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REUNIAO DA CAMARA MUNICIPAL 
DE 

PONTE DE LIMA 
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FALTAS: 

lnicio da Reunioo: Quinze horas 
Encerramento: Dezassete horas e clnquenta e cinco minutos 
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Secretario: Chefe de Divisoo Municipal: Dr.s Marla Sofia Fernandes Ve/ho de 
Castro Araujo 

Prestou Colabora~ao Tecnlca: M9 Guilhermina Franco 

Resumo Diario de Tesouraria: 
Saldo ..................... 10.166.865,46 Euros 
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_ PERfODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA: ______________ _ 

__ 0 Sr. Presidente no usc da palavra prop6s um vote de felicitac;oes ao Clube Nautico de 

Ponte de Lima e aos atletas Rita Fernandes, Duarte Silva, Rita Nascimento, Rui Lacerda, 

Joana Sousa, Beatriz Barros, Duarte Silva, Rui Matos e Beatriz Lamas, pelas conquistas 

alcanc;adas no Campeonato Nacional de Maratona. A Camara Municipal deliberou par 

unanimidade aprovar os votes propostos devendo ser dado conhecimento a direc;~o do 

Clube Nautico e aos atletas. -----------------------

__ Ainda no uso da palavra, o Sr. Presidente prop6s um voto de felicita!;5es ao Clube 

Nautico de Ponte de Lima e aos atletas Matilde Fernandes, Matilde Morais, Rui Sa, Joao 

Verfssimo, Beatriz Lamas, Maria Mota, Ricardo Lopes, Francisco Santos e Bruno Brasileiro 

pelas conquistas alcan!;adas no Campeonato Nacional de Esperanc;as. A Camara Municipal 

deliberou por unanimidade aprovar os votes propostos devendo ser dado conhecimento a 
direc;ao do Clube Nautico e aos atletas. __ ------------------

Per fim o Sr. Presidente prop6s um vote de felicita!;i5es ao Agrupamento de Escolas de 

Freixe pela conquista do lQ Iugar - escalao iniciados, no campeonato nacional de desporto 

escolar de orientac;~o . A Camara Municipal deliberou por unanimidade aprovar o voto 

proposto devendo ser dado conhecimento ao Diretor do Agrupamento. --------

_lntervenftlo dos Vereadores: --- -------------- ---

-- Usou da palavra em primeiro Iugar o Sr. Vereador Eng.Q Manuel Barros sensibilizando a 

Camara no sentido de adotar as medidas necessarias para evitar o encerramento do centro 

de inspec;oes. Ainda no uso da palavra chamou a atenc;ao da Camara para os problemas 

existentes nos acessos a Vila de Ponte de Lima, considerando que deveria ser ponderada a 

requallficac;ao dos acessos ao centro hist6rico. ----------------

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

assuntos: referiu que ha cerca de oito anos falou na quest~o dos acessos a Vila, da compra 

do predio; a quest~o do centro de inspec;6es tambem ja tinha sido referenciada; perguntou 

se as obras na escola secundaria ja terminaram; acessos a escola secundaria; aus~ncia de 

apoio ao desporto; parabenlzou todos os ~xitos desportivos e educativos; tecnico superior 

de desporto; medicina desportiva; h6quei e natac;ao faltou apoio da C§mara; Dia Mundlal do 

Ambiente, ausencia de limpeza nas ruas em Ponte de Lima; teatro, bilhetes, houve 

novamente problemas, criterios de venda; parque infantil, bike park e parque de merendas 

da Correlha; moinho da Gemieira espera que ja esteja bem; Dia Nacional de Folclore; alta 

tensao saiu uma norma aqui ha dias; medicina interna; Resolu~~o da Assembleia da 
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Republica alargando a unlversalidade da educa~ao pre-escolar as crian~as com 3 anos de 

idade; toponrmia; Dia Mundial do Ambiente; flcha tecnica da habita~ao; incentives a despesa 

publica; questao da agua; eletricidade em baixa tensao; epocas balneares, agua/ praias 

fluviais; Dia Mundial da Crian~a; Dia Mundial dos Refugiados; Dia Mundial de Combate a 

desertifica~ao; parabenizou ainda Salvador Sobral. -------

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

necessaries. _________________________ _ _ 

_ ORDEM DO DIA: Presente a ordem de trabalhos, foram tomadas as segulntes resolu~oes 

acerca dos assuntos dela constantes. __________________ _ 

_ (01) APROVA~O DA ATA DA REUNIAO ANTERIOR: - A Camara Municipal em 

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

de setembro, e sem prejufzo da sua previa aprova~ao sob a forma de minuta, para efeltos do 

disposto nos numeros 3 e 4 do cltado artigo, deliberou aprovar a ata da reuniao realizada em 

OS de junho de 20171 pelo que vai a mesma ser assinada pelo Exmo. Presldente e pela 

Secreta ria. Esta delibera~~o foi tomada por maioria com cinco votos a favor/ urn voto contra 

do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana e uma absten~ao do Sr. Vereador Eng2 Manuel 

Barros. _ ________________________ ___ _ 

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

_2.1- PROCESSO DE LOTEAMENTO N2 28/95 - PEDIDO DE ALTERAtAO AO ALVAAA DE 

LOTEAMENTO Nl2 65/96 - LOTE N2 13 - Rua das Oliveiras - Feltosa - Requerente: Sousa 

Freitas e Lima - Constru~oes, Lda.- Aprova~5o. A Camara Municipal deliberou por malorla 

com seis votos a favor e urn voto contra do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana/ aprovar a altera~ao 

ao alvara de loteamento n.Q 65/961 late n.2 13, na Rua das Oliveiras, da Freguesia da Feitosa, 

requerida por Sousa Freitas e Lima - Constru~oes, lda. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana 

apresentou declara~ao de voto, que se anexa a presente ata, como documento numero urn, 

e se consldera como fazendo parte integrante da mesma. - ----- -----

_2.2 - PROCESSO DE LOTEAMENTO N2 11/1987 - Lugar de Antepa~o - Freguesia de 

Arcozelo ~ Requerente: Francisco Maia de Abreu Lima - Retlflca~5o do Alvara de 

Loteamento. A Camara Municipal deliberou por maiorla com seis votos a favor e urn voto 

contra do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana/ aprovar a retifica~ao proposta pelo Chefe da DOU do 

alvara de loteamento n.2 11/87, requerida por Francisco Mala de Abreu Lima. 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. ___ _ 
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_(03) OBRAS P0BUCAS ----~~~-----------

- ---3.1- EMPREITADA DE 11REDE VIARIA MUNICIPAL DO CONCELHO DE PONTE DE LIMA

EM REFOIOS DO LIMA E CALHEIROS" - Aprova~ao da Minuta do Contrato. A Camara 

Municipal deliberou por malorla com seis votes a favor e urn voto contra do Sr. Vereador Or. 

Filipe Viana, aprovar a Minuta do Contrato. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou 

declara~ao de veto, que se anexa a presente ata, como documento numero urn, e se 

considera como fazendo parte integrante da mesma. _____________ _ 

3.2 - EMPREITADA DE "REQUALIFICAtAO DO LARGO DA IGREJA - FONTAO"- Relat6rlo 

Final de Contas- Aprova~ao. A Camara Municipal dellberou por malorla com cinco votes a 

favor, um veto contra do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana e a absten~ao do Sr. Vereador Engll 

Manuel Barros, aprovar o relat6rlo final de contas. Os Srs. Vereadores Dr. Filipe Viana e 

Eng.ll Manuel Barros apresentaram declara~oes de voto, que se anexam a presente ata, 

como documento numero um e quatro1 respetivamente, e se consideram como fazendo 

parte integrante da mesma. ___________________ __ _ 

_ 3.3 - EMPREITADA DE "CENTRO NAUTICO- AMPLIA~AO DAS INSTALAc;OES DE APOIO 

A ATIVIDADES NAUTICAS- 21 FASE"- Trabalhos a mais nao previstos. A Camara Municipal 

deliberou por maioria com cinco votos a favor, um vote contra do Sr. Vereador Dr. Filipe 

Viana e a absten~ao do Sr. Vereador EngQ Manuel Barros, aprovar as altera~oes ao projeto 

inicial e os trabalhos a mais nao prevlstos constantes da llstagem apresentada. Os Srs. 

Vereadores Dr. Filipe Viana e Eng.Q Manuel Barros apresentaram declara~oes de voto, que se 

anexam a presente ata, como documento numero um e cinco, respetlvamente, e se 

consideram como fazendo parte integrante da mesma. ____ ________ _ 

___ (04) JUNTAS DE FREGUESIA -----------------

_4.1 - FREGUESIA DE ANAIS - Presente um oficio a solicitar uma comparticipa~ao 

financeira destinada a obra de "Requallfica~ao do Largo do Born Jesus". A C~mara 

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

Filipe Viana, atribuir uma comparticipa~ao financeira de 70% ate ao montante maximo de 

81.307,77 euros (oltenta e um mil trezentos e sete euros e setenta e sete centimos), 

destinada a obra de "Requalifica~ao do Largo do Born Jesus", a transferir a medida da 

execu~ao das obras, mediante informa~ao da aprova~ao dos trabalhos pelos servi~os 

tecnicos do Municipio. 0 Sr. Vereador Dr. Fllipe Viana apresentou declarac;ao de vote, que se 

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

integrante da mesma. _______________________ _ 
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_4.2 - FREGUESIA DE ANAIS - Presente urn offcio a solicitar uma cornpartlcipa~~o 

financeira destinada a obra de "Constru~io de muro de suporte da plataforma na rua de 

Sandirn". A Camara Municipal deliberou por malaria com seis votes a favor e a absten~ao 

do Sr. Vereador Dr. Filipe VIana, atrlbuir uma comparticipa~ao financeira de 70% ate ao 

montante maximo de 9.549,54 euros (nove mil quinhentos e quarenta e nove euros e 

cinquenta e quatro centimos), destinada a obra de "Constru~ao de muro de suporte da 

plataforma na rua de Sandim", a transferir ap6s a conclusao da obra, mediante informa~ao 

da aprova~ao dos trabalhos pelos servi~os tecnicos do Municfpio. 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. _______ _ 

_ 4.3- ASSOCIA~AO DE FREGUESIAS DO VALE DO NEIVA- Presente urn ofrclo a sollcltar 

urna cornparticipa!;io financeira destinada a obra de "Beneflcla~~o das ruas de Roteia, 

Currals, Monte, Quatro Camlnhos e Travessas do Montee Devesas". A Camara Municipal 

deliberou por malorla com sels votes a favor e a absten~ao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, 

atribuir uma comparticipa~ao financeira de 70% ate ao montante maximo de 24.040,80 

euros (vinte e quatro mil, quarenta euros e oitenta centimos), destinada a obra de 

"Beneficia~ao das ruas de Roteia, Currais, Monte, Quatro Caminhos e Travessas do Monte e 

Devesas", a transferir a medida da execu~ao das obras, mediante informa~ao da aprova~ao 

dos trabalhos pelos servi~os tecnicos do Municipio. 0 Sr. Vereador Dr. Fllipe 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. ____ -----------

_4.4 - FREGUESIA DE FORNELOS E QUEIJADA • Presente urn offcio a solicitar uma 

compartlclpa~5o flnancelra destlnada a obra de 11Beneficia!;ao de diversas ruas 

intervencionadas com obras de saneamento". A Camara Municipal dellberou por maioria 

com seis votes a favor e a absten~ao do Sr. Vereador Dr. Fllipe VIana, atribuir uma 

comparticlpa~ao financeira de 137.800,00 euros (cento e trinta e sete mil e oitocentos 

euros), destinada a obra de "Beneficia~ao de diversas ruas intervencionadas com obras de 

saneamento", a transferir a medida da execu~ao das obras, mediante informa~ao da 

aprova~ao dos trabalhos pelos servi~os tecnicos do Municipio. 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. _______ _ 

_ 4.5 - FREGUESIA DE LABRUJ6, RENDUFE E VILAR DO MONTE • Presente um offclo a 

sollcltar uma comparticlpa~io flnanceira destinada a obra de "Constru~io da Casa 



OS de junho de 2017 7 

Mortuaria de labruj6". A C~mara Municipal deliberou por maioria com seis votos a favor e 

a absten«;ao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, atribuir uma comparticipa«;ao financeira ate ao 

montante maximo de 20.000,00 euros (vinte mil euros), destinada a obra de "Construc;:ao da 

Casa Mortuaria de Labruj6", a transferir a medida da execu«;ao das obras, mediante 

informac;:ao da aprovac;:ao dos trabalhos pelos servic;:os tecnicos do Municipio. 0 Sr. Vereador 

Dr. Fllipe 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·--------------------------------------------------------

_4.6- FREGUESIA DA SEARA - Presente urn ofkio a solicltar a cedencia de urn palco para 

os dias 30 de junho, 01 e 02 de julho, A Camara Municipal deliberou por maioria com seis 

votes a favor e a abstenc;:ao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, autorizar a ced@ncia do palco 

para os dias 30 de junho, 01 e 02 de julho. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou 

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

considera como fazendo parte integrante da mesma. __________________________ _ 

_ 4.7 - ADENDA AO ACORDO DE EXECUc;AO DE DELEGAc;Ao DAS COMPET~NCIAS -

ALTERA(;AO AOS KM DE REDE VIARIA JUNTA DE FREGUESIA DE sA- Aprova~fio. A C~mara 

Municipal deliberou por malorla com sels votos a favor e a abstenc;ao do Sr. Vereador Dr. 

Filipe Viana, aprovar a adenda ao acordo de execuc;ao. Mais dellberou por malaria com seis 

votes a favor e a absten«;ao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, submeter a apreciac;:ao e 

aprovac;:~o da Assembleia Municipal para efeitos de autorizac;ao em conformldade com o 

preceituado na allnea k) do n.2 1 do art.2 252 do anexo I da Lei n.2 75/2013, de 12 de 

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

damesma. ________________________________________________________ _ 

4.8 - FREGUESIA DA RIBEIRA - Altera~lo da dellbera~ao de Camara de 08 de malo de 

2017 - Ratifica~ao do despacho proferido pelo Sr. Presldente da Camara de 31 de maio de 

2017. A Camara Municipal dellberou por maloria com seis votos a favor e urn voto contra do 

Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, ratificar o despacho proferido pelo Sr. Presidente da C~mara a 

31 de maio de 2017, nos termos e para os efeltos do dlsposto no n23 do artigo 352 do Anexo 

1 da Lei n.2 75/13 de 12 de setembro, de retificac;:ao da delibera~ao da C§mara Municipal de 

08 de maio .de 2017, ponte 3.17, passando a constar que a comparticipac;:ao atribufda seria a 

transferlr a medida da execu~ao da obra, mediante informac;:ao da aprova«;ao dos trabalhos 

pelos servic;os tecnicos do Municipio. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declara<;ao 
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de voto, que se anexa a presente ata, como documento numero urn, e se considera como 

fazendo parte integrante da mesma. _________________ __ _ 

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

_5.1- PROPOSTA DO SR. PRESIDENTE DA CAMARA- 11Homenagem ao Dr. Joao Gomes 

de Abreu Lima" - Aprova~ao. A Camara Municipal dellberou por maioria com seis votos a 

favor e a absten<;ao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, aprovar a proposta. 0 Sr. Vereador 

Eng.2 Manuel Barros apresentou declara<;ao de vote, que se anexa a presente ata, como 

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

_ 5.2 • PROPOSTA BENEFICIOS FISCAIS 2018- Aprova~ao. A C§mara Municipal deliberou 

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

aprovar a proposta apresentada relativa aos Beneffcios Fiscais de 2018. Mais deliberou por 

malorla com seis votes a favor e um voto contra do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, submeter a 
aprecia<;ao e aprovacao da Assemblela Municipal. Os Srs. Vereadores Dr. Flllpe Viana e Eng.2 

Manuel Barros apresentaram declara<;oes de veto, que se anexam a presente ata, como 

documento numero tr~s e sete, respetivamente, e se consideram como fazendo parte 

lntegrante da mesma. __ ------------ - -----------

_5.3 - CONCURSO PUBLICO TRANSPORTES ESCOLARES 2017/2018 - Aprova<;ao do 

relat6rio final, emissao de parecer favoravel ~ adjudica<;ao e a celebra<;ao de contrato. A 

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

Vereador Dr. Filipe Viana, aprovar o relat6rio final, emitir parecer favoravel a adjudica<;ao e a 
celebra<;ao do contrato, de acordo com o proposto. 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. ___________ _ 

_ 5.4- TERRA FINICIA - Aprecla<;ao e aprova<;ao da candidatura apresentada por "Korner 

Skate Shop/Bruno Filipe da Silva Machado. A C§mara Municipal deliberou por maioria com 

sels votos a favor e a absten<;ao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, aprovar a candidatura 

apresentada por "Korner Skate Shop/Bruno Fillpe da Silva Machado. 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. ______ _ 

_ 5.5 -TERRA INCUBADORA DE EMPRESAS - Presente uma informa~ao do Gablnete Terra 

respeltante a cedencia de uma loja no Mercado Municipal ao promotor "Acrobatlkaroma, 

Unipessoal, Lda.". A Camara Municipal dellberou por maiorla com seis votes a favor e a 

abst en<;ao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, autorizar a ced~ncia da loja n2 30 do Mercado 
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Municipal ao promotor "Acrobatikaroma, Unipessoal, Lda.", no ambito do projeto Terra 

lncubadora de Empresas. 0 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. _______________________ _ 

_ 5.6 - li! ADENDA AO PROTOCOLO ENTRE 0 MUNiciPIO DE PONTE DE LIMA E A 

ASSOCIA(:lO HUMANITARIA DOS BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE PONTE DE LIMA PARA A 

REALIZA(:AO DAS OBRAS DE AMPLIA(:lO DAS INSTALA(:0ES DOS BOMBEIROS- SE(:lO DE 

FREIXO - Aprova~iio. A C~mara Municipal dellberou por malorla com seis votos a favor e 

urn voto contra do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, aprovar a 1!! Adenda ao protocolo. __ _ 

_ 5.7 - PROTOCOLO ENTRE 0 MUNICfPIO DE PONTE DE LIMA E A ASSOCIA(:AO 

DESPORTIVA 1'05 LIMIANOS" - Aprova~ao. A Camara Municipal deliberou por maioria com 

seis votes a favor e a absten~ao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, aprovar o 

protocolo. _________________________ _ 

_ 5.8 - PROTOCOLO PARA A REALIZAc;Ao DE ESTAGIO CURRICULAR ENTRE 0 MUNiciPIO 

DE PONTE DE LIMA E 0 INSTITUTO UNIVERSITARIO DA MAlA (ISMAI) - Curso: Rela~6es 

Publlcas - Formando: Rafael Caselro - Aprova~lo. A C~mara Municipal deliberou por 

maioria com seis votos a favor e a absten~ao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, aprovar o 

protocolo para a realiza~~o de estagio curricular. ______________ _ 

_ 5.9 - FIXA~O DO PREc;O DE VENDA EM 5,00 EUROS DO LIVRO INTITULADO 1132 

FESTIVAL DE JARDINS ESCOLINHAS DE PONTE DE LIMA" - Ratlflcas:lo do despacho 

proferido pelo Sr. Presidente da Camara a 21 de maio de 2017. A Camara Municipal 

deliberou por maioria com seis votos a favor e a absten~ao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, 

ratificar o despacho proferido pelo Sr. Presidents da Camara a 21 de maio de 2017, nos 

termos e para os efeitos do disposto no n23 do artigo 352 do Anexo I da Lei n.!! 75/13 de 12 

de setembro, de fixa~ao do pre~o de venda em 5,00€ do livre intltulado "32 Festival de 

Jardins Escolinhas de Ponte de Lima". 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. ________________ __ _ 

~5.10 - MARIA MANUELA PEIXOTO DE SOUSA - Presente um offclo a manifestar 

interesse na aqulsi~ao do Lote L2-3 no P61o Empresarlal e Industrial da Gemieira. A Camara 

Municipal deliberou por maioria com cinco votos a favor e dais votos contra dos Srs. 

Vereadores Dr. Filipe Viana e Engg Manuel Barros, autorizar a venda do late L2-3 no P61o 

Empresarial e Industrial da Gemieira, inscrito na matriz predial urbana sob o artigo p-659, 
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anteriormente inscrito na matriz sob o artigo 500, e descrito na Conservat6rla do Registo 

Predial sob o n2 869/20060529, da freguesia da Gemieira, a Maria Manuela Peixoto de 

Sousa, pelo valor total de 47.600,00 euros (quarenta e sete mil e selscentos euros). Os Srs. 

Vereadores Dr. Flllpe Viana e Eng." Manuel Barros apresent aram declarac;oes de voto, que se 

anexam a presente ata, como documento numero urn e olto, respetivamente, e se 

consideram como fazendo parte integrante da mesma. -----------~ 

_5.11 - COMISSAO DE FESTAS EM HONRA DO SR. DA BOA VIAGEM EM VITORINO DAS 

DONAS- Presente um ofrclo a solicltar a ced@ncla de um palco para os dias 14, 15 e 16 de 

julho de 2017. A Camara Municipal deliberou por maioria com seis votos a f avor e a 

abstenc;ao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, autorizar a ced@ncia do palco para os dias 14, 15 

e 16 de julho de 2017. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declarac;ao de veto, que se 

anexa a presente ata, como documento numero dois, e se consldera como fazendo parte 

integrante da mesma. ___ _ _ ________________ _ 

5.12 - COMISSAO DE FEST AS SENHOR DA CANA VERDE, ST!! ANT6NIO E SR!! DE FATIMA 

- Presente um oficio a solicitar a cedencia de um palco para os dias 07, 08 e 09 de julho de 

2017. A C~mara Municipal dellberou por maloria com seis votos a favor e a abstenc;ao do Sr. 

Vereador Dr. Filipe Viana, autorizar a cedencia do palco para os dias 07, 08 e 09 de julho de 

2017. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declarac;ao de voto, que se anexa a 

presente ata, como documento numero dois, e se considera como fazendo parte integrante 

da mesma. __________________________ _ 

_ 5.13 - INSTITUTO BRITANICO DE PONTE DE LIMA - Presente um email a solicitar a 

cedencia do Audit6rio Rio Lima para o dia 12 de junho. A C~mara Municipal deliberou por 

maioria com seis votos a favor e a abstenc;ao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, autorizar a 

cedencia do Audit6rio Rio Lima para o dia 12 de junho. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana 

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

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

_ 5.14- LETHES MUSICA - Presente urn email a solicitar a cedencia do Audit6rlo Rio Lima 

para o dla 15 de julho. A Camara Municipal dellberou por malorla com seis votos a favor e a 

abstenc;ao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, autorizar a cedencia do Audit6rio Rio Lima para o 

dia 15 de julho. 0 Sr. Vereador Dr. Flllpe 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. _______________________ _ 
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_5.15 - A. A. PESSOA ESPECIAL LIMIANA AAPEL - Presente um email a solicitar 

autorlza~~o para frequentarem as Plscinas Ao ar Livre no dla 30 de junho. A Camara 

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

Filipe Viana, autorizar a frequ~ncia das Piscinas ao Ar Livre no dia 30 de junho. 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. __ _ 

_ 5.16 - ESCOLA BASICA DAS LAGOAS - Presente urn email a solicitar autorlza~ao para 

frequentarem a Plsclna da Quinta de Pentlelros durante o m~s de julho. A C~mara 

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

Filipe Viana, autorizar a frequencia da piscina da Quinta de Pentieiros do dla 3 ao dia 14 de 

julho, a tftulo gratuito, no perfodo da manha, no maximo de cinco dias uteis consecutivos, 

com exce~ao dos feriados e fins-de-semana e mediante apresenta~~o de seguro. 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. __ _ 

~~5.17- EQUIPA RSI DA CASA DE CARIDADE NOSSA SENHORA DA CONCEI~AO- Presente 

urn oflcio a solicitar autoriza~~o para frequentarem as Plsclnas Ao Ar Livre no perlodo 

compreendido entre os dias 03 e 07 de julho. A Camara Municipal dellberou por maioria 

com seis votes a favor e a absten~ao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, autorizar a frequencia 

das Piscinas ao Ar Livre, a tftulo gratuito, entre os dias 03 e 07 de julho, ate as 14:00 horas e 

mediante apresenta~ao de seguro. 0 Sr. Vereador Dr. Fllipe Viana apresentou declara~ao de 

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

fazendo parte integrante da mesma. ___________________ _ 

_ 5.18 - CENTRO PAROQUIAL E SOCIAL DE PONTE DE LIMA - Presente urn email a 

solicitar autoriza~ao para frequentarem as Piscinas Ao Ar Livre no perrodo compreendido 

entre os dias 26 e 30 de junho e visita ao Festival International de Jardlns e Museu do 

Brinquedo na ultima quinzena de julho. A C~mara Municipal deliberou por maioria com 

seis votes a favor e a abstenc;ao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, autorizar a frequencia das 

Piscinas ao Ar Livre, a titulo gratulto, entre os dias 26 e 30 de junho, mediante apresenta~ao 

de seguro. Mals dellberou por maioria com seis votes a favor e a absten~~o do Sr. Vereador 

Dr. Filipe Viana, autorizar a visita a titulo gratuito, ao Museu do Brinquedo e Festival 

lnternacional de Jardins durante a ultima quinzena de julho, devendo articular as visltas com 

os servic;os responsaveis. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe VIana apresentou declara~ao de voto, que 
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se anexa a presente ata, como documento numero dois, e se considera como fazendo parte 

integrante da mesma. ________________________ _ 

_ 5.19- ESCOLA DESPORTIVA LIMIANA- Presente um email a sollcltar autoriza~ao de 

cedl!ncia de espa~os para a realiza~ao das Ferlas Desportlvas/2017. A Camara Municipal 

deliberou por malorla com sels votos a favor e a abstenc;ao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, 

autorizar o seguinte: a utilizac;ao da cantina do Jardlm-de-inf~ncia de Ponte de Lima de 19 a 

30 de junho e de 3 a 28 de julho; a utilizac;ao da piscina do Festival de jardins de 19 a 23 e de 

26 a 30 de junho, no perfodo da tarde, de 3 a 7 de julho e de 10 a 14 de julho, no periodo da 

manha, mediante apresentac;ao de seguro; a uti lizac;ao das piscinas municipals cobertas nos 

dias 19, 22, 26, e 29 de junho no perfodo da manha, entre as 10h30m e as 12h00m, nos dias 

3, 6, 10, 13, 17, 20, 24 e 27 de julho no perfodo da tarde, entre as 16h00m e as 17h30m; a 

utilizac;ao do Pavilh3o Municipal -Ala Sui, nos dias 19, 22, 26 e 29 de junho no perfodo da 

manha, entre as 9h00m e as 10h30m, nos dias 3, 5, 6, 10, 12, 13, 17, 19, 20, 24, 26 e 27 de 

julho, no perfodo da tarde e nos dias 4, 6 e 7 de setembro no perfodo da tarde; as visitas ao 

Museu do Brinquedo nos dias 20 de junho, 11 de julho e 5 de setembro, de manha; as visltas 

ao Centro de lnterpretac;ao do Territ6rio nos dias 20 de junho, 11 de julho e 5 de setembro 

de manha; as visitas ao Museu dos Terceiros nos dias 4 e 25 de julho, de manha; a visita a 
Blblloteca Municipal nos dias 21 e 28 de junho, 5, 12, 19 e 26 de julho e 6 de setembro no 

perfodo da tarde, devendo articular as visitas com os servic;os responsaveis, para a real izac;ao 

das Ferias Desportivas/2017. __________ _ _ _ _ _ ______ _ 

_ (06) ATRIBUic,lO DE SUBSfDIOS ______________ _ 

_ 6.1 - CORPO NACIONAL DE ESCUTAS - AGRUPAMENTO N!:! 1379 - CORRELHA -

Presente um email a solicitar a atribui~ao de um subsidio destlnado a partlclpa~ao no 

ACANAC 2017. A Camara Municipal dellberou por malorla com seis votos a favor e a 

abstenc;ao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, atribuir um subsidio no valor de 407,00 euros 

(quatrocentos e sete euros), destlnado a participac;ao no ACANAC 2017. 0 Sr. Vereador Dr. 

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

numero dols, e se considera como fazendo parte integrante da mesma. _ _____ _ 

_ 6.2 - GRUPO ETNO-FOLCL6RtCO DE REFOIOS DO LIMA- Presente um ofrclo a solicitar a 

atribui~ao de um subsidio destinado a realiza~ao de festival folcl6rlco. A Camara Municipal 

dellberou por maloria com seis votos a favor e a abstenc;ao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, 

atribuir um subsldio no valor de 407,00 euros (quatrocentos e sete euros), destinado a 
realizac;3o de festival folcl6rlco. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declarac;ao de 
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voto, que se anexa a presente ata, como documento numero dais, e se considera como 

fazendo parte lntegrante da mesma. __________________ _ 

_ 6.3 - ASSOCIA~AO CULTURAL E RECREATIVA CORNELIANA - RUSGA TrPICA DA 

CORRELHA - Presente urn ofrclo a sollcltar a atrlbul~:io de urn subsrdlo destlnado a 
realiza~ao do XV Festival National de Folclore. A Camara Municipal deliberou por rnaioria 

com seis votos a favor e a absten~~o do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, atrlbuir um subsfdio no 

valor de 407,00 euros (quatrocentos e sete euros), destinado a realiza~ao do XV Festival 

Nacional de Folclore. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declarat;iio de voto, que se 

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

integrante da mesma. _______________________ _ 

_ 6.4- ACAMC - ASSOCIAtAO CULTURAL E RECREATIVA DOS AMIGOS DA CORRELHA-

Presente um oficio a solicitar a atribui~ao de urn subsidio destinado a participa~ao nas 

Marchas Populares deS. Joao/2017. A C§mara Municipal dellberou por maioria com sels 

votos a favor e a absten~~o do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, atribulr um subsrdio no valor de 

1.500,00 euros (mil e quinhentos eurosL destinado a participa~ao nas Marchas Populares de 

s. Jo~o/2017. 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. _______________________ _ 

_ (07) APROVAt;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 deliberado aprovar a ata desta reuniao, em 

min uta, para surtir efeitos imediatos. Esta delibera~ao foi to mad a por maio ria com seis votos 

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

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

declarou encerrada a reuniao pelas dezassete horas e cinquenta e cinco 

minutes. --------------------------------------------------------
_ Para constar se lavrou a presente ata que, I ida e achada conforme, vai ser assinada. __ 

A Secreta ria, 

tLJo :4~ fVon),., \a (L. c:k LrJ'~ ~ 



MDV/MENTO 51 

DECLARACAO DE VOTO 

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

das suas func;:Oes, declarar o seu voto contra, no ambito do ponto 

J .J;JJ- '3-A/ 3 «·3 .3' ~ S -- 5 ·3j'5.Ao .' 
) I I J I I 

com os fundamentos e considerandos seguintes: 

1 - Considerando que n~o 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 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 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 892 anos de existencia, nos 

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

principia da representatividade e do espirito democratico das nossas rafzes. 

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

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

Ponte de Lima, 5 de Junho de 2017, 

0 Vereador do Movimento 51 , 

·~ 
(Filipe Viana) 
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MOVIMENTO 51 

DECLARACAO DE VOTO 

FILIPE VIANA, Vereador eleito na lista independente do MOVIMENTO S1 , vem, no exercfcio 

das suas fun9oes, declarar o seu voto de absten9ao, no ambito do ponte 

~ l \ 8 .J \ h .3 if .l.i 'H. s ' ~ .c; ' Y- ·f ~ s. L( \ 5. 5 ' 5 . ~ ' 5 .)6' 5.A~ \ s ' 13 
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com os fundamentos e cons iderandos seguintes: 5 . ~ L( / '? ) 5; 5 .) G; 'S } 1-,· S .f8 ; (; · J..; 
0. r2• 6, 3 R.. '- '-' I 

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

decis~o 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 n~o recebeu a respectiva 

documenta9ao do ponte em causa, uma regra geral no anterior e neste mandata, razao 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 realiza9a0 dum projecto em comum; cfr.: or9amento participative e 

participa9ao de ideias; 

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

imposi9ao 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 representatividade e do espirito democratico das nossas raizes; 

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

servi9o e nao na esteira da pedagogia da subserviemcia. 

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

princfpio da representatividade, pelas pessoas e pelo nosso territ6rio , voto absten9ao. 

Ponte de Lima, 5 de Junho de 2017, 

0 Vereador do Movimento 51, 

~=~ =-
(Filipa Viana) 
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MDV/MENTO 51 

DECLARACAO DE VOTO 

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

das suas fun96es, declarar o seu voto contra, no ambito do ponte BENEFiCIOS FISCAIS 

PARA 0 ANODE 2018,com os fundamentos e considerandos seguintes: 

1 - A despeito de elencar aspectos positives nas opgoes tomadas em sede de IRS e da 

Derrama, nao merecem o voto favoravel a manuten9ao da mesma taxa aplicavel do IMI , as 

(micas que deverao ser aprovadas para efeitos legals, uma vez que deverao ser reduzidas ao 

minima, que foi uma das nossas promessas. Nao e possivel governar a autarquia sem 

recursos? Nao se fa9am obras fara6nicas, nao haja desperd icios; haja menos estatuas; ou 

seja, que se gaste o dinheiro em situa<;oes que possam ter retorno (Ex: Sistema LED e 

proporcional, com sensores). 

2 - Considerando que no nosso programa defendemos a redugao das taxas e dos impastos 

do municipio para o minima legal. Aos nossos olhos, trata-se de uma questao de justiga 

social. Uma vez que estas taxas nao sao a t:mica fonts de receita do municipio e dado 

verificar-se uma alegada situa9ao financeira desafogada, trata-se de gerir a autarquia de uma 

forma diferente, procurando dotar o Municipio de receitas pr6prias. 

3 - A questao das Taxas/lmpostos minimos revela uma outra forma de pensar a gestae do 

municipio, dado que se forem efectuados investimentos produtivos ou que, pelo menos, se 

paguem a si pr6prios, os municipes nao ficarao sobrecarregados com mais impastos ou taxas 

e a autarquia ficara com margem para manter as taxas mfnimas. Destaca-se o Impasto 

Municipal sabre lm6veis (IMI). Com esta proposta, mantem-se as taxas do IMI. Exigia-se a 

diminuigao das mesmas, sendo que tambem poderao ser ajustadas pelas diferentes 

freguesias, bern como zonas territoriais, que seriam mais protrcuas. 

4 - Considerando que abdicar de 5% da Colecta do Impasto Sabre o Rendimento das 

Pessoas Singulares (IRS), e 10% de Derrama sabre o Impasto sabre o Rendimento das 

Pessoa Colectivas (IRC) achamos, obviamente, que poderao ser beneficios importantes, mas 

sao insuficientes, ate porque nao contemplam os mais desfavorecidos. 

5 - Considerando que nesta proposta, metemos as propostas boas (Redu<;ao do IMI para 

familias com menores) e mas (manter IMI em 0,32), no mesmo "saco", majorando-se em 

30%, por exemplo, os predios devolutos, sendo que devera ser tida em considera<;ao a Area 

de Reabilita<;ao Urbana e o principia de igualdade de tratamento. 

1 
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6 - Considerando que o actual contexte socioecon6mico, a situac;ao das familias e 
complicada e nao tem rendimento suficiente para cumprirem as suas obriga<;oes fiscais. 

Neste contexte, consideramos pertinente reduzir um impasto que incide sabre a posse dos 

seus bens; 

7- Considerando que, na reuniao de Camara Municipal do dia 16 de Novembro de 2010, eu 

proprio votei contra o projecto do regulamento relative a liquidac;ao e cobran<;a de taxas e 

outras receitas municipais, invocando que "a organizac;ao sistematica do Regulamento de 

Liquidac;ao e Cobranga de Taxas e Outras Receitas Municipais deveria ser simplificada e 

mais concreta, evitando-se, ao maximo, a utilizac;ao de conceitos indeterminados"; e que as 

isenc;oes em causa nao sao suficientes, sendo que e manifesta a falta de sensibilidade as 
dificuldades econ6micas sentidas. 

8 - Considerando que defendemos as taxas minimas municipais, defendendo por isso a 

redu<;ao maxima das referidas taxas, sendo que, nos nossos dias, o custo social assumido 

pela CM deveria ser muito superior, designadamente no concernente as famflias numerosas. 

9 - Considerando uma mundividencia diferente da intervengao politica na dinamica da 

organizagao democratica, cuja nossa forma de estar implica a envolvencia de todos os 

agentes autarquicos na realizac;ao dum projecto em comum; cfr.: or9amento participative; 

participa<;ao clvica, abertura a sociedade civil , servi<;o imparcial e permanents e participac;ao 

de ideias; 

10 - Considerando que a nos sa Vila de Ponte de Lima, com 892 a nos 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, com oposi<;ao construtiva, com convicc;oes e juntos por Ponte 

de Lima. pelas pessoas e pelo nosso territ6rio, voto contra. 

Ponte de Lima, 5 de Junho de 2017, 

0 Vereador do Movimento 51, 

--- I r ,=s ·T "C . 
-:ilipo Viana) 
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PO'\"Tf DE LnL\ 
Um partido ao seu lado 

DECLARA(;AO DE VOTO 

Realiza~Ao de "trabalhos a mais" 

~ '" 

A respeito da realiza~ao de "trabalhos a mais", o Tribunal de Contas tern chamado a 

aten9ao para o fato dessa situa9ao ''consubstanciar uma distor~ilo da concorrencia, violando 

OS principios da contrata~iio publica)). Mais diz 0 Tribunal de Contas em varios Ac6rdaos que 

''para se evitar o uso do regime dos trabalhos a rnais as entidades publicas devem colocar a 

concurso obras com projetos rigorosos, adequados as nccessidades a que visam acorrer, e 

com urn ajustado calculo do montante que ira ser gasto", salientando que as entidades 

publicas tern o cstrito dever de providenciar pela revisao dos projetos, antes de os lan~arem a 

concurso, por forma a evitar as conhecidas "derrapagens" nus custos das obras. 

Tendo por base estas recomenda9oes e considerando que nao houve da parte do autor do 

projeto rigor na sua elabora~ao de fonna a evitar as situa~oes agora apre!>entadas abstenho-me 

da vota9aO de pagamento de trabalhos a rna is, no valor de 81.295,60 euros + rv A, relative a 
empreitada de requalificas:no do Largo da lgreja- Fontao, recomendando a Cirna ra M unicipal 

maior atcn~iio e rigor na elabora~ao dos projctos. 

Ponte de Lima, 5 de junho de 2017 

0 Vereador do PPD/PSD, 

1,;. 
(Manuel Pereira da Rocha Barros) 

manuelbarrosvereadorcmpl@gmail.com 
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Um partido ao seu lado 

DECLARA<;AO DE VOTO 

Renliza~ilo de ''trabalhos a mais" 

l.)oc. v 

A respeito da realizat;:ao de "trabalhos a mais'', o Tribunal de Contas tern chamado a 

atens;iio para o fato dessa situa<;ao "consubstanciar uma diston;iio da concorrencia, violando 

os principios da contrata~ao publica". Mais diz o Tribunal de Contas em varies Ac6rdiios que 

"para se evitar o uso do regime dos trabalbos a mais as cntidades publicas devem colocar a 

concurso nbras com projetos rigorosos, adequados as necessidades a que visam acorrer, e 

com urn ajustado calculo do montante que ira ser gastn", salientando que as entidades 

publicas 18m o estrito dever de providenciar pela revisao dos projeto~, antes de os lan~arem a 

concurso, por forma a evitar as conhecidas ''derrapagens" nos custos das obras. 

Tendo por base estas recomendavoes e considerando que nao houve da parte do autor do 

projeto rigor na sua elaboras;ao de forma a evitar as situav5es agora apresentadas abstenho-me 

da vota9iio de pagamento de trabalhos a mais, no valor 40.677,38 euros + IVA, relativo a 
empreitada de "Centro Nautico - amplias;ao das instala9oes de apoio a atividades nauticas - za 
fase", recomendando a Camara Municipal maior aten~ao e rigor na elabora~Ao dos 

projetos. 

Ponte de Lima, 5 de junho de 2017 

0 Vereador do PPD/PSD 

(Manuel Pereira da Rocha Barros) 

manuelbarrosvereadorcmpl@gmail.com 



PO:\ ""IT D£ illL\ 
Um partido ao s~u lado 

DECLARA<;AO DE VOTO 

Homenagem ao Or. Joao Gomes de Abreu de Lima 

~ com satisfa<;ao que voto favoravelmente a proposta de homenagem ao Dr. Joao Gomes de 

Abreu de Lima, dando seguimento a uma proposta de recomenda~ao por mim apresentada em 

reuniao ordinaria da Camara Municipal de 27 de feverelro de 2017, complementada e enriquecida 

pela aprova~ao em Assembleia Municipal das propostas apresentadas pelos membros do CDS-PP e 

pelos membros do PSD, em reuniao realizada no dia 22 de abril de 2017. 

Com a consagra~ao do nome deste ilustre limiano na toponimia local e a deslgna~ao da 

Escola Secunda ria como "Escola Secunda ria Dr. Joao Abreu de Lima", presta-se uma justa 

homenagem a uma destacada personalidade limiana que muito contribuiu para o desenvolvimento 

harmonioso de Ponte de Lima. 

Ponte de Lima, 5 de junho de 2017 

0 Vereador do PPD/PSD 

(Manuel Pereira da Rocha Barros) 

!). I 

manuelbarrosvereadorcmpl@gmail.com 



PO~ II. Dr t.nJ.\ 
um partido ao seu lado 

DECLARACAO DE VOTO 

BENEF(CIOS FISCAIS 2018 

'}>oc._ V l \ 

0 PSD tem defendido inslstentemente a fixac;t\o de taxas mlnimas e a mel haria dos beneficios 

fiscais em vigor, nomeadamente a reduc;ao da taxa do Impasto Municipal sabre lm6vels (IMI) para os 

predios urbanos. Esta pretens~o continua atual e a ser justificavel, tendo em conta que o pais ainda 

se encontra numa situa9~0 econ6mica e social multo debil e a folga orc;amental do municipio. 

Apesar da proposta apresentada nAo reduzir da taxa de IMI para o valor minima como e o 

nosso desejo, contempla a lsenc;ao de 5% de IRS dos sujeitos passivos com domicilio fiscal em Ponte 

de Lima e a nao aplicayao da taxa de Derrama Municipal, medidas que me levam a votar a favor. 

Considero, no entanto, conforme ja salientei, que a situac;ao financeira e orc;amental da autarquia, 

caso houvesse vontade polftica, permitiria baixar aquele impasto. 

Ponte de Lima, 5 de junho de 2017 

0 Vereador do PPD/PSD 

(Manuel Pereira da Rocha Barros) 

5.L 

manuelbarrosvereadorcmpl@gmail.com 



PO:O."TE D£ Wll 
Um partido ao seu lado 

DECLARACAO DE VOTO 

Compra de lote no P61o Empresarlal e Industrial da Gemlelra 

A proposta apresentada pela munfcipe Maria Manuela Peixoto de Sousa para aquisi~ao do 

lote L2-3 do P61o Empresarial e Industrial da Gemieira, com a area de 2.800,00 m2
, pelo valor de 

17,00 euros m2, sem qualquer hasta publicae com a finalidade de construir urn pavllhao para aluguer 

ou venda, subverte os objetivos da cria~ao dos polos Industrials como espa<;os estrategicos 

vocacionados para promover diretamente o desenvolvimento empresarial e a cria~ao de emprego. 

Vender urn terreno do municipio nos termos propostos, apenas com a finalldade de construir 

urn pavilh~o para aluguer ou venda a tercelros, mais parece urn neg6cio do ramo lmobiliario, de que 

uma medida concreta de dinamiza~~o do tecido empresarial e industrial do nosso concelho. 

Ponte de Lima, 5 de junho de 2017 

0 Vereador do PPD/PSD 

(Manuel Pereira da Rocha Barros) 

manuelbarrosvereadorcmpl@gmail.com 
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