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_ PERrooo DE ANTES DA ORDEM DO DIA: ________ ~~----

_Interven,ao dos Vereadores: --------------------

_Usou da palavra, em primeiro Iugar o Sr. Vereador Eng.2 Manuel Barros lamentando n3o 

ter sido avlsado das altera~oes ao protocolo nas comemora~oes do Dia de Ponte de Lima, 

considerando que deveria ter sido publicada a altera~ao no site do Municipio, apesar de 

divulgada na Radio Ondas do Lima. -------------------

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

assuntos: parabenizou todos os exitos desportivos e educativos; congratulou-se com as 

comemorac;Bes do Dia de Ponte de Lima, lamentando nao ter side avisado das altera~oes; 

fios de eletricidade soltos na Avenida de S. Joao; "lixeira" de Moreira do Lima; projeto 

"Limpar Portugal''; parabenizou a tertulia promovida no Dia lnternacional da Mulher; 

manuais escolares gratuitos; ponto de situa~ao da revisao da carta educativa; Constitui~ao 

da Republica Portuguesa; poder local; refor~o da ilumina<;ao nas freguesias; caminho da 

Gemieira; refon;o da medicina interna; Dia do Pai. --------------

-- Por ultimo usou da palavra o Sr. Vlce-Presidente Gaspar Martins para deixar uma nota 

de reconhecimento e gratidao a todos os que se envolveram direta ou indiretamente no 

resgate de Mariana Lelrinhas. ----------------------

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

necessaries. _________________________ _ 

~ORDEM DO DIA: Presente a ordem de trabalhos, foram tomadas as seguintes resolu~5es 

acerca dos assuntos dela constantes. ___________________ _ 

~(01) APROVAtAO DA ATA DA REUNIAO ANTERIOR: - A Camara Municipal em 

cumprimento do disposto no numero 2, do artigo 579, da Lei n." 75/2013, de 12 de 

setembro, e sem prejufzo da sua previa aprova~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 

27 de fevereiro de 2017, pelo que vai a mesma ser assinada pelo Exmo. Presidente e pela 

Secretaria. Esta deliberac;~o fol tomada por maioria com quatro votos a favor e dais votos 

contra dos Srs. Vereadores Eng!:! Manuel Barros e Dr. Filipe Viana. 0 Sr. Vereador Eng.2 Vasco 

Ferraz nao participou na vota~ao, dado nao se encontrar presente na sala. _ ____ _ 

~(02) OBRAS PARTICULARES -------------------

2.1 - PROCESSO DE LOTEAMENTO URBANO N2 2/2016- LOCAL: RUA DE SANTIAGO DA 

GEMIEIRA N2 2097 E RUA DA BARREIRA - FREGUESIA DA GEMIEIRA - REQUERENTE: 
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JONATHAN DE FREITAS GOMES FERNANDES- Aprova~ao. A C~mara Municipal deliberou 

por malorla com cinco votes a favor, um voto contra do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana e uma 

abstenc;ao do Sr. Vereador Eng2 Manuel Barros, aprovar o loteamento. 0 Sr. Vereador Dr. 

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

numero urn, e se considera como fazendo parte integrante da mesma. -------

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

_3.1- EMPREITADA DE "REDE VIARIA MUNICIPAL DE PONTE DE LIMA- REFOIOS DO 

LIMA E CALHEIROS" - Aprova(:ilo do projeto - Emiss5o de parecer favonivel a abertura de 

procedimento por concurso publico, aprova~ao de programa de concurso, caderno de 

encargos, juri do procedlmento e prazo de execu~ao. A Camara Municipal dellberou por 

maioria com cinco votes a favor e um veto contra do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, aprovar o 

projeto, a abertura de concurso publico, o programa de concurso, caderno de encargos e o 

prazo de execuc;ao em 30 dias. Mais dellberou por maioria com sels votos a favor e urn veto 

contra do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, designar o juri do procedimento sendo constituldo 

pelo Sr. Vice-Presidente Gaspar Correia Martins, Eng.2 Afonso da Rocha Barbosa e 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 urn, e se 

considera como fazendo parte integrante da mesma. 0 Sr. Vereador Eng.2 Vasco Ferraz nao 

participou na votac;ao, dado nao se encontrar presente na sala. ---------

_3.2 - EMPREITADA DE "BENEFICIA~O E REPARA(:AO DE EQUIPAMENTOS 

DESPORTIVOS MUNICIPAlS - BENEFICIAcAO E AMPLIA(:AO DO EDIFiCIO DA BANCADA DO 

CAMPO MUNICIPAL DO CRUZEIRO"- RELAT6RIO FINAL. A Camara Municipal dellberou por 

maloria com cinco votes a favor e um voto contra do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, aprovar o 

relat6rio final e adjudicar a empreitada "Beneficia~ao e Reparac;ao de Equipamentos 

Desportivos Municipals - Beneficiac;ao e Ampliac;ao do Edifklo da Bancada do Campo 

Municipal do Cruzeiro", a firma "Freitas Costa & Filhos, S.A.", pelo valor de 393.467,86 

euros, acrescido de IVA a taxa legal em vigor. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe VIana apresentou 

declarac;ao de veto, que se anexa a presente ata, como documento numero um, e se 

considera como fazendo parte integrante da mesma. 0 Sr. Vereador Eng.2 Vasco Ferraz nao 

participou na votac;ao, dado nao se encontrar presente na sala. ---------

_3.3- EMPREITADA DE "ABASTECIMENTO DE AGUA AO CONCELHO- FREGUESIA DE 

MOREIRA (ZONA ALTA) " - ANALISE DE ERROS E OMISS0ES- Ratifica(:5o do despacho 

proferido pelo Sr. Presldente da C~mara a 01 de mar~o de 2017 de rejei~ao dos erros e 
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omissoes apresentados e autoriza~ao de prorroga~ao do prazo para apresenta~~o de 

propostas para as 18:00 horas do dia 06 de mar~o de 2017. A Camara Municipal deliberou 

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

ratificar o despacho proferido pelo Sr. Presldente da Camara a 01 de mar9o de 2017, 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 rejeh;ao dos erros e omissoes apresentados e autoriza9ao de prorroga~ao 

do prazo para apresentac;ao de propostas para as 18:00 horas do dia 06 de marc;o de 2017. 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. 0 

Sr. Vereador Eng.2 Vasco Ferraz nao participou na votac;ao, dado nao se encontrar presente 

nasala. __________________________________________________________ __ 

_ 3.4- EMPREITADA DE "ABASTECIMENTO DE AGUA AO CONCELHO- FREGUESIA DE 

REFOIOS DO LIMA (VACARI~A) -ANALISE DE ERROS E OMISSQES- Ratlflcas:ilo do despacho 

proferido pelo Sr. Presidente da Camara a 01 de mar~o de 2017 de rejei~ao dos erros e 

omissoes apresentados e autoriza!;ao de prorroga~ao do prazo para apresenta~lio de 

propostas para as 18:00 horas do dia 06 de mar~o de 2017. A Camara Municipal deliberou 

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

ratificar o despacho proferido pelo Sr. Presidente da Camara a 01 de mar9o de 2017, 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 rejeic;ao dos erros e omissoes apresentados e autorizac;ao de prorrogac;ao 

do prazo para apresentac;ao de propostas para as 18:00 horas do dia 06 de marc;o 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. 0 

Sr. Vereador Eng.2 Vasco Ferraz nao participou na votac;ao, dado nao se encontrar presente 

na sala. --------------------------------------------------------------------------------------
_ 3.5 - EMPREITADA DE "REQUALIFICA~AO DO CENTRO cfVICO DE FORNELOS E 

BENEFICIAc;Ao DA RUA DO MIRANTE EM REBORD0ES SOUTO" - RELATCRIO FINAL A 

Camara Municipal dellberou por malorla com cinco votes a favor e um voto contra do Sr. 

Vereador Dr. Filipe Viana, aprovar o relat6rio final e adjudicar a empreitada de 

"Requalifica~ao do Centro Cfvico de Fornelos e Beneficia~ao da Rua do Mirante em 

Rebordoes Souto", a firma "Constrw;5es Refoiense, Lda.", pelo valor de 669.959,37 euros, 

acrescido de IVA a taxa legal em vigor. 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 
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fazendo parte integrante da mesma. 0 Sr. Vereador Eng.2 Vasco Ferraz nao participou na 

votac;:ao, dado nao se encontrar presente na sala. ------ ------ --

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

_4.1 - FREGUESIA DA FACHA - Presente um offcio a sollcltar uma comparticipa!;ao 

flnancelra destinada a obra de "Beneflcia~ao de terreno anexo ao Camlnho de S. Jo5o". A 

Camara Municipal deliberou por maioria com cinco votos a favor e uma absten~ao do Sr. 

Vereador Dr. Filipe Viana, atribuir uma comparticipac;:ao financeira de 50% ate ao montante 

maximo de 12.614,00€ (doze mil seiscentos e catorze euros), destinada a obra de 

"Beneficiac;:ao de terrene anexo ao Caminho de S. Joao"~ a transferir ap6s a conclusao da 

obra. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declara~ao de voto, que se anexa a 
presente ata, como documento numero dois, e se considera como fazendo parte integrante 

da mesma. 0 Sr. Vereador Eng.2 Vasco Ferraz nao participou na votac;:ao, dado nao se 

encontrar presente na sala. -------------------------

_4.2 - FREGUESIA DE GONDUFE - Presente urn oficio a solicitar uma comparticipa!r~O 

flnancelra destinada a obra de "Repara!rio do telhado na sede da junta". A C§mara 

Municipal deliberou por unanlmldade atribuir uma comparticipa~ao financeira de 70% ate 

ao montante maximo de 1.484,00( (mil quatrocentos e oitenta e quatro euros), destinada a 
obra de "Repara~ao do telhado na sede da junta", a transferir ap6s a conclusao da obra. 0 

Sr. Vereador Eng.2 Vasco Ferraz nao participou na vota~ao, dado nao se encontrar presente 

nasala. ______________ - _ _______________ ___ 

_ (OS) ASSUNTOS DIVERSOS ----------~-------

_ 5.1- PLANO DE TRANSPORTES ESCOLARES- ANO LETIVO 2017/2018- APROVAc;Ao. A 

C~mara Municipal dellberou por maloria com cinco votos a favor e urn veto contra do Sr. 

Vereador Dr. Fillpe Viana, aprovar o Plano de Transportes Escolares -A no Letlvo 2017/2018. 

0 Sr. Vereador Eng.2 Vasco Ferraz nao participou na votac;:i!io, dado nao se encontrar 

presente na sala. - - ----------------------------

_5.2 - REVISTA "PONTE DE LIMA DO PASSADO AO PRESENTE, RUMO AO FUTURO!"-

Presente uma informa!rao do Arquivo Municipal a propor a venda ao publico pelo valor de 

10,00 euros/unidade. A Camara Municipal dellberou por malorla com cinco votos a favor e 

uma abstenc;:ao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, autorizar a venda ao publico pelo valor de 

10,00 euros/unidade, da revista "Ponte de Lima do Passado ao Presente, Rumo ao Futuro 1". 

0 Sr. Vereador Dr. Filipe VIana apresentou declarac;:ao de veto, que se anexa a presente ata, 

como documento numero dois, e se considera como fazendo parte integrante da mesma. 0 
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Sr. Vereador Eng.!:! Vasco Ferraz nao participou na votac;ao, dado nao se encontrar presente 

nasala. ______________________________________________________ __ 

_ 5.3- LIVRO "P'RA QUE VIVA PONTE DE LIMA! TERRA DE TRADitOES" DE AMlNDIO 

AMORIM DE SOUSA VIEIRA - Presente uma lnforma!;~O a propor o pre~o de venda ao 

publico da publica~ao pelo valor de 20,00 euros. A Cf~mara Municipal dellberou por maloria 

com cinco votos a favor e uma abstenc;ao do Sr. Vereador Dr. Flllpe Viana, autorizar a venda 

ao publico pelo valor de 20,00 euros, do livro "P'ra Que Viva Ponte de Lima! Terra de 

Tradic;6es" de Amandio Amorim de Sousa Vieira. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou 

declarac;ao de veto, que se anexa a presente ata, como documento numero dais, e se 

considera como fazendo parte integrante da mesma. 0 Sr. Vereador Eng.2 Vasco Ferraz nao 

participou na votac;ao, dado nao se encontrar presente na sala. -----------------

_5.4- FIXAtAO DO PRE~O DOS BILHETES REFERENTES AOS ESPETACULOS A EFETUAR NO 

TEATRO DIOGO BERNARDES NOS MESES DE ABRIL E MAI0/2017- Aprova~ao. A Camara 

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

Dr. Filipe Viana, aprovar o prec;o dos bilhetes referentes aos espetckulos a efetuar no Teatro 

Diogo Bernardes no meses de abril e maio/2017, de acordo como proposto. 0 Sr. Vereador 

Eng.9 Vasco Ferraz n~o particlpou na votac;ao, dado nao se encontrar presente na sala. _ 

_ 5.5- PONTE AMIGA- Presente o processo relatlvo as obras a realizar na residencia da 

Sr! Aurora Silva Rodrigues da Cunha, resldente na rua do Monte da N6 n2 18, na freguesla 

de Brandara, tendo como entidade intermediaria o "Centro Paroquial e Social de 

Calheiros". A Camara Municipal dellberou por maioria com cinco votos a favor e uma 

abstenc;ao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, atribuir uma comparticipac;ao financeira ate ao 

montante maximo de 3.391,11 euros (tr~s mil trezentos e noventa e um euros e onze 

c~ntlmos), de acordo com a informac;ao tecnica, a transferir ap6s a conclusao dos trabalhos, 

para o "Centro Paroqulal e Social de Calheiros", entidade intermediaria para a execuc;ao da 

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

execuc;ao. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declarac;ao de veto, que se anexa a 
presente ata, como documento numero dols, e se considera como fazendo parte integrante 

da mesma. 0 Sr. Vereador Eng.ll Vasco Ferraz nao participou na votac;ao, dado nao se 

encontrar presente na sal a. ------------------------------------------

_5.6 - HABITAtAO SOCIAL - Presente uma lnforma~ao do Servi~o Social a propor a 

altera~5o do valor da renda apoiada para 11,08 euros, do Sr. Joao de Matos Portela, 

inquiline do Bairro da Po~a Grande, Bloco 10-32 esq., devido a altera~ao do agregado 
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familiar. A Camara Municipal deliberou por maioria com cinco votos a favor e uma 

absten~ao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, autorizar a altera~ao do valor da renda apoiada 

para 11,08€ (onze euros e oito cl!ntimos), do Sr. Joao de Matos Portela, inquiline do Bairro 

da Po~a Grande, Bloco 10-32 esq., devido a altera9ao do agregado familiar. 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. 0 Sr. 

Vereador Eng.Q Vasco Ferraz nao participou na vota9ao, dado nao se encontrar presente na 

sal a. ----------------------------------------------------------------
-~ _ 5.7 - HABITA(,;AO SOCIAL - Presente uma informa~ao do Servi~o Social a proper 

altera~ao do valor da renda apoiada para 75,88 euros, do Sr. Jose Luis Lopes Taveira, 

inquiline da Urbaniza~ao do Castelhao, lote 4, fra~ao B, em Ardegao, Freixo e Mato. A 

Camara Municipal deliberou por maioria com cinco votos a favor e uma absten9ao do Sr. 

Vereador Dr. Filipe Viana/ autorizar a alterac;ao do valor da renda apoiada para 75,88€ 

(setenta e cinco euros e oitenta e oito centimosL do Sr. Jose Luis Lopes Taveira, inquiline da 

Urbaniza9ao do Castelhao, late 4, fra9ao B, em Ardegao, Freixo e Mato, considerando a 

altera9ao da sua situa9ao financelra . 0 Sr. Vereador Dr. Fllipe VIana apresentou declara9ao 

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

fazendo parte integrante da mesma. 0 Sr. Vereador Eng.2 Vasco Ferraz nao participou na 

vota9ao, dado nao se encontrar presente na sala. _______________ _ 

_ 5.8 - OMATAPALO, S.A. • Presente urn oficio a manifestar interesse na aqulsi~ao dos 

Lotes L3-1, L3-2,L3-3 e L3-4 no P61o Empresarlal e Industrial da Gemieira. A C~mara 

Municipal dellberou por malorla com cinco votos a favor e urn voto contra do Sr. Vereador 

Dr. Filipe Viana, autorizar a venda dos lotes L3-1, L3-21L3-3 e L3-4 no P61o Empresarlal e 

Industrial da Gemieira, inscritos na matriz predial urbana sob o art.Q s 587, 588, 589 e 590 

com a areas de 6.891 m2, 6.350 m2, 6.206 m2 e 6.206 m21 respetivamente, e descritos na 

Conservat6ria do Registo Predial sob os n2s 1159/201105061 1160/20110506, 

1161/20110506 e 1162/20110506, da freguesia da Gemieira, a "OMATAPALO, S.A.", pelo 

valor total de 256.530,00€ (duzentos e cinquenta e sels mil quinhentos e trinta euros). Mais 

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

Viana, fixar em trl!s meses o prazo limite para a celebra9ao da escritura. 0 Sr. Vereador Dr. 

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

numero um, e se consldera como fazendo parte integrante da mesma. 0 Sr. Vereador Eng.2 

Vasco Ferraz nao participou na vota9ao, dado nao se encontrar presente na sala. __ __ 
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_5.9 - COMBINABRILHO, LOA. - Presente urn oficio a manifestar interesse na aquisi!;ao 

do Lote Ll-18 no P61o Empresarial e Industrial da Gemieira. A C§mara Municipal dellberou 

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

autorizar a venda do lote Ll-18 no P61o Empresarial e Indust rial da Gemieira, inscrito na 

matriz predial urbana sob o art.Q 522, com a area global de 375 m2, e descrito na 

Conservat6ria do Registo Predial sob o n" 890/20070112, da freguesia da Gemieira, a 
11COMBINABRILHO, LDA. 11

, pelo valor total de 3.750,00€ (tres mil setecentos e cinquenta 

euros). Mais dellberou por maioria com seis votes a favor e um vote contra do Sr. Vereador 

Dr. Filipe Viana, fixar em tres meses o prazo limite para a celebrac;ao da escritura. 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. __ _ 

_ 5.10 • PROTOCOLO PARA A REALIZAtAO DE EST AGIO CURRICULAR- UNIVERSIDADE DO 

MINHO - INSTITUTO DE CIENCIAS SOCIAlS- DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGIA - Formanda: 

Ana Filipa Barros Prego - Aprova!j:io. A Camara Municipal deliberou por maioria com seis 

votos a favor e uma abstenc;ao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, aprovar o protocolo para a 

realizac;ao de estagio curricular.------------------

~5.11 - ALARGAMENTO DE HORARIO DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO 

COMERCIAL • Presente um requerimento em nome de Rosa Marla Pereira Fernandes, a 

requerer o alargamento do horarlo de funcionamento do Cafe Nelita, sito na Rua de 

Paredes, ne 339, Freguesia de Vitorino dos Piaes, ate c\s 04:00 horas nos meses de julho, 

agosto, setembro e dezembro. A C§mara Municipal deliberou por unanimidade autorizar o 

alargamento do hon1rio de funcionamento do Cafe Nelita, sito na Rua de Paredes, n" 339, 

Freguesia de Vitorino des Pi~es, ate as 04:00 horas nos meses de julho, agosto, setembro e 

dezembro, a titulo precario, sendo revogada esta autoriza~ao case haJam reclamac;Oes 

devidamente fundamentadas. ___________________ _ 

_ 5.12 - ALARGAMENTO DE HORARIO DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO 

COMERCIAL - Presente urn requerimento em nome de Domingos Dlas - Socledade 

Unipessoal, Lda., a requerer o alargamento do horarlo de funcionamento do Peixe 

Cafe/Snack-Bar, sito na Av. de Sandiaes ne 1452, Freguesias do vale do Neiva, at~ as 04:00 

horas, aos fins-de·Semana incluindo domingos a noite e v~speras de ferlado nos meses de 

mars:o, abril, maio, junho, setembro, outubro e novembro e todos os dias de julho, agosto 

e dezembro. A Camara Municipal deliberou por unanlmldade autorlzar o alargamento do 

horario de funcionamento do Peixe Cafe/Snack-Bar, sito na Av. de SandH:ies nQ 1452, 
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Freguesias do vale do Neiva, ate as 04:00 horas, aos fins-de-semana incluindo domingos a 

noite e vesperas de feriado nos meses de mar~o, abrll, maio, junho, setembro, outubro e 

novembro e todos os dias de julho, agosto e dezembro, a titulo precario, sendo revogada 

esta autoriza~ao caso hajam reclama~oes devidamente fundamentadas. ______ _ 

_ 5.13 - HOSPITAL CONDE DE BERTIANDOS - SERVItO DE MEDICINA 2 - Presente um 

email a sollcltar a cedencia do Audit6rio Rio Lima para o dla 30 de mar~o, desde as 08:00 

ate as 18:00 horas, A CSmara Municipal deliberou por maioria com seis votes a favor e uma 

absten~~o do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, autorizar a ced~ncia do Audit6rio Rio Lima para o 

dia 30 de mar~o, desde as 08:00 ate as 18:00 horas. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana 

apresentou declara~ao de veto, que se anexa a presente ata, como documento numero dois, 

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

_ 5.14 - AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ANT6NIO FEIJ6 - Presente urn email a sollcitar a 

ced@ncia do Audlt6rlo Rio Lima para o dia 29 de mar~o entre as 14:30 e as 17:30 horas. A 

Camara Municipal deliberou por malorla com seis votos a favor e uma absten~ao do Sr. 

Vereador Dr. Filipe Viana, autorlzar a cedencia do Audit6rio Rio Lima para o dia 29 de mar~o 

entre as 14:30 e as 17:30 horas. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declara~ao de 

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

fazendo parte lntegrante da mesma. _________________ _ 

_ 5.15 - ESCOLA SECUNDARIA DE PONTE DE LIMA - Presente urn email a solicitar a 

ced@ncla do Audit6rio Municipal para o dla 20 de maio entre as 09:30 e as 13:00 horas. A 

Camara Municipal dellberou por maioria com seis votes a favor e uma absten~ao do Sr. 

Vereador Dr. Filipe Viana, autorizar a ced~ncia do Audit6rio Municipal para o dia 20 de maio 

entre as 09:30 e as 13:00 horas. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declara~ao de 

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

fazendo parte integrante da mesma. _________________ _ 

_ 5.16 - UCC Saude Mais Perto- Presente um email a sollcltar autoriza~ao para uma 

visita a Quinta de Pentielros no dla 21 de mar~o entre as 14:30 e as 15:30 horas. A Camara 

Municipal dellberou por maioria com seis votes a favor e uma absten~ao do Sr. Vereador Dr. 

Filipe Viana, autorizar a visita a Quinta de Pentieiros, a titulo gratuito, no dia 21 de mar~o 

entre as 14:30 e as 15:30 horas. 0 Sr. Vereador Dr. Fillpe Viana apresentou declara~ao de 

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

fazendo parte integrante da mesma. _________________ _ 
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_5.17- AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ANT6NIO FEIJ6- Presente urn email a solicitar a 

cedencia temporaria das instala~oes da antiga EBl de Ponte de Lima. A C~mara Municipal 

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

Viana, autorizar a cedencia temporaria das antigas instalac;:oes da antiga EBl de Ponte de 

lima, a trtulo gratuito e mediante a celebrac;:ao de protocolo a estabelecer. 0 Sr. Vereador 

Dr. Filipe Viana apresentou declarac;:ao de vote, que se anexa a presente ata, como 

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

_ 5.18 - TEMATICA GLOBAL - CONSULTORIA DE GESTAO E COMUNICA(:AO, LOA -

Presente urn email a sollcltar autorlza~3o de estacionamento entre os dias 29 de mar~o a 

02 de abril para a realiza~ao do ROADSHOW em Ponte de lima, junto a Ponte Romana. A 

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

Vereador Dr. Filipe Viana, autorizar o estacionamento entre os dias 29 de marc;:o a 02 de abril 

para a realizac;:ao do ROADSHOW em Ponte de Lima, junto a Ponte Romana. Mais deliberou 

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

do pagamento de taxas no montante total de 2.450,00 €. 0 Sr. Vereador Dr. Fillpe 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, onde declara o seu "veto de 

abstenc;:ao", no entanto declarou na reunlao que votava contra. _________ _ 

_ 5.19 - PROTOCOLO DE ESTAGIO DO CURSO DE CI~NCIAS DA COMUNICA~AO: 

JORNALISMO, ASSESSORIA, MULTIMEDIA - Formanda: Joana Margarida Araujo Silva -

Aprova~ao. A Camara Municipal dellberou por maioria com seis votes a favor e uma 

abstenc;:ao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, aprovar o protocolo de estagio. -----

_(06) APROVA(:AO DA ATA EM MINUTA:- Nos termos dos numeros 3 e 4, do artigo 572, 

da Lei n2 75/2013, de 12 de Setembro, foi dellberado aprovar a ata desta reuniao, em 

min uta, para surtir efeitos I mediates. Esta deliberac;:ao foi tomada por malaria com seis votos 

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

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

declarou encerrada a reuniao pelas dezassete horas. ____________ _ 

Para con star se lavrou a presente ata que, lid a e achada conforme, val ser assinada. __ _ 

.. o Pres:=~~~r~e=. ==~:.__ 
>. fh £ 2:::::::::-~ 

A Secretaria, 
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MDV/MENTO 51 

DECLARACAO DE VOTO 

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

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

31;3-c£<?,.'3,-34 · ';) . '5' 5 .9 · 5- :S ' J_), 

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 reuni~o de hoje, o ora Vereador nao recebeu a respective 

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

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

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

autarquicos na realizar;ao dum projecto em comum: cfr.: or9amento participative e 

participar;ao de ideias; 

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

imposiQao e nao de dialogo construtivo; 

5 - Considerando que a nossa Vi la de Ponte de Lima, com 892 anos de existencia, nos 

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

principia da representatividade e do esplrito democratico das nossas raizes. 

Face ao expendido, em coen3ncia democratica e com mundividencia diferente de considerar o 

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

Ponte de Lima, 13 de Marc;o de 2017, 

0 Vereador do Movimento 51, 

-
(Filipe Viana) 

1 



MOVIMENTO 51 

DECLARACAO DE VOTO 

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

das suas fun96es, declarar o seu veto de absten9ao, no ambito do ponte 

~,1 7 5".02 -5 3· s=.5 : s .. c ~ s.f 5J3' s.Alf : S:l"~ s .ira · JJA~' 2.18 
r / /} I I 1 I / I 

com os fundamentos e considerandos seguintes: 

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

documenta<;:ao do ponte em causa, uma regra geral no anterior e nests mandate, raz~o pela 

qual fora intentada a competente ac9~0 judicial para o efeito; 

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

autarquicos na realiza9ao dum project a em comum; cfr.: or<;:amento participative e 

participa<;:gw de ideias; 

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 Lima, com 892 anos de existencia, nos 

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

principia da representativfdade 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 subserviencia. 

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

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

Ponte de Lima, 13 de Mar~o de 2017, 

0 Vereador do Movimento 51, 

r-gp. 11,-:> 
(Filipe Viana) 

1 


