alves Mendes 

Vereadores: 

Sr. Gaspar Correia Martins 

Dr!l Ana Maria Martins Machado 
Eng!:! Manuel Pereira da Rocha Barros 

Eng!! Vasco Nuno Magalhaes Velho de Almeida Ferraz 

Dr. Filipe Agostinho Cruz Viana 

Dr. Paulo Jorge da Cunha Barreiro de Sousa 

FALTAS: ••••••••• 

lnicio da ReunifJo: Qulnze horas 

Encerramento: Dezasseis horas e trinta e cinco minutos 

2 

Secretarlo: Chefe de Divisao Municipal: Dr.e Maria Sofia Fernandes Velho de 
Castro Araujo 

Prestou Co/abora,ao Tecnica: M!! Guilhermina Franco 

Resumo Diario de Tesouraria: 
Saldo ..................... 11.869.384,65 Euros 

OBS: 
A Ata foi aprovada por min uta 
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_ PERfODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA: ______________ _ 

__ 0 Sr. Presidente no uso da palavra desejou a todos as Vereadores um excelente ano de 

2017, com muita saude e muitos sucessos politicos.--------------

_lnterven,ao dos Vereadores: ---------------------

--0 Sr. Vereador Eng.Q Manuel Barros usou da palavra para desejar a todos um born ana. 

Ainda no uso da palavra recomendou a Camara para que diligenciasse junto da PSP e da GNR 

com vista ao reforc;:o da vigilancia e rondas noturnas, conslderando a onda de assaltos a 

residt!ncias particulares que se tern verificado no Concelho. ___________ _ 

__ 0 Sr. Vereador Gaspar Martins desejou um born anode 2017 a todo o executive. _ 

__ 0 Sr. Vereador Eng.Q Vasco Ferraz no usa da palavra desejou a todos um bam ano. _ 

__ 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana no uso da palavra desejou a todos boas festas tendo 

ainda abordado os seguintes assuntos: 1 de janeiro, Dia Mundial da Paz; 4 de janeiro, Dia 

Mundial do Braille; 6 de janeiro, Dia dos Reis Magos; parque industrial da Gemieira com 

sujidade, resrduos; preven~ao dos incendios; voluntariado; medicina interna; obras no 

acesso ao hospital; Resoluc;:ao da Assembleia da Republica de promoc;:ao do sucesso escolar; 

toponrmia compet~nclas sim mas verbas tambem; parabens a todos as exitos desportivos e 

educativos; quadro de merito e de excelencia. ----------------

_ A Sr.2 Vereadora Dr.~ Ana Machado desejou a todos urn bam ana de 2017, a nivel 

pessoal e profissional. --------------------------

Por fim o Sr. Vereador Dr. Paulo Sousa usou da palavra para desejar a todos, 

considerando a primeira reuni~o do ana, um bom anode 2017.---------

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

necessaries. ----------------------------
_ORDEM DO DIA: Presente a ordem de trabalhos1 foram tomadas as seguintes resolu~oes 

acerca dos assuntos dela constantes. --------------------

_(01) APROVA,AO DA ATA DA REUNIAO ANTERIOR: • A Camara Municipal em 

cumprimento do disposto no numero 2, do artigo 57Q, da Lei n.Q 75/2013, de 12 de 

setembro, e sem prejufzo da sua previa aprovac;:ao 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 

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

Secretaria. Esta deliberac;:ao foi tomada par maioria com cinco cotos a favor e dais votos 

contra dos Srs. Vereadores EngQ. Manuel Barros e Dr. Filipe Viana. ________ _ 
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_(02) OBRAS PUBLICAS -----------------~
_2.1 - EMPREITADA DE "REQUALIFICA~AO URBANA - CENTRO cfVICO DE CALHEIROS -

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

caderno 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 execu!;ao em 180 dias. Mais dellberou por maiorla com 

seis votos a favor e um voto contra do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, designar o juri do 

procedimento sendo constitufdo pelo Sr. Vice-Presidente Gaspar Correia Martins, pelo Chefe 

da DEP, Eng2 Rogerio Lopes Margalho de Oliveira e pela Chefe da OAF, Dr.!! Maria Sofia 

Fernandes Velho de Castro Araujo. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declara!;ao de 

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

fazendo parte integrante da mesma. _________________ _ 

_ 2.2- EMPREITADA DE "REQUALIFICA(:AO DA RUA DE SANTA MARTA- CENTRO CIVrco 

DE SERDEDELO" - ANALISE DE ERROS & OMISSCES - Ratlflca(:ilo do despacho proferldo 

pelo Sr. Presidente da Camara a 25 de dezembro de 2016 de aprova~ao dos erros e 

omlss6es aceites, bem como a retlflca~5o do artlculado e autoriza~ao de prorrogas:5o do 

prazo para apresenta~ao de propostas para as 23:59 horas do dia OS de janeiro de 2017. A 

Camara Municipal deliberou por malaria com seis votos a favor e urn voto contra do Sr. 

Vereador Dr. Filipe Viana, ratificar o despacho proferido pelo Sr. Presidente da Camara a 25 

de dezembro de 2016, nos termos e para os efeitos do disposto no n23 do artigo 352 do 

Anexo I da Lei n.2 75/13 de 12 de setembro, de aprovac;:ao dos erros e omissoes aceites, bern 

como a retifica~ao do articulado e autoriza!;ao de prorrogac;ao do prazo para apresentac;ao 

de propostas para as 23:59 horas do dia OS de janeiro de 2017. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe 

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

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

_ (03) JUNTAS DE FREGUESIA -----------------

_ 3.1 - FREGUESIA DE ARDEGAO, FREIXO E MATO - Presente um processo de fixa~ao 

toponimica. Aprecia~ao e aprova~5o. A C§mara Municipal dellberou por malorla com seis 

votes a favor e uma absten~ao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, aprovar a proposta de 

fixac;:ao toponimica apresentada e atribuir uma comparticipa!;ao finance ira no montante de 

1.000,00 euros (mil euros). 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declarac;ao de voto, 
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que se anexa a presente ata/ como documento numero dois/ e se considera como fazendo 

parte integrante da mesma. ____________________ ___ _ 

~3.2 - FREGUESIA DE CABACOS E FOJO-LOBAL - PROTOCOLO DE CED~NCIA DO EDIFICIO 

DA ESCOLA BASICA DE CABAtOS - Aprova!j:ao. A Camara Municipal deliberou por maioria 

com seis votos a favor e uma abstenc;~o do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, aprovar o 

protocolo. Mais deliberou por maioria com seis votes a favor e uma abstenc;ao do Sr. 

Vereador Dr. Filipe Viana, autorizar que a ced@ncia do espac;o por parte da Junta de 

Freguesia ao Grupo de Futebol Clube de Cabac;:os/ Associac;:ao Recreativa/ Cultural e 

desportlva, para lnstalac;~o da sua sede e para promover o desenvolvimento de atividades 

no §mbito do desporto e reativac;ao do Grupo de Bombos. --------- --

_{04) ASSUNTOS DIVERSOS --------------~---

_4.1 - CADASTRO DAS REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA E DE DRENAGEM DE AGUAS 

RESIDUAlS DO CONCELHO DE PONTE DE LIMA- Abertura de Concurso Publico e aprova~~o 

do Programa de Concurso e Caderno de Encargos. A Camara Municipal dellberou por 

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

considerando a sentenc;:a proferida pelo Tribunal Administrative e Fiscal de Leiria1 aprovar o 

novo programa do procedimento, devidamente corrigido. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana 

apresentou declarac;:ao de voto/ que se anexa a presente ata, como documento numero um, 

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

_ 4.2 - HABITAtAO SOCIAL - Presente uma informa!j:ao do Servl~o Social a propor o 

realojamento da Sr.i Rosa Amorim da Cunha Gomes e respetivo agregado familiar no 

Bairro da Po~a Grande em Arcozelo, com uma renda apoiada no valor de 111,08 euros. A 

Camara Municipal dellberou por malorla com seis votos a favor e uma abstenc;:ao do Sr. 

Vereador Dr. Filipe Viana/ autorizar o realojamento da Sr.!! Rosa Amorim da Cunha Gomes e 

respetivo agregado familiar no Bairro da Poc;:a Grande em Arcozelo/ com uma renda apoiada 

no valor de 111108 euros. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declarac;ao de voto, que 

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

integrante da mesma. _______________________ _ 

__ 4.3 - HABITACAO SOCIAL - Presente uma informa~ao do Servi~o Social a propor a 

integra~ao do Sr. Joaquim Justa dos Santos no agregado familiar da Sr.!! M!! de Fatima 

Fernandes Alfala Ferreira, no Balrro da Po~a Grande, Bloco 5 29 Esq. em Arcozelo, com 

uma renda apoiada de 61,16 euros. A Camara Municipal dellberou por maioria com seis 

votos a favor e uma abstenc;:ao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana/ autorizar a integrac;:ao do Sr. 
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Joaquim Justa dos Santos no agregado familiar da Sr.!! M!! de Fatima Fernandes Alfaia 

Ferreira, no Bairro da Poc;:a Grande, Bloco 5 2Q Esq. em Arcozelo, com uma renda apoiada de 

61,16 euros. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declara~~o de voto, que se anexa a 
presente ata, como documento numero dais, e se considera como fazendo parte integrante 

da mesma. ___________ ________ ______ _ 

_ 4.4 - FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE S. TOME DA CORRELHA - "CORRELHA 

OUTROS TEMPOS" - Presente uma proposta da Comissao Editorial para aquisi~ao de 30 

exemplares da obra. A Camara Municipal deliberou por malaria com seis votes a favor e 

uma abstenc;:§o do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, adquirir 30 exemplares da obra "Correlha 

Outros Tempos", pelo prec;:o unitario de 5,00 euros (cinco euros). 0 Sr. Vereador Dr. Filipe 

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

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

_ 4.5- UNIDADE DE CUIDADOS NA COMUNIDADE SAUDE MAIS PERTO - Presente um 

email a solicitar a ced~ncla da Expolima para atlvldades do projeto Envelheclmento Atlvo 

durante o anode 2017. A Camara Municipal deliberou por maiorla com seis votos a favor e 

uma absten~ao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, autorizar a cedencia da Expolima, a tftulo 

gratuito, para atividades do projeto Envelhecimento Ativo durante o ano de 2017. Mais 

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

Viana, no caso de existir alguma iniciativa de Interesse municipal para a qual seja necessaria 

o espac;:o cedido, ficam obrigados a disponibilizar de imediato as instalac;:oes cedidas. 0 Sr. 

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

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

_ 4.6- ANTONIO DASILVA MELO- Presente um email a solicitar a cedencla do Audlt6rlo 

da Biblioteca Municipal para o dla 21 de janeiro. A Camara Municipal dellberou por maioria 

com seis votos a favor e uma abstenc;:ao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, autorizar a ced~ncia 

do Audit6rio da Bibiioteca Municipal para o dia 21 de janeiro. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana 

apresentou declarac;:ao de vote, que se anexa a presente ata, como documento numero dois, 

e se consldera como fazendo parte integrante da mesma. _________ _ _ 

_ 4.7- PEDIDO DE REALIZA~O DA FORMA(;AO PRATICA EM CONTEXTO DE TRABALHO 

DA ETAP ESCOLA PROFISSIONAL - CURSO DE TECNICO DE MULTIMEDIA (UM ALUNO) 

Autorlza~ao. A Camara Municipal dellberou por malaria com seis votos a favor e uma 

abstem;ao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, autorizar a realiza~ao da formac;:ao pratica em 

contexte de trabalho no Municipio de Ponte de Lima, mediante protocolo a estabelecer. 0 
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Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declara~ao de voto, que se anexa a presente ata, 

como documento numero dais, e se considera como fazendo parte integrante da mesma. 

_4.8- PAROQUIA DE CALHEIROS- Presente um email a sollcitar a ced@ncla de um palco 

para os dlas 3, 4 e 5 de fevereiro. A Camara Municipal deliberou por maioria com seis votos 

a favor e uma abstenc;:ao do Sr. Vereador Dr. Fillpe Viana, autorizar a cedencia do palco para 

os dias 3, 4 e 5 de fevereiro. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declarac;:ao de voto, 

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

parte integrante da mesma. _________________ _ 

_ _ 4.9 - MERCADO MUNICIPAL - Presente um requerimento em nome do Sr. Antonio 

Domingos Pereira Vieira a solicitar o averbamento da loja n2 10 para a firma 110estlnos & 

Sabores, Lda.". A Camara Municipal deliberou por maioria com seis votos a favor e uma 

absten~ao do Sr. Vereador Dr. Fillpe Viana, retificar a delibera~ao de Camara de OS de 

dezembro de 2016, passando a con star a adjudicac;:ao a firma "Destin as & Sa bores, Lda.". 0 

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

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

mesma. _____________________________________ ___ 

_ 4.10 - CONCURSO PUBLICO 11FORNECIMENTO DE COMBUSTrVEIS - GAS0LEO E 

GASOLINA"- Adjudica~ao a empresa "Repsol Portuguesa, S.A." pelo valor de 170.596,00 

euros, acrescido de IVA a taxa legal em vigor. A Camara Municipal deliberou por maioria 

com seis votes a favor e um voto contra do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, adjudicar o 

fornecimento de combustrveis - Gas61eo e Gasolina, a empresa "Repsol Portuguesa, S.A." 

pelo valor de 170.596,00 euros, acrescido de IVA a taxa legal em vigor. 0 Sr. Vereador Dr. 

Filipe Viana apresentou declarac;:3o de voto, que se anexa a presente ata, como documento 

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

_ (OS) ATRIBUI(:AO DE SUBSfDIOS _ _____________ _ 

_ 5.1 - ASSOCIA~AO DE PAIS DOS ALUNOS DO CENTRO EDUCATIVO DAS LAGOAS -

Presente uma informa~ao do Chefe da URNR a comunicar o valor a compartlclpar 

respeltante as refel~oes servldas as crian~as que participaram nas comemora~oes do 16!! 

Aniversario das Lagoas. A C3mara Municipal dellberou por malorla com seis votos a favor e 

uma absten~ao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, atribuir urn subsfdio no valor de 570,00 

euros (quinhentos e setenta euros), destlnado a comparticipar as refei96es servidas as 

crian~as que participaram nas comemorac;:5es do 16Q Aniversario das Lagoas. 0 Sr. Vereador 
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Dr. Filipe Viana apresentou declarac;ao de voto, que se anexa a presente ata, como 

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

_ (06) APROVA(:AO DA ATA EM MINUTA:- Nos termos dos numeros 3 e 4, do artigo S7Q, 

da Lei n2 75/20131 de 12 de Setembro, foi deliberado aprovar a ata desta reuni~o, em 

minuta1 para surtir efeitos imediatos. Esta dellberac;~o foi tomada por maioria com seis votes 

a favor e um veto contra do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana. __________ _ _ 

_ ENCERRAMENTO:- Nada mais havendo a tratar1 o Excelentfssimo Presidente da Camara 

declarou encerrada a reuniao pelas dezasseis horas e trinta e cinco minutes. __ _ 

Para constar se lavrou a presente ata que, lid a e achada conforme1 vai ser assinada. __ _ 

o P~~iile, = 
. I :::c~-.. ---~ 
'- > :-t=f ~ 

A Secreta ria, 

~c.r\c. ~~ Fdo;.o<?b vd h.o ~J (e.~ ltr'-~ 



MOVIMENTO 51 j)oc I 

DECLARA<;AO DE VOTO 

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

das suas fungoes, declarar o seu voto contra, no ambito do ponto 

.)_(; .. ~ . ,J ' he J ,• Y •) 0 : 
I I F I 

com os fundamentos e considerandos seguintes: 

1 - Considerando que nao lhe foram juntos os respect1vos documentos para sustentar a 

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

direitos democrat icos; 

2 - Considerando que na reun1ao de hoje, o ora Vereador nao recebeu a respectiva 

documentac;ao do ponto em causa, uma regra geral no antenor 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 : on;amento participativo e 

partic1pa<;:ao de 1deias; 

4 - Considerando que a politica 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 L1ma, com 891 anos de existencia, nos 

merece o ma1or respe1to pela h1st6ria dos nossos antepassados bem como na esteira do 

princip1o da representatividade e do espirito democrat1co das nossas raizes . 

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

principia da representativ1dade, pelas pessoas e pelo nosso territ6rio , voto contra. 

Ponte de Lima, 2 de Janeiro de 2017, 

0 Vereador do Movimento 51, 

~ 
(Filipe Viana) 

1 



MDV/MENTO 51 

DECLARACAO DE VOTO 

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

das suas func;6es, declarar o seu voto de absten9ao, no ambito do ponto 

2 .A ~ 4 J .. ' ~ "3, ' ~ -4 ; ~ I ~~' 4 C; y ·1- ,· ~. 8/ &. g I ' 5 ·A I 

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 ponto em causa, uma regra geral no anterior e neste mandato, razao pela 

qual fora intentada a competente acc;ao judicial para o efeito; 

3 - Considerando que a nossa forma de estar 1mpl1ca a envolvenc1a de todos os agentes 

autarquicos na realizac;ao dum projecto em comum; cfr.: orc;amento participative e 

participac;ao de ideias; 

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

imposic;ao e nao de dialogo construtivo; 

5 - Considerando que a nossa Vila de Ponte de Lima, com 891 anos de existencia, nos 

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

princfpio da representatividade e do espirito democratico das nossas raizes; 

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

servic;o 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 abstenc;ao. 

Ponte de Lima, 2 de Janeiro de 2017, 

(Filipe Viana) 

1 
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