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REUNIAO DA CAMARA MUNICIPAL 

DE 
PONTE DE LIMA 

Data da reunllio: 19 de junho de 2017 
Local da Reunllio: Edlffcio dos Pa,os do Conce/ho 

PRESENtAS: 

Presldente: 

Eng. Victor Manuel Alves Mendes 

Vereadores: 

Sr. Gaspar Correia Martins 
Dr! Ana Maria Martins Machado 
Eng!! Manuel Pereira da Rocha Barros 
Eng!! Vasco Nuno Magalh5es Velho de Almeida Ferraz 
Dr. Filipe Agostinho Cruz Viana 
Dr. Paulo Jorge da Cunha Barreiro de Sousa 

FALTAS: 

lnicio da Reunllio: Qu/nze horas 
Encerramento: Dezolto horas e quinze minutos 

2 

Secreta rio: Chefe de Divislio Municipal: Dr. e Maria Sofia Fernandes Velho de 
Castro Araujo 

Prestou Colabora~iio Teen lea: M9 Gul/hermlna Franco 

Resumo Dh3rio de Tesouraria: 
Sa/do ..................... 10.889.454,15 Euros 

OBS: A Ata foi aprovada por min uta 
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_PERrODO DE ANTES DA OROEM DO DIA=-~------------

-- 0 Senhor Presidente no uso da _palavra propos urn voto de pesar que se anexa a 
presente ata, como documento numero urn, e se considera como fazendo parte integrante 

da mesma~ pelos afetados pela tragedia provocada pelos ind~ndios nos Concelhos de 

Pedrogao Grande1 Figueira dos Vinhos1 Castanheira de Pera e concelhos vizinhos. A C~mara 

Municipal dellberou por unanimldade aprovar o voto de pesar proposto devendo ser dado 

conhecimento aos Municfpios de Pedrogao Grande1 Figueir6 dos Vinhos e Castanheira de 

Pera. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana nao participou na vota~ao deste ponto., _____ _ 

Ainda no uso da palavra1 congratulou-se com a forma como decorreu mais uma vez a 

tradi!;ao da Vaca das Cordas1 a corrida propriamente dita e depois a anima!;ao noturna1 de 

forma ordelra~ n5o se tendo registado nada de negative quer para os Umianos~ quer para os 

que nos visitaram. Deixou ainda uma palavra de agradecimento e reconhecimento a todos 

os que contriburram de forma gratuita para a realiza~ao dos tapetes do Corpo de Deus, os 

varios grupos de escuteiros, trabalhadores da Camara Municipal de Ponte de Lima, que 

antes~ durante e ap6s a sua realiza~ao1 e a todos os cidad~os em geral. Todos as vereadores 

se associaram aos votos propostos pelo Sr. Presidente. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana nao 

participou na vota~~o deste ponto. -------------------

-- 0 Senhor Presidente par fim propos urn voto de felicita~5es ao atleta Fllipe Machado 

pela conquista da Medalha de Campeao Nacional de BTT-XCMI Masters 30. A C§mara 

Municipal deliberou por unanimidade aprovar o voto de felicita~5es proposto devendo ser 

dado conhecimento ao atleta. 0 Sr. Vereador Dr. Fillpe Viana n~o participou na vota9~0 

desteponto. _______________________________________________________ __ 

_ lnterven~ilo dos Vereadores: ---------------------

- -A Sr.!! Vereadora Dr.l! Ana Machado usou da palavra para dar conhecimento a Camara 

Municipal de que na pr6xlma sess~o da Assembleia Municipal que se realizara no proximo 

dia 24 de junho, sera apreciada a proposta de recomenda9ao elaborada na sequ~ncla de 

uma reuniao coordenada por si com a ajuda da Dr.l! Filomena Quintela, na qual participaram 

os representantes do CDS-PP, do PSD e da CDU, a apresentar pela mesa da Assembleia 

Municipal sabre o funclonamento da urg€!ncla e da consulta externa do Hospital Conde de 

Bertiandos. -----------------------------------------------------

-- Por fim, usou da palavra o Sr. Vereador Eng.!i! Manuel Barros propondo urn voto de 

felicita~5es a equipa da A. D. Os Limianos- H6quei em Patins, dos seniores masculines, pela 

subida a 2~ divlsao. A Cc§mara Municipal dellberou por unanlmidade aprovar o voto de 



19 de junho de 2017 4 

felicita~oes proposto devendo ser dado conhecimento ao clube. 0 Sr. Vereador Dr. Fllipe 

Viana nao participou na vota~ao deste ponto. -------- -------

--Prop6s ainda no uso da palavra o Sr. Vereador Eng.Q Manuel Barros, um voto de 

felicita~oes pela manutenc;ao da tradi~ao da mesa dos 4 abades, uma especle de forum 

popular em que os presidentes das juntas de freguesia de Calheiros, Cepoes, Barrio e Vilar 

do Monte discutem os problemas das respetivas freguesias e aproveltam a presenc;a, 

obrigat6ria, do presidente da c§mara para reclamar obras ou expressar preocupa~oes locals, 

tradic;ao Limiana que se devera manter.------------------

-- Por fim o Sr. Vereador Eng.2 Manuel Barros, apresentou uma proposta de 

recomendac;ao que fica anexa a presente ata, como documento numero dois, e se considera 

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

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

necessaries. __________________________ _ 

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

acerca dos assuntos dela constantes. ___________________ _ 

_ (01) APROVA(:AO DA ATA DA REUNIAO ANTERIOR: - A C§mara Municipal em 

cumprimento do disposto no numero 2, do artigo S7Q, da Lei n.Q 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 

OS de junho de 2017, pelo que vai a mesma ser assinada pelo Exmo. Presidente e pela 

Secretaria. Esta delibera~ao foi tomada por maioria com cinco votes a favor e um voto 

contra do Sr. Vereador Eng.Q Manuel Barros. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana nao participou 

na vota~ao deste ponte. _______________________ _ 

_ (02) OBRAS P0BUCAS ------------------

_2.1- EMPREITADA DE "AMPLJA(:AO E BENEFICIA(:AO DAS INSTALA(:QES DO EDIFfCIO 

DA ANTIGA EB1 DA CORRELHA'' - Ratifica~:lo do despacho proferldo pelo Sr. Presidente da 

Camara a 09 de junho de 2017 de aprova~ao da retifica~ao do descritivo do artlculado e 

autorlza~:lo de prorroga~ao do prazo para apresenta~o de propostas para as 18:00 horas 

do dia 13 de junho de 2017. A Camara Municipal deliberou por unanlmldade ratificar o 

despacho proferido pelo Sr. Presidente da C§mara a 09 de junho de 2017, nos termos e para 

os efeitos do disposto no n!i!3 do artigo 3SQ do Anexo I da Lei n.2 75/13 de 12 de setembro, 

de aprova~illo da retificac;ao do descritivo do artlculado e autorizac;ao de prorrogac;ao do 
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prazo para apresenta~ao de propostas para as 18:00 horas do dia 13 de junho de 2017. 0 Sr. 

Vereador Dr. Filipe Viana nao participou na vot~~ao deste ponto. ------- --

_z.z - EMPREITADA DE "LOTEAMENTO DO P6LO INDUSTRIAL DO GRANITO DAS PEDRAS 

FINAS" - Aprova~io do projeto de execu!;ao - Emissao de parecer favoravel a abertura de 

procedlmento por concurso publico, aprova~iio de programa de concurso, caderno de 

encargos, juri do procedimento e prazo de execu!;ao. A Camara Municipal deliberou por 

maioria com sels votes a favor e um voto contra do Sr. Vereador Dr. Filipe VIana, aprovar o 

projeto de execu~ao, a abertura de concurso publico, o programa de concurso, caderno de 

encargos e o prazo de execu~ao em 360 dias. Mais deliberou por maioria com seis votos a 

favor e um voto contra do Sr. Vereador Dr. Fillpe Viana, designar o juri do procedimento 

sendo constituldo pelo Sr. Vice-Presidente Gaspar Correia Martins, Eng.2 Rogerio Lopes 

Margalho de Oliveira Pereira e a DO! 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 trt!s, e se consldera como fazendo parte integrante da mesma. __ _ 

2.3- EMPREITADA DE "REDE VIARIA MUNICIPAL DE PONTE DE LIMA- EM POIARES, 

FOJO LOBAL, FREIXO E SANDIAES" - Relat6rlo Final, A Camara Municipal deliberou por 

unanimidade aprovar o relat6rio final e adjudicar a empreitada de 11Rede Viaria Municipal de 

Ponte de Lima- em Poiares, Fojo Lobal, Freixe e Sandiaes", a firma "Martins & Filhos, S.A." 

pelo valor de 133.263,92 euros (cento e trinta e tres mil duzentos e sessenta e tres euros e 

noventa e dois centimos), acrescido de IVA a taxa legal em vigor. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe 

Viana nao participou na vota~ao deste ponto. -~ ---------------

_2.4- EMPREITADA DE "PARQUE DAVILA- PARQUE URBANO DE PONTE DE LIMA

Trabalhos a Mais - Aprova~io. A Camara Municipal deliberou por malorla com cinco votos 

a favor e uma absten~ao do Sr. Vereador Eng.9 Manuel Barros, aprovar as altera~oes 

propostas ao projeto inicial e os trabalhos a mals nf;'lo previstos constantes da listagem 

apresentada. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana nao participou na vota~;ao deste ponto. __ _ 

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

3.1 - FREGUESIA DE CALHEIROS - Presente um oficio a solicitar a atribul~~o de uma 

comparticipa~ao financeira destinada a obra de 11Pavimenta~ao do Camlnho do Engenho, 

Ruas da Carvoeira, Casa Nova, Travessa do Progo e alargamentos nas Ruas da Boavista, 

lgreja e Castelo". A Camara Municipal deliberou por unanlmldade atribuir uma 

comparticipa~ao financeita de 70% ate ao montante maximo de 52.474, 24 euros (cinquenta 

e dois mil quatrocentos e setenta e quatro euros e vinte e quatro centimos), destinada a 
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obra de uPavimentac;ao do Caminho do Engenho, Ruas da Carvoeira, Casa Nova, Travessa do 

Progo e alargamentos nas Ruas da Boavlstal tgreja e Castelo"~ a transferir a medida da 

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

tecnicos do Munidpio. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana nao participou na vota~ao deste 

ponto· ---------------------------------------------------------------

_ 3.2 - FREGUESIA DE CALVELO - Presente urn ofklo a solicitar a atribui~ao de uma 

cornparticipa~ao financeira destinada a obra de II Beneficia~ao da Rua de s. Verfssirno e 

Travessa de Cadem". A Camara Municipal dellberou por unanlmldade atribuir uma 

comparticipac;ao financeira de 70% ate ao montante maximo de 10.306,38 euros (dez mil 

trezentos e seis euros e trinta e oito centimos), destinada a obra de 11 Beneficlac;ao da Rua de 

S. Verfssimo e Travessa de Cadem"1 a transferir ap6s a conclusao da obra, mediante 

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

Dr. Filipe Viana nao participou na vota~ao deste ponto. ------------------------

_ 3.3 - FREGUESIA DE GONDUFE - Presente urn email a solicitar autoriza~ao para 

frequentarern a Piscina ao Ar Livre e visita a Quinta de Pentieiros aquando da realiza~ao 

do Programa Proferlas. A Camara Municipal deliberou por unanimidade autorizar a 

utilizac;ao da Piscina ao Ar Livre nos dias 221 26 e 28 de junho, 031 071 10 e 14 de julho1 ate as 

14h00m~ a tftulo gratuito e, mediante apresentac;ao de seguro. Mais deliberou por 

unanirnidade autorizar a visita a Quinta de Pentieiros1 a tftulo gratuito, devendo articular a 

visita com os servic;os responsaveis. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana nao participou na 

votac;:ao deste ponto. -----------------------------------------

_3.4 - FREGUESIA DE REFOIOS DO LIMA - Presente urn oficio a solicitar a atribul~5o de 

uma compartlclpa~5o flnancelra destinada a obra de ''Reconstru~ao de rnuros de suporte 

das Ruas de Merou~o, Lapa e Travessa de Ranhados". A C§mara Municipal dellberou por 

unanlrnidade atribuir uma comparttclpa~ilio flnancelra de 70% ate ao montante maximo de 

11.886,84 euros (onze mil oitocentos e oitenta e seis euros e oitenta e quatro c~ntimos), 

destinada a obra de "ReconstrU(;~O de muros de suporte das Ruas de Merou9o, Lapa e 

Travessa de Ranhados11
, a transferir ap6s a conclusao da obra, mediante informa(;ao da 

aprova9~0 dos trabalhos pelos servi9os tecnicos do Municipio. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe 

Viana nao participou na votac;:ao deste ponte.--------------------------------

_ 3.5- FREGUESIA DE SANTA CRUZ DO LIMA - Presente urn oficio a solicitar a atrlbul~5o 

de uma cornparticlpa~So flnancelra destinada a obra de 11Beneficia~ao de diversas ruas 

lntervenclonadas com obras de sanearnento". A Camara Municipal deliberou por 
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unanimidade atribuir uma comparticipac;:ao financeira no montante de 117.437,40 euros 

(cento e dezassete mil quatrocentos e trinta e sete euros e quarenta centimos), destinada a 
obra de "Beneficia~ao de diversas ruas intervencionadas com obras de saneamento'', a 

transferir a medida da execuc;:~o da obra, mediante informac;:ao da aprova~ao dos trabalhos 

pelos servic;:os tecnicos do Municipio. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana nao participou na 

votac;:~o deste ponte.------------------------

_3.6- FREGUESIA DE CABACOS E FOJO-LOBAL - Presente um offcio a solicitar a ced!ncla 

do edlffclo da EBl de Fojo Lobal para instala~ao da sede da Associa~ao Sociocultural, 

Recreativa e Desportiva - Alcateia da N6. A Camara Municipal dellberou por unanlmldade 

autorizar a cedencia do ediffcio da EBl de Fojo Lobal para instalac;:ao da sede da Associac;:ao 

Sociocultural, Recreativa e Desportiva - Alcateia da N6, mediante celebrac;:f!io de protocolo a 

estabelecer com a Junta de Freguesia. 0 Sr. Vereador Dr. Fi lipe Viana nao participou na 

votac;:ao deste ponte.------------------------

_3.7 • FREGUESIA DE FONTAO .. Presente um oficio a solicitar a antecipa~ao das verbas 

respeitantes a 3.! tranche de 2017. A Camara Municipal deliberou por unanlmldade 

autorizar o adiantamento da 3!! tranche de 2017. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana nao 

participou na votac;:ao deste ponto. --------~--~-------

_3.8 - FREGUESIA DE FONTAO· Presente um oflcio a sollcitar a atrlbul~ao de uma 

comparticipa~;io flnancelra destlnada a obra de "Beneflcla~;iio de lnfraestruturas eh~trlcas 

e de telecornunica~oes, constru~ao de parque infantil e pavimenta~ao do inlcio da Rua do 

Vlgarlo". A C~mara Municipal dellberou por unanlmldade atribuir uma compartlcipac;:['lo 

financeira no montante de 114.072,45 euros (cento e catorze mil setenta e dois euros e 

quarenta e cinco c~ntimos)/ destlnada a obra de "Beneflcia9~0 de infraestruturas eletricas e 

de telecomunica~oes, construc;:ao de parque infantil e pavimenta~ao do inlcio da Rua do 

Vigario", a transferir a medida da execuc;:ao da obra, mediante informac;:ao da aprovac;:ao dos 

trabalhos pelos servl9os tecnicos do Municrpio. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana n~o 

participou na votac;:ao deste ponto. -------------------

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

~4.1 - PROTOCOLO DE COOPERA(:AO ENTTRE 0 MUNiciPIO DE PONTE DE LIMA E A 

FEDERACAO PORTUGUESA DE CANOAGEM PARA A REALIZACAO DO CAMPEONATO DA 

EUROPA DE MARATONA - PONTE DE LIMA 2017" - Aprova~ao. A Camara Municipal 

deliberou por unanimidade aprovar o protocolo de cooperac;:ao para a realizar;ao do 
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Campeonato da Europa de Maratona- Ponte de Lima 2017. 0 Sr. Vereador Dr. Fllipe Viana 

nao participou na vota~ao deste ponto. --------------- ---

- 4.2 - PROTOCOLO DE COOPERAtAO ENTRE 0 MUNidPIO DE PONTE DE LIMA E A 

ASSOCIA~AO PORTUGUESA DA CASTANHA - BIOVESPA LUTA BIOL6GICA CONTRA A VESPA 

DAS GALHAS DO CASTANHEIRO - Aprova!j:ao. A Camara Municipal dellberou por 

unanimidade aprovar o protocolo de coopera~~o. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana votou a 

favor da aprova~ao do protocolo, no entanto apresentou declara~ao de voto onde declara a 

sua absten~ao na vota~ao deste ponto, que se anexa a presente ata, como documento 

numero quatro, e se considera como tazendo parte integrante da mesma. ------

~4.3 - ACORDO DE DOA~AO DE ESP6UO ENTRE 0 MUNICIPIO DE PONTE DE LIMA E 0 

SR. DR. NUNO MANUEL PERESTRELO MARINHO PEREIRA DE ARAUJO PIMENTA -

Aprova~ao. A Camara Municipal deliberou por maioria com seis votos a favor e a absten~§o 

do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, aceitar, aprovando em consequ~ncia o acordo de doa~ao de 

esp61io do Senhor Dr. Nuno Manuel Perestrelo Marinho Pereira de Araujo Pimenta. 0 Sr. 

Vice-Presidente no uso da palavra prop6s um voto de louvor ao Senhor Dr. Nuno Manuel 

Perestrelo Marinho Pereira de Araujo Pimenta, pelo gesto nobre de doa~~o ao Municipio de 

Ponte de Lima de t§o valioso esp61io, assegurando-lhe que as condi~oes acordadas serao 

cumpridas na integra. A Camara Municipal deliberou por maioria com seis votos a favor e a 

absten~ao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, aprovar o voto proposto devendo ser dado 

conhecimento ao Senhor Dr. Nuno Manuel Perestrelo Marinho Pereira de Araujo Pimenta. _ 

_ 4.4- PROPOSTA DE CLASSIFICA~AO DAS VARIEDADES REGIONAIS DE FRUTEIRAS COMO 

PATRIM6NIO VEGETAL DE INTERESSE MUNICIPAL - Aprova!j:io. A Camara Municipal 

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

aprovar a proposta de Classifica~~o das Variedades Regionais de Fruteiras como Patrim6nio 

Vegetal de Interesse Municipal. Mais deliberou por malaria com sels votos a favor e uma 

absten~ao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, remeter a proposta a aprecia~ao e aprova~ao da 

Assembleia Municipal. __________________ _ 

_ 4.5 - LIVRO "TEMPOS DE FESTA EM PONTE DE LIMA (Sec. XVII-XIX) Dr. Antonio Barbosa 

- Pre!j:o de venda ao publico - Ratifica!;io do despacho proferido pelo Sr. Presidente da 

CAmara a 12 de junho de 2017. A Camara Municipal deliberou por malorla com sels votos a 

favor e a absten~ao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, ratificar o despacho proferido pelo Sr. 

Presidente da Camara a 12 de junho de 2017, nos termos e para os efeitos do disposto no 

n23 do artigo 352 do Anexo Ida Lei n.2 75/13 de 12 de setembro, de aprovac;:ao de venda ao 
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publico por SO euros (cinquenta euros) do livro "Tempos de Festa em Ponte de Lima (Sec. 

XVII~XIX) do Sr. Dr. Antonio Barbosa. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declara~ao 

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

fazendo parte integrante da mesma. _ _________________ _ 

_ 4.6- MERCADO MUNICIPAL- LOJA N2 22- Presente um pedldo do Sr. Tlago Fillpe Faria 

Moreira a sollcltar o arrendamento da Loja n!? 22, pelo pre~o base 193,80 euros. A Camara 

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

Filipe Viana, adjudicar por ajuste dlreto o arrendamento da loja nQ 22, pelo pre~o base de 

193,80 euros (cento e noventa e tres euros e oitenta centimos).---------

_4. 7 - ASSOCIAclO DE PAIS DO CENTRO ESCOLAR DA FACHA - Presente urn email a 

solicitar autorlza~5o para frequentar a Piscina ao Ar Livre no mes de Junho e vlsltas ao 

Festival International de Jardins, Museu do Brinquedo e Blblloteca Municipal durante as 

atividades do Programa Proferlas de Ver5o 2017. A Camara Municipal dellberou por 

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

utilizac;ao da Piscina ao Ar Livre entre os dias 26 e 30 de junho da parte da manha, a titulo 

gratuito e mediante apresentac;ao de seguro. Mais deliberou por maioria com seis votes a 

favor e a abstenc;ao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, autorizar a visita ao Festival 

Jnternacional de Jardins no dia 28 de junho, visita ao Museu do Brinquedo no dla 18 de julho 

e visita a Blblioteca Municipal no dia 25 de julho, a titulo gratuito. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe 

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

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

_ 4.8- PROTOCOLO DE FORMA(:AO EM CONTEXTO DE TRABALHO - CURSO: TECNICO DE 

DESENHO DIGITAL 3D·T- FORMANDO: PEDRO MIGUEL BARROS COSTA- Aprova~ao. A 

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

Vereador Dr. Filipe Viana, aprovar o protocolo de formac;~o .. _ _______ ___ _ 

_ 4.9- PROPOSTA DO SR. VEREADOR DR. FILIPE VIANA- 11Protocolo de Combate a Vespa 

- BioVespa"- Aprova~So. A Camara Municipal dellberou por maioria com urn voto a favor 

do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, cinco votos contra do Sr. Presidente e dos Vereadores 

eleitos pelo CDS-PP, e a abstenc;ao do Sr. Vereador Eng.2 Manuel Barros reprovar a 

proposta. ____________________________ _ 

_ 4.10- AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ARCOZELO- Ratlflca~:lo do despacho proferido 

pelo Sr. Presldente a 12 de junho de autorlza~lo de utiliza~ao de instala~oes da Quinta de 

Pentieiros. A Camara Municipal dellberou por maioria com seis votos a favor e a absten~ao 
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do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, ratificar o despacho proferido pelo Sr. Presidente da Camara 

a 12 de junho de 2017, nos termos e para os efeitos do disposto no n23 do artigo 352 do 

Anexo I da Lei n,!il 75/13 de 12 de setembro, de autoriza~ao de utlliza~~o das instala~oes da 

Quinta de Pentieiros. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declara~~o de vote, que se 

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

integrante da mesma. ________ __________ _ 

_ 4.11- COMISSAO DE PROTEcAO DE CRIANtAS E JOVENS DE PONTE DE LIMA - Presente 

um email a solicitar a cedencia do Audit6rio Rio Lima para o dia 27 de junho. A Camara 

Municipal dellberou por malorla com seis votes a favor e a absten9~0 do Sr. Vereador Dr. 

Filipe Viana, autorizar a ced~ncia do Audit6rio Rio Lima para o dia 27 de junho. 0 Sr. 

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

documento numero quatro, e se considera como fazendo parte integrante da mesma. ___ _ 

_ 4.12- CENTRO DE REABILITA~AO DE PONTE DE LIMA DA APPACDM- Presente um 

email a solicitar a ced~ncla do Auditorlo Rio Lima para os dias 18, 19, 20 e 21 de julho. A 

C§mara Municipal dellberou por malorla com seis votes a favor e a absten9~0 do Sr. 

Vereador Dr. Filipe Viana, autorizar a cedencia do Audit6rio Rio Lima nos dias 18, 19, 20 e 21 

de julho. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declarac;ao de vote, que se anexa a 
presente ata, como documento numero quatro, e se considera como fazendo parte 

integrante da mesma. _______________________ _ 

~-4.13 - SANTA CASA DA MISERIC6RDIA DE PONTE DE LIMA - Presente um ofklo a 

solicitar autoriza~ao para utiliza~ao da Piscina ao Ar Livre entre os dias 03 a 07 de julho, no 

perrodo compreendldo entre as 10:00 e as 16:30 horas. A Camara Municipal dellberou por 

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

utiliza9ao da Piscina ao Ar Livre entre os dias 03 e 07 de julho, ate as 14:00 horas, a titulo 

gratuito e mediante apresenta~ao de seguro. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou 

declara~ao de voto, que se anexa a presente ata, como documento numero quatro, e se 

considera como fazendo parte integrante da mesma. _________ _ 

_ 4.14 - ALTERAtAO DO MAPA DE PESSOAL 2017 - Aprova,f!io. A Camara Municipal 

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

Viana, aprovar a altera9~0 do Mapa de Pessoal 2017. Mais deliberou por maiorla com seis 

votos a favor e urn voto contra do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, remeter a aprecia9~0 e 

aprova~~o da Assemblela Municipal. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declara~ao 
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de voto, que se anexa a presente ata, como documento numero tres, e se considera como 

fazendo parte integrante da mesma. __________________ _ 

_ 4.15 - PROTOCOLO DE COOPERA~AO ENTRE 0 MUNiciPIO DE PONTE DE LIMA E A 

ASSOCIAtAO EMPRESARIAL DE PONTE DE LIMA - CENTRO QUALIFICA - Aprova~ao. A 

CZ!mara Municipal deliberou por maiorla com seis votos a favor e a abstenc;:ao do Sr. 

Vereador Dr. Filipe Viana, aprovar o protocolo de coopera!;aO. ---------

_ 4.16 - ASSOCIA~O SAFYRA- ENSINO E ENTRETENIMENTO - Presente um email a 

solicitar autoriza~ao para frequentar as Piscinas Natura, visitas aos museus durante o 

programa de terlas. A C~mara Municipal dellberou por malorla com sels votos a favor e a 

abstenc;:ao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, autorizar a utilizac;:ao da Piscina ao Ar Livre entre 

OS dias 26 e 30 de junho, 03 e 07 de julho, ate aS 14:00 horas, a titUlO gratuitO, devendo 

articular as visitas com os servic;os responsaveis, e mediante apresentac;:ao de seguro. Mais 

deliberou por maioria com seis votos a favor e a absten!;ao do Sr. Vereador Dr. Fillpe Viana, 

autorizar a visita ao Festival lnternacional de Jardins, Centro de lnterpreta<;ao da Hist6ria 

Militar de Ponte de Lima, Museu do Brinquedo Portugu~s e Centro de lnterpretac;:ao do 

Territ6rio de Ponte de Lima, a titulo gratuito, devendo articular as visitas com os servi!;OS 

responsaveis. 0 Sr. Vereador Dr. Fllipe Viana apresentou declara~;ao de voto, que se anexa a 
presente ata, como documento numero quatro, e se considera como fazendo parte 

integrante da mesma. -------------------------

4.17 - HABITA~AO SOCIAL- Presente uma informa~ao do Servi~o Social a propor o 

realojamento da Sr.! Soraia Filipa Alves Machado e respetlvo agregado familiar no Balrro 

da Po~a Grande em Arcozelo, com uma renda apoiada no valor de 27,48 euros. A Camara 

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

Filipe Viana, autorizar o realojamento da Srll Soraia Filipa Alves Machado e respetivo 

agregado familiar no Balrro da Po9a Grande em Arcozelo, com uma renda apoiada no valor 

de 27,48 euros (vinte e sete euros e quarenta e oito centimos). 0 Sr. Vereador Dr. Filipe 

Viana apresentou declara<;~o de voto, que se anexa a presente ata, como documento 

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

_ (OS) ATRIBUitlO DE SUBSIDIOS _______________ _ 

_ 5.1 - IRMANDADE DES. JOAO BAPTISTA DE PONTE DE LIMA- Presente um offclo a 

solicitar a atribui~ao de urn subsfdlo destinado a custear despesas com a realiza~ao da 

Festa de 5. Joao. A C~mara Municipal deliberou por maioria com seis votos a favor e a 

abstenc;:ao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, atribuir um subsidio no valor de 3.100,00 euros 
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(tres mil e cem euros) destinado a custear as despesas com a realizac;ao da Festa de S. Joao. 

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

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

_5.2- ASSOCIAtAO CULTURAL E RECREATIVA DE DAN~AS E CANT ARES DE VITORINO DE 

PIAES - Presente urn oficio a solicitar a atribul~:io de um subsidio destinado a custear 

despesas com a realiza~ao do XIV Festival de Folclore. A Camara Municipal dellberou por 

maiorla com seis votos a favor e a abstenc;ao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, atribuir um 

subsfdio no valor 407,00 euros (quatrocentos e sete euros), destinado a custear as despesas 

com a realizac;ao do XIV Festival de Folclore. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou 

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

considera como fazendo parte integrante da mesma. _____________ _ 

_ 5.3 - CORPO NACIONAL DE ESCUTAS - AGRUPAMENTO N2 809 - REBORD0ES SANTA 

MARIA • Presente um offclo a sollcltar a atribui~ao de urn subsidio destlnado a custear 

despesas com participa~ao no ACANAC 2017. A Camara Municipal deliberou por maioria 

com seis votos a favor e a abstenc;ao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, atribuir um subsfdio no 

valor 407,00 euros (quatrocentos e sete euros), destinado a custear as despesas com 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 quatro, e se considera como 

fazendo parte integrante da mesma. __________________ _ 

_ 5.4- ASSOCIAylO DE PAIS DO CENTRO EDUCATIVO DAS LAGOAS • Presente um oficio a 

solicitar a atribui~ao de um subsfdlo destlnado a custear despesas com o lanche na 

lnaugura~ao da 3!! Edi~ao do Festival de Jardins Escolinhas de Ponte de Lima. A C~mara 

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

Fillpe Viana, atribuir um subsfdio no valor de 169,50 euros (cento e sessenta e nove euros e 

cinquenta centimos), destlnado a custear as despesas com o lanche fornecido aquando da 

inaugurac;ao da 3!! Edic;ao do Festival de Jardins Escolinhas de Ponte de Lima. 0 Sr. Vereador 

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

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

_ 5.5 - ACADEMIA DE FUTEBOL DE PONTE DE LIMA - Presente o offcio a solicitar a 

atrlbui(::io de um subsfdlo destlnado a participa~ao no 1!! Campeonato do Mundo de 

Teqball. A Camara Municipal deliberou por maioria com sels votos a favor e a absten~;ao do 

Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, atribuir um subsfdlo no valor de 750,00 euros (setecentos e 

clnquenta euros), destinado a custear as despesas com a particlpac;ao no 12 Campeonato do 
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Mundo de Teqball. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declara~~o de voto, que se 

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

integrante da mesma. _______________________ _ 

_ 5.6 - ASSOCIA~AO CULTURAL CAL - Presente um email a solicitar a atribui~ao de um 

subsidlo destinado a realiza~§o do evento "Mercado das Artes 2017". A C§mara Municipal 

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

atribulr um subsldio no valor de 2.000,00 euros (dais mil euros), destinado a reallza~ao do 

evento "Mercado das Artes 2017". 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declarac;ao de 

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

fazendo parte integrante da mesma. ____________ _ 

_ ESPA(:O DE INTERVEN(:AO ABERTO AO PUBLICO: Nao houve intervenc;oes. _ ___ _ 

_ (06) APROVA(:lO 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 deliberac;~o foi to mad a por maioria com seis votes 

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

_ ENCERRAMENTO:· Nada mais havendo a tratar, o Excelentfssimo Presidente da C~mara 

declarou encerrada a reuni~o pelas dezoito horas e quinze minutes. ________ _ 

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

O~nte, .. 

A Secreta ria, 

~at:c. .S~c ftr'"'~ M yc_(\c"_) ~&-dro Ar-t 



MUNICiPIO PO'JTE 8 LIMA 
'f'fHU. ~I Co\ hA HUMANIO"LlE" 

Camara Municipal de Ponte de Lima 

VOTO PESAR 

A Camara Municipal de Ponte de Lima reunida em Sessao Ordinaria, no dia 19 de 
junho de 2017 aprovou por unanimidade urn VOTO DE PESAR pelos afetados pela 
tragedia provocada pelos incendios nos concelhos de Pedr6gao Grande, Figueir6 dos 
Vinhos e Castanheira de Pera e concelhos vizinhos. 

E com grande consternagao e profunda magoa que a Camara Municipal de Ponte de 
Lima se dirige a todas as famflias vitimas desta tragedia para apresentar as suas 
sentidas condolencias e enderegar a todos um voto de esperanga e solidariedade. 

Cumpre-nos, ainda, salientar os louvaveis atos de coragem, determinagao e 
profissionalismo de todos os envolvidos, com especial destaque para os bombeiros e 
forgas de seguranga, no socorro as vitimas e no combate aos incendios, que 
infelizmente, ainda persistem em todo este territ6rio. 

0 nosso agradecimento tambem a todos os cidadaos que, de alguma forma, prestaram 
e continuam a prestar a sua ajuda demonstrando uma grande humanidade, valentia e 
altruismo num momenta de grande desespero. 

A todos urn muito bern hajam e uma eterna gratidao. 

Ponte de Lima, 19/06/2017 

rel251::1 900 400 . Fex 259 900 410 Prec;e de RepUbli<;l:!l · 4990.Q62 F'onte de Umo · gereh~cm pontedellme.pt -www.c m-pontedellma.pt 
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PROPOSTA DE RECOMENDA~AO 

A Ponte Medieval constitui o mais significativo ex-libris do patrim6nio arquitet6nico de Ponte de Lima. Em 
termos de valoriza~io pode dizer-se que e a '16ia", orgulho dos Iimianos e admirada por todas as pessoas que nos 
visitam. Hoje ninguem conceberia Ponte de Lima, sem a sua Ponte Medieval e sem a sua Ponte Romana. 

A atestar a importancia destes monumentos escreveu o historiador limiano Ant6nio Matos Reis: "A ponte teve 
uma importtincia primordial nos ligat;oes entre o extremo noroeste e o resto do nosso pais. assim como nas 
relayoes entre Portugal e a Galiza. u.ma vez que era o tlnico local onde, em qualquer epoca do ano. se podlafazer 
foci/mente a travessia do rio Lima. Para a/em do indiscutivel ~lJo economica, fol tambhn Iugar de 
comunicayiio religiosa e cultW'a/, designadamente como Iugar de passagem, quase tlnico no ldade Media, dos 
peregrinos que, das paragens meridionais se punham a caminho de Santiago de Compostela." 

Ainda segundo Ant6nio Matos Reis: "Durante secu/os nlJo houve em Portugal outra ponte que se /he comparasse. 
Os forasteiros, mesmos os que procediam de outros poises, ficavam impressionados com a sua imponlncia. 
Jacobo Sobiesld, poi de JolJo Sobieski. futuro rei do Po/6nia, que a atravessou em 1611. escreverio acerca do 
nosso ponte que <<nlJo se encontrara na cristandade outra de igual obra, beleza e magnificlncia>> ''. 

Face ao valor e A importAncia que estes dois monumentos representam para o en\rio patrimonial concelhlo, 
consideramos que nio tern havido o cuidado de lhes dar o tratamento privilegiado que merecem. Os maus tratos 
que lhes tern infligido representam a falta de sensibilidade existente. 

Porem, ba sempre tempo para arrepiar caminho, de regress<> ao respeito pelo patrim6nio. 

Por isso proponho que seja estabelecida uma area de pro~ para a Ponte de Medieval, que, a montante seja 
definida pela proibi9(o de circul~o e estacionamento no terreno da antiga feira de gado e a jusante igualmente 
na Area de enquadramento com a~ de CamOes, numa faixa de 15 metros de cada lado, conforme esquema em 
anexo. 

Proponho ainda que seja proibida a fixa~!o de objetos que coloquem em causa e ameacem o seu estado de 
conservayio, como acontece com a cravagem abusiva de espig0e8 aos dias de feira. 

Ponte de Lima, 19 de junho de 2017 

0 Vcrcador do PPD/PSD, 

~ 
(Manuel Pereira da Rocha Barros) 

manuelbarrosvereadorcmpl@gmail.com 





MOVIMENTO 51 

DECLARA<;AO DE VOTO 

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

das suas functoes, declarer o seu voto contra, no ambito do ponto 

~ I J . k _, . H . 1 H I 

J I ' ; ) 

com os fundamentos e considerandos seguintes: 

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

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

direitos democraticos; 

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

documentac;:ao do ponto em causa, uma regra geral no anterior e neste mandate, razao pela 

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

3 - Considerando que a nossa forma de estar implica a envolv~ncia de todos os agentes 

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

participactao 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 exist~ncia , 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 coer~ncia democratica e com mundivid~ncia diferente de considerar o 

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

Ponte de Lima, 19 de Junho de 2017, 

0 Vereador do Movimento 51, 

~) ~ipeViana) 
--. 
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MDV/MENTO 51 
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DECLARACAO DE VOTO 

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

das suas func;oes, declarar o seu voto de abstenc;ao, no ambito do ponto 

Lf · J; 4 ·5 , --~, 4. fj lf ?'()J ' Lt ./ 0 ~ Lf -d~ .. 4 .,(~ ~ Y.l,, · '(-t f,~ SA,' '5 .).; 5-~ 
com OS fundamentos e considerandos seguintes: S , 4 )' S:s; ' 5 . b, 

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

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

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

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

participa<;ao 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 existl§ncia, nos 

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

princfpio da representatividade e do espfrito democratico das nossas raizes; 

6 - Considerando a "desnecessidade" de alguns pontos/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 

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

Ponte de Lima, 19 de Junho de 2017, 

0 Vereador do Movimento 51, 

~-
(Filipe Viana) 

1 
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