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_PER(ODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA: ______________ _ 

~ 0 Senhor Presidente no uso da palavra propos um voto de felicita~oes ao atleta 

Fernando Pimenta e ao seu treinador Helie Lucas, pela conquista do titulo de campeao do 

mundo de Kl 5.000 metros e da medalha de prata em K11.000, nos Mundiais de canoagem 

que decorreram em Racice, na Republica Checa. A Camara Municipal deliberou por 

unanimidade aprovar o voto de felicita~oes proposto devendo ser dado conhecimento ao 

atleta, ao treinador, ao Clube Nautico de Ponte de Lima e a Federa~ao Portuguesa de 

Canoagem. ----------------------------------------------------------

- - 0 Senhor Presidente ainda no usa da palavra prop6s um veto de felicita~oes ao atleta 

Duarte Silva pela conquista da medalha de bronze na prova de junlores de Cl dos 

campeonatos do Mundo de maratonas, que decorreram em Pietermaritzburgo, na Africa do 

Sui. A Camara Municipal deliberou por unanlmldade aprovar o voto de felicita~oes proposto 

devendo ser dado conhecimento ao atleta. 

__ 0 Sr. Presidente no usa da palavra propOs um veto de louvor a Assocla~~o Concelhia 

das Feiras Novas, nomeadamente a Dire~ao e Comissao de Festas, na pessoa da sua 

Presidente Dr.!! Ana Machado, a Policia de Seguran~a Publica, a Guarda Nacional 

Republicana, a Associa~ao Humanitaria dos Bombeiros Voluntaries de Ponte de Lima, aos 

Presidentes das Juntas de Freguesia, as Associa~oes do Concelho que colaboraram, aos 

trabalhadores do Municfpio, aos parceiros e a todos os que colaboraram na prepara~§o, 

durante e ap6s a realiza~ao das Festas Concelhias de 2017, congratulando-se com a forma 

brilhante como as mesmas decorreram. 0 Sr. Vereador Eng.2 Manuel Barros no uso da 

palavra, associou-se ao voto proposto tendo real~ado a forma como a Sr.~ Presidente da 

ACFN Dr.!! Ana Machado, conseguiu assegurar que as festas decorressem com a qualldade e 

com a dignidade habituais, nestes quatro anos, introduzindo umas melhorias com o 

enriquecimento do programa, mantendo sempre no entanto a sua essencia, congratulando

se com a forma como conduziu a organiza~ao das festas . A Camara Municipal dellberou por 

maioria com seis votes a favor e abstencao do Sr. Vereador Dr. Flllpe Viana aprovar o voto 

de louver proposto. 0 Sr. Vereador Or. Filipe Viana justificou a sua abstenc;:ao com o facto de 

nao subscrever na fntegra a proposta do Sr. Presidente. 

__ Por fim, o Sr. Presidente usou da palavra parae considerando que era a ultima reuniao 

do Sr. Vereador Gaspar Martins, como membra do executive, demonstrar o seu 

reconheclmento e gratidao ao colega do executive municipal ao Iongo de 16 anos, 

considerando que realizou um trabalho notavel em prol do desenvolvimento do Concelho de 
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Ponte de Lima, alguem que deixara algumas saudades, desejando as maiores felicidades 

para si e para a sua familia, devendo continuar atento enquanto cidadao, dando os seus 

contributes para o desenvolvimento do Concelho de Ponte de Lima. A estas palavras 

associaram~se os Vereadores Dr.~ Ana Machado, Eng.Q Vasco Ferraz e Dr. Paulo Sousa. 0 Sr. 

Vereador Gaspar Martins no uso da palavra agradeceu, agradecimento que se anexa a 
presente ata, como documento numero urn, e se considera como fazendo parte integrante 

da mesma. 

_ lnterven,ao dos Vereadores: ---------------------

-- 0 Sr. Vereador Dr. Flllpe Viana no usa da palavra declarou o seguinte ue uma sensac;ao 

extremamente agradavel chegar ao fim de uma etapa com a consch~ncia do dever 

cumprido"; parabenizou todos as exitos desportivos e educativos; agradeceu ainda a 

presen<;a do publico ao Iongo destes oito anos, num exemplo de cidadania e participac;:ao 

dvica. 

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

acerca dos assuntos dela constantes. ___________________ _ 

_ (01) APROVAf;AO DA ATA DA REUNIAO ANTERIOR: • A Camara Municipal em 

cumprimento do disposto no numero 2, do artigo 572, da Lei n.Q 75/2013, de 12 de 

setembro, e sem prejufzo da sua previa aprovac;ao sob a forma de minuta, para efeitos do 

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

14 de agosto de 2017, pelo que vai a mesma ser assinada pelo Exmo. Presidente e pela 

Secretaria. Esta deliberac;§o foi tomada por malaria com cinco votos a favor e dois votos 

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

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

_2.1- PROCESSO DE LOTEAMENTO N2 9/93- PEDIDO DE ALTERAf;AO AO ALVARA DE 

LOTEAMENTO N2 33/95 - LOTE N2 14- Beco de Salvareno - Area e Ponte de Lima -

Requerente: Antonio de Sequeiros Carneiro e Maria de Lurdes Lopes Gomes - Aprova~ao. 

A Camara Municipal deliberou por maioria com cinco votes a favor, um voto contra do Sr. 

Vereador Dr. Filipe Viana e a abstenc;ao do Sr. Vereador Enge Manuel Barros, aprovar o 

pedido de a ltera~5o ao alvara de loteamento n.2 33/95 - lote n.!i! 14, processo de loteamento 

n.Q 9/93, sito no Beco do Salvareno, da freguesia de Area e Ponte de Lima, apresentado par 

Ant6nlo de Sequeiros Carneiro e Maria de Lurdes Lopes Gomes. 0 Sr. Vereador Dr. Fllipe 

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

numero do is, e se considera como fazendo parte integrante da mesma. _______ _ 
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_2.2 • PROCESSO DE LOTEAMENTO N!! 111/83 - PEDIDO DE ALTERAc;AO AO ALVARA DE 

LOTEAMENTO N!! 111/83 - LOTE N2 10 - Rua da Raposa, ng 235 - Ribeira - Requerente: 

Manuel de Sousa Vieitas Duarte - Aprova~ao. A Camara Municipal dellberou por maloria 

com cinco votos a favor, urn voto contra do Sr. Vereador Dr. Fllipe Viana e a abstenc;ao do Sr. 

Vereador Eng2 Manuel Barros, aprovar o pedido de altera~ao ao alvara de loteamento n.2 

111/83 - late n.Q 10, processo de loteamento n.2 111/83, slto na Rua da Raposa n2 235, da 

freguesia da Ribelra, apresentado par Manuel de Sousa Vieitas Duarte. 0 Sr. Vereador Dr. 

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

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

~2.3 - PROCESSO DE OBRAS NR 128/16 - Requerente: Estoraos Eco Green Hotel Turismo 

de Bertiandos e S. Pedro D' Arcos ~ Presente um requerlmento a sollcltar a Jsen~ao de 

taxas municipals. A C~mara Municipal deliberou por maioria com seis votos a favor e a 

abstenc;ao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, isentar a requerente em 50% relativamente as 

taxas de licenciamento, no valor total de 2.800,53 euros (dais mil e oitocentos euros e 

cinquenta e tres centimos), ao abrigo da autorizac;ao generica deliberada pela Assemblela 

Municipal na sessao de 24 de abril de 2015. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou 

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

considera como fazendo parte integrante da mesma. 

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

_ 3.1 - CONCURSO LIMITADO POR PREVIA QUALIFICAt;AO - INTERNACIONAL N.2 DEP 

52/2016-CLPQI- 11CADASTRO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE .AGUA E DE DRENAGEM 

DE AGUAS RESIDUAlS - CONCELHO DE PONTE DE LIMA" - Ratlflca~iio do Despacho 

proferido pelo Sr. Presidente da Camara a 18 de agosto de 2017 de aprova~ao da Mlnuta 

do Contrato. A C~mara Municipal dellberou por maiorla com seis votes a favor e urn voto 

contra do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, ratificar o despacho proferido pelo Sr. Presidente da 

Camara a 18 de agosto 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 aprova~ao da Minuta do Contrato. 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. _ 

,__3.2 - EMPREITADA DE "ABASTECIMENTO DE AGUA AO CONCELHO - FREGUESIA DE 

REFOIOS DO LIMA (VACARit;A) - Ratifica~ao do Despacho proferido pelo Sr. Presidente da 

C3mara a 24 de agosto de 2017 de aprova~iio da fundamenta~iio relatlva a fixa~iio do 

prazo de 12 dlas para apresenta~ao de propostas. A Camara Municipal deliberou por 
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maioria com seis votos a favor e urn voto contra do Sr. Vereador Dr. Fillpe Viana, ratificar o 

despacho proferido pelo Sr. Presidente da Ctlmara a 24 de agosto de 2017, nos termos e 

para os efeitos do disposto no n23 do artigo 359 do Anexo I da Lei n.9 75/13 de 12 de 

setembro, de aprova~ao da fundamenta~ao relativa a fixa~ao do prazo de 12 dias para 

apresenta<;ao de propostas. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declarac;:ao de voto, 

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

parte integrante da mesma. ______________________ _ 

_ {04) JUNTAS DE FREGUESIA -----------------

_4.1 - FREGUESIA DE CALHEIROS - Presente um of£cio a sollcltar a atrlbul~5o de uma 

compartlclpa~~o destlnada a obra de "Aiargamento da Rua da lgreja". A Camara Municipal 

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

atribuir uma comparticipa<;ao flnanceira de 70% ate ao montante maximo de 57.744,30 

euros (cinquenta e sete mil setecentos e quarenta e quatro euros e trinta centimos), 

destinada a obra de "Aiargamento da Rua da lgreja", a transferir para a Freguesia de 

Calheiros, a medida da execu<;ao da obra, mediante informa<;ao dos servic;:os tecnicos do 

Municipio aprovando a execuc;:ao dos trabalhos. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou 

declara9ao de veto, que se anexa a presente ata, como documento numero tr~s, e se 

considera como fazendo parte integrante da mesma. 

_4.2- FREGUESIA DA CORRELHA- Retifica~ao da delibera~ao de Camara de 17 de julho 

de 2017. A CSmara Municipal deliberou por malaria com seis votos a favor e a absten~ao do 

Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, retificar o ponto 4.3 da delibera<;ao de Camara de 17 de julho 

de 2017, passando a constar a atribul<;~o de uma comparticipac;:ao financeira de 70%, ate ao 

montante maximo de 3.650,64€ (tres mil, seiscentos e cinquenta euros e sessenta e quatro 

c~ntimos), para a obra de reconstru<;ao do muro de suporte a Via na Rua do Barra!, a 

transferir para a Freguesia da Correlha, apos a conclusao da obra, mediante informa~ao dos 

Servi<;os Tecnicos deste Municipio aprovando a sua execu~ao. 0 Sr. Vereador Dr. Fil ipe Viana 

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

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

_4.3 - FREGUESIA DE ESTOAAOS - Presente urn email a solicitar a atribui~ao de uma 

comparticipa~;ao destinada a obra de "Beneficla,3o da Rua da Roda". A C~mara Municipal 

deliberou por maloria com seis votos a favor e a absten<;ao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, 

atribuir uma comparticipa~ao financeira de 70% ate ao montante maximo de 3.980,83 euros 

(tres mil novecentos e oitenta e tr~s euros e oitenta e tres centimos), destinada a obra de 
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"Beneficla~ao da Rua da Rod a", a transferir para a Freguesia de Estoraos, ap6s a conclusao 

da obra, mediante informa~~o dos servi~os tecnicos do Municfpio aprovando a execu~ao dos 

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

da mesma. 

_4.4 - FREGUESIA DA FACHA - Presente um oficio a solicitar a atribui~ao de uma 

comparticipa~ao para aquisi~ao de uma carrinha de 9 lugares. A C§mara Municipal 

dellberou por maiorla com seis votes a favor e a absten~ao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, 

atribuir uma comparticipa~ao financeira ate ao montante maximo de 16.000,00 euros 

(dezasseis mil euros), destinada a aquisi~ao de uma viatura de 9 lugares para transporte 

escolar, mediante celebra~ao de protocolo a estabelecer com a Freguesia da Facha. 0 Sr. 

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

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

_ 4.5 - FREGUESIA DE POIARES - Presente urn offclo a solicltar a atribui~ao de uma 

comparticipa~ao destinada a obra de "Constru~§o de muros de suporte nas Ruas de 

Bouclnhas e Ni Sri! dos Camlnhos". A Camara Municipal deliberou par malorla com seis 

votes a favor e a absten~ao do Sr. Vereador Dr. Fllipe Viana, atribuir uma comparticipa~ao 

financeira de 70% ate ao montante maximo 2.726,85 euros (dais setecentos e vinte e seis 

euros e oitenta e cinco centimos), destinada a obra de "Constru~ao de muros de suporte nas 

Ruas de Bouclnhas e Nil Sri! des Camlnhos", a transferir para a Freguesia de Poiares, ap6s a 

conclusao da obra, mediante informa~ao des servi~os tecnicos do Municfpio aprovando a 

execu~ao dos trabalhos. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declara~ao de vote, que 

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

integrante da mesma. 

_4.6 - FREGUESIA DE REBORD0ES SANTA MARIA • Presente um offcio a sollcitar a 

atrlbul~5o de uma comparticipa~ao destinada a obra de "Beneflcla~5o das Ruas de Fund5o 

e Lapa". A Camara Municipal dellberou por malorla com seis votes a favor e a abstenc;ao do 

Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, atribuir uma comparticipac;ao financelra de 70% ate ao 

montante maximo 17.475,03 euros (dezassete mil quatrocentos e setenta e cinco euros e 

tres centimos), destinada a obra de "Beneficia~ao das Ruas de Fundao e Lapa", a transferir 

para a Freguesia de Rebordoes Santa Maria, ap6s a conclusao da obra, mediante informa~ao 

des servi~os tecnicos do Munlcfplo aprovando a execu~ao des trabalhos. 0 Sr. Vereador Dr. 
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Filipe Viana apresentou declaracao de voto, que se anexa a presente ata, como documento 

numero tres, e se considera como fazendo parte integrante da mesma·-~ --------

_4.7- FREGUESIA DE REBORD0ES SOUTO- Presente um oficio a sollcltar a atribut,fio de 

uma comparticipa~ao destinada a obra de uBeneficia~ao das Ruas de Pena, Carapita, Po~a, 

Cova da Raposa, Couras, Avelelras, Murjal, Bou,a Carrelros e Travessa de Bou,a Carrelros". 

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

Vereador Dr. Fillpe Viana, atribulr uma comparticipat;~o financeira de 70% ate ao montante 

maximo 4.229,40 euros (quatro mil duzentos e vinte e nove euros e quarenta centimos), 

destinada a obra de "Beneficiat;ao das Ruas de Pena, Carapita, Po~a, Cova da Raposa, 

Couras, Aveleiras, Murjal, Bou~a Carreiros e Travessa de Bou~a Carreiros", a transferir para a 

Freguesia de Rebordoes Souto, ap6s a conclusao da obra, mediante informa9ao dos servit;os 

tecnicos do Munidpio aprovando a execu~ao dos trabalhos. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana 

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

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

~4.8 - FREGUESIA DE REFOIOS DO LIMA - Presente um offcio a solicitar a atribul,5o de 

uma comparticipa~ao destinada a obra de uBeneficia,ao da Rua da Lapa". A Camara 

Municipal dellberou por malaria com seis votos a favor e a abstenc;:ao do Sr. Vereador Dr. 

Filipe Viana, considerando que se trata de uma freguesia que usufrui do subsidio de 

montanha, atrlbuir uma comparticipat;ao financeira de 90% ate ao montante maximo 

5.199,30 euros (cinco mil cento e noventa e nove euros e trinta centimos), destinada a obra 

de "Beneficiac;:~o da Rua da Lapa", a transferir para a Freguesla de Refolos do lima, ap6s a 

conclusao da obra, mediante informac;:ao dos servic;:os tecnicos do Municipio aprovando a 

execu~ao dos trabalhos. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declara~ao de voto, que 

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

lntegrante da mesma. _ _ _____________________ _ 

_ 4.9- FREGUESIA DE S.PEDRO D'ARCOS- Presente um oficio a solicitar a atribui~ao de 

uma comparticipa,ao financeira destinada a obra de ''Recupera~So Urbana do Centro 

Cfvlco da Freguesla. A Camara Municipal deliberou por maioria com seis votos a favor e a 

absten!;ao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana1 atribuir uma compartlclpa~ao financelra ate ao 

montante maximo de 6.231,00 euros (seis mil duzentos e trinta e urn euros), destinada a 
obra de "Recupera~ao Urbana do Centro Cfvlco da Freguesia1 a transferir para a Freguesia de 

S. Pedro D1 Arcos, ap6s a conclusao da obra, mediante informa~ao dos servi!;OS tecnicos do 

Municfpio aprovando a execu9ao dos trabalhos. 0 Sr. Vereador Dr. Flllpe Viana apresentou 
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declaracao de voto, que se anexa a presente ata, como documento numero tr~s, e se 

considera como fazendo parte lntegrante da mesma. ____________ _ 

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

_5.1 -CONCURSO PUBLICO - TRANSPORTES ESCOLARES- ANO LETIVO 2017/2018-

Ratlflca~iio do Despacho proferido pelo Sr. Presidente da Camara a 18 de agosto de 2017 

de aprova~ao das Minutas dos Contratos das Empresas UTS; Taxlbus Llmarense, Lda. e 

Auto Vla~ilo Mlnho. A Camara Municipal deliberou por maioria com seis votes a favor e um 

voto contra do Sr. Vereador Dr. Fillpe Viana, ratificar o despacho proferido pelo Sr. 

Presidente da Camara a 18 de agosto 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 aprova\;ao das Minutas 

dos Contratos das Empresas UTS; Taxibus Limarense, Lda. e Auto Via~ao Minho. 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. __ _ 

_ 5.2 - TERRA FINICIA • Aprecia~ao e aprova~ao da candidatura apresentada pelo 

promotor 11Anima Botanica - Plantas Aromaticas e Medicinais, Lda.''. A Camara Municipal 

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

aprovar a candidatura apresentada pelo promotor "Anima Botanica - Plantas Aromaticas e 

Medicinais, Lda.". 0 Sr. Vereador Dr. Fllipe Viana apresentou declara~ao de vote, que se 

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

integrante da mesma. 

_5.3- PROTOCOLO DE COLABORAc;lo ENTRE A CAMARA MUNICIPAL E LA COMUNIDAD 

DEL SALNES- Aprova~§o. A Camara Municipal deliberou por malaria com seis votes a favor 

e a absten~ao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, aprovar o protocolo de colabora~ao. _ _ _ 

_ 5.4- PROPOSTA DE PARCERIA CAMPANHA FERRERO BY TLC MARKETING - Aprova~ao. 

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

Vereador Dr. Filipe Viana, aprovar a proposta de parceria. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana 

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

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

_ 5.5 - MERCADO MUNICIPAL- LOJA N!! 35 - Presente urn pedido do Sr. Pedro Luis de 

Assis Pacheco Strecht Ribeiro a sollcltar o arrendamento da loja n!l 35, por ajuste direto, e 

pelo valor base de 114 euros. A Camara Municipal deliberou por maioria com seis votes a 

favor e um voto contra do Sr. Vereador Dr. Fillpe Viana, adjudlcar por ajuste direto, o 

arrendamento da loja nQ 35, pelo prec;:o base de 114,00 euros (cento e catorze euros) a 
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empresa G.A.M.P. - Gabinete de Atendimento Medico - Psicol6gico, Limitada. 0 Sr. 

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

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

5.6- PROPOSTA DA PAR6QUIA DE REBORDOES SOUTO DE CEDENCIA DE UMA PARCELA 

DE TERRENO COM A AREA DE 200 M2 NA FREGUESIA DE REBORDOES SOUTO PARA 

BENEFICIA~AO E REQUALIFICA~AO DA RUA DO MIRANTE- Aprova~So. A Camara Municipal 

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

aprovar a proposta de cedencia de terreno com a area de 200 m2 na Freguesia de Rebordoes 

Souto destinada a Beneficia9~0 e Requalifica9a0 da Rua do Mirante. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe 

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

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

_ 5.7- PROPOSTA DO MIGUEL CARLOS FERNANDES AMORIM E MARIA ROSA GON~ALVES 

GOMES DE CED~NCIA DE UMA PARCELA DE TERRENO COM A AREA DE 136,00 M2 NA 

FREGUESIA EM DIREITO DE SUPERFICIE PARA CONSTRU~AO DE RESERVAT6RIO DE AGUA E 

EXECU~AO DE FURO ARTESIANO- Retlflca(:iio da dellbera(:ao de Camara de 17 de julho de 

2017. A Camara Municipal deliberou por maioria com seis votos a favor e um vote contra do 

Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, retlficar o ponte 5.4 da delibera~ao de Camara de 17 de julho 

de 2017, aprovando a proposta de constitui9ao do direito de superffcie perpetuo a favor do 

Municipio, relative a uma parcela de terrene com a area de 136 m2, do predio inscrito na 

matriz predial urbana sob o artigo 2394 da freguesia de Refoios do Lima, e descrito na 

Conservat6ria do Registo Predial de Ponte de Lima sob o numero mil qulnhentos e noventa e 

cinco (1595/19960322), a titulo gratuito, com as seguintes condi~oes: coloca~ao de agua no 

predio dos proponentes ate ao final do mes de julho; execu~ao de uma sebe em arbustos de 

Ioureiro, tanto no lade sui como no lade nascente. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana 

apresentou declara9ao de voto, que se anexa a presente ata, como documento numero dais, 

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

_5.8- CENFIM DOS ARCOS DE VALDEVEZ- Presente um email a sollcltar a cedencia do 

Audlt6rlo Municipal para os dlas 02 e 03 de outubro de 2017. A Camara Municipal 

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

autorizar a ced~ncla do Audlt6rlo Municipal para os dlas 02 e 03 de outubro de 2017, no 

perfodo compreendido entre as 09:30 e as 17:00 horas, para sessoes de divulga~ao da Oferta 

Formativa do Cenfim. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe VIana apresentou declara~~o de veto; que se 
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anexa a presente ata, como documento numero tres, e se considera como fazendo parte 

integrante da mesma. ____________________ _ 

_ 5.9- ACORDO DE COLABORA~AO ENTRE 0 MINIST~RIO DA EDUCA~AO E 0 MUNICIPIO 

DE PONTE DE LIMA - REQUALIFICA~AO E MODERNIZA(:AO DAS INSTALA~QES DA ESCOLA 

BASICA DE ARCOZELO- Aprova~5o. A Camara Municipal dellberou por maioria com seis 

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

pelo Sr. Presldente da Camara a 30 de setembro de 2016, nos termos e para os efeitos do 

disposto no n£!3 do artigo 352 do Anexo I da Lei n.2 75/13 de 12 de setembro, de aprova~ao e 

assinatura do Acordo de Colaborac;ao entre o Ministerio da Educac;ao eo Municipio de Ponte 

de Lima - Requallficac;ao e Moderniza~ao das lnstala~oes da Escola Basica de Arcozelo. _ _ 

_ 5.10- ACORDO DE COLABORA~AO ENTRE 0 MINIST~RIO DA EDUCAtAO E 0 MUNICfPIO 

DE PONTE DE LIMA- REQUALIFICA~AO E MODERNIZA<;AO DAS INSTALA~QES DA ESCOLA 

BASICA DE FREIXO- Aprova~ao. A Camara Municipal deliberou por maloria com seis votes 

a favor e a absten!;aO do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, ratificar o despacho proferido pelo Sr. 

Presidente da Camara a 30 de setembro de 2016, nos termos e para os efeitos do disposto 

no n23 do artigo 352 do Anexo I da Lei n.2 75/13 de 12 de setembro, de aprova~ao e 

assinatura do Acordo de Colabora~ao entre o Ministerio da Educac;ao e o Municipio de Ponte 

de Lima - Requalifica~ao e Modernizac;ao das lnstala~oes da Escola Basica de Freixe. __ _ 

_ 5.11- ACORDO DE COLABORA(:AO ENTRE 0 MINIST~RIO DA EDUCAtAO E 0 MUNicfPIO 

DE PONTE DE LIMA - REQUALIFICA~.AO E MODERNIZA~AO DAS INSTALA<;0ES DA ESCOLA 

BASICA DA CORRELHA- Aprova~~o. A Camara Municipal dellberou por maiorla com seis 

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

pelo Sr. Presidente da Camara a 30 de setembro de 2016, nos termos e para os efeitos do 

disposto no n23 do artigo 352 do Anexo I da Lei n.2 75/13 de 12 de setembro, de aprova~ao e 

assinatura do Acordo de Colaborac;ao entre o Ministerio da Educac;ao eo Municfplo de Ponte 

de Lima- Requalifica~ao e Modernizac;ao das lnstala~oes da Escola Basica da Correlha. __ 

____ 5.12- ACORDO DE COLABORA(:AO ENTRE 0 MINISTERIO DA EDUCAtAO E 0 MUNicfPIO 

DE PONTE DE LIMA - REQUALIFICAc;Ao E MODERNIZA~lO DAS INSTALA~0ES DA ESCOLA 

ANT6NIO FEIJ6- Aprova~~o. A C3mara Municipal dellberou por maiorla com seis votos a 

favor e a abstenc;ao do Sr. Vereador Dr. Fillpe Viana, ratificar o despacho proferido pelo Sr. 

Presidente da Camara a 30 de setembro de 2016, nos termos e para os efeitos do dlsposto 

no n23 do artlgo 352 do Anexo I da Lei n.2 75/13 de 12 de setembro, de aprovac;ao e 
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assinatura do Acordo de Colaborac;:ao entre o Ministerio da Educac;:ao e o Municipio de Ponte 

de Lima - Requaliflca~ao e Modernizacao das lnstalacoes da Escola Ant6nio Feij6. ___ _ 

_ (06) - ATRIBUic;lo DE SUBSrDIOS _______ _______ _ 

_ 6.1 - ASSOCIA~O DO GRUPO FOLCL6RICO DE SANTA MARTA DE SERDEDELO -

Presente um oflcio a solicitar a atribui~ao de urn subsldio destinado a realiza~ao de festival 

de folclore. A C~mara Municipal dellberou por malorla com seis votos a favor e a absten~ao 

do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, atribuir um subsfdio no montante de 407,00 euros 

(quatrocentos e sete euros), a Assoda~ao do Grupo Folcl6rlco de Santa Marta de Serdedelo, 

destinado a realiza~ao do festival de folclore. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou 

declaracao de voto, que se anexa a presente ata, como documento numero tres, e se 

considera como fazendo parte integrante da mesma. 

_6.2 • ASSOCIAc;Ao DE PAIS DO CENTRO EDUCATIVO DAS LAGOAS • Presente um oflcio a 

solicitar a atribui~ao de urn subsfdlo destinado a custear despesas com as refel~5es 

servldas no decorrer das Oficinas de Verao da Area Protegida. A Camara Municipal 

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

atribuir um subsfdio no montante de 2.945,36 euros (dols mil novecentos e quarenta e cinco 

euros e trinta e seis centimos), a Associac;:ao de Pais do Centro Educative das Lagoas, 

destinado a custear despesas com as refei~oes servldas no decorrer das Oficlnas de Verao da 

Area Protegida. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declarac;:ao de voto, que se anexa 

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

integrante da mesma. 

_ ESPA~O DE INTERVENc;Ao ABERTO AO PUBLICO: Nao houve interven~oes. _ __ _ 

_ (Oil) APROVAClO OA ATA EM MINUTA:- Nos termos dos numeros 3 e 4, do artlgo 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 dellberac;§o foi tomada por maioria com sels votos 

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

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

declarou encerrada a reuni~o pelas dezasseis horas e vinte e cinco minutos. _____ _ 

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

OPre£1, 
s: -'-
A Secreta ria, 

HQ[\a S~c. flr~Vdb )-&-bkl\,-p 
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AGRADECIMENTO 

Aproveito esta (!ltima reunilto do Executivo para: 

I. Agradecer aos Colegas pela paci~ncia que sempre demonstraram para comigo nestes 20 anos 

de servi<;o; 

2. Agradecer aos funcionil.rios, nomeadamente aqueles que mais de perto trabalharam comigo e 

aos que com sentido de responsabilidade se dedicaram a causa publica que, no meu ver 

constituem uma enorme e esmagadora maioria; 

3. Agradecer a todos os Limianos pelo apoio que sempre dispensaram as propostas do Executivo; 

4. Agradecer as Juntas de Freguesia, nomeadamente aos Senhores Presidentes que comigo 

cooperaram ao Iongo destes vinte anos, pela enorme dedicac;ao e empenho a favor da Causa 

Publica; 

5. Agradecer as lnstitui<;oes aqui sediadas pelo contribute que sempre dispensaram para o 

enonne prestigio de Ponte de Lima quer no pais quer alem fronteiras, 

6. Agradecer aos Bombeiros pela coopera<;~o durante o mandato que estive responsavel pela 

Protecr;ao Civile que culminou na area florestal com excelentes resultados; 

7. Agradecer a todos sem exceps:ao por estes magnificos 20 anos, sem qualquer sacriffcio pessoal 

e, penso ate que nem familiar dado que, nao me lembro de ter ouvido qualquer queixume a 

esse respeito, e acima de tudo agradecer pela aprendizagem e pelo crescimento como homern 

nas dificuldades de cada dia; 

8. Porque OS ultimos sao sempre OS primeiros quero terminal' a agradecer aos nossos emigrantes 

por se constituirern como verdadeiros embaixadores de Ponte de Lima, pelos usos e costumes 

e pelo t~o declarado amor a nossa terra. 

Agradecer, Agradecer, Agradecer 

Ponte de Lima, 13 de Setembro de 2017 

0 Vice-Presidente 

--~ 
Gaspar Martit,:;-;ls;------~ 
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MOV/MENTO 51 

DECLARACAO DE VOTO 

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

das suas fun~5es, declarar o seu veto contra, no ambito do ponte 

J.) J.J · 31 ·~ .J · ~.) : F.s 
1
• ~-+1 I I J 1 

com os fundamentos e considerandos seguintes: 

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 des mais elementares 

dlreitos democrcMicos; 

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 mandate, 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 

participa9ao 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 exist~ncia, nos 

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

principia da representati~\dade e do esplrito demo9ratico da nossa"s raizes. L .J.. '"' 
r r ?•~ '""-./\~1 !"' ~} .,J.._-. (. .tO\.IC. ~ JP~ . ~ .l,l . ~1:~~( .).C .S . 

Face ao expend1do, em coer~ncia democrat1ca e com mundJv1demc1a giferente de conslderar o 

principle da representatividade, pelas pessoas e pelo nosso territ6rio, vote contra. 

Ponte de lima, 13 de Setembro de 2017, 

0 Vere~dor do Movlmento 51, 

(FIIIpe Viana) 

1 



MDV/MENTO 51 vex m 

DECLARACAO DE VOTO 

FILIPE VIANA, Vereador eleito na llsta independente do MOVIMENTO 51 , vem, no exerclcio 

I ' I 

com os fundamentos e considerandos seguintes: 

ambito do ponto 

IS. C : s-.g · :) . 

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

decisao em causa, com violacao legal da Lei das Autarquias Locais e dos mais elementares 

direitos democraticos; 

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

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

qual fora lntentada a competente ac<;:ao judicial para o efeito; 

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

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

participacao de ideias; 

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

imposi<;:ao e nao de dialogo construtlvo; 

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, bern como na esteira do 

principia da representatividade e do esplrito democratico das nossas raizes; 

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

service e nao na esteira da pedagogia da subservi~ncia . 

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

principia da representatividade, pelas pessoas e palo nosso territ6rio, voto abstencao. 

Ponte de Lima, 13 de Setembro de 2017, 

0 Vereador do Movimento 51, 

(FIIipe Viana) 

1 
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