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PERIODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA: ___________ _ 

___ Intervenfaodos Vereadores: ____________________________________________ _ 

___ Usou da palavra em primeiro Iugar o Sr. Vereador Eng. 0 Manuel Barros questionando a 

Camara sobre o ponto de situa<;:ao das obras na Escola Secundaria de Ponte de Lima, quais as 

diligencias que a Camara tomou relativamente a este assunto. Solicitou ainda ponto de 

situa<;:ao do Parque de Pesca de Rendufe. Viu ainda no Diario da Republica a publica<;:ao da 

nomea<;:ao em regime de substitui<;:ao, por periodo de sessenta dias ou ate a conclusao do 

respetivo processo concursal para provimento do cargo, do Chefe da Unidade de Estrategia e 

Moderniza<;:ao Administrativa, no entanto este assunto ainda vai ser objeto de aprecia<;:ao e 

discussao pela Assembleia Municipal. Propos ainda um voto de pesar pelo falecimento do 

funcionario Luis Dantas. A Camara Municipal aprovou por unanimidade o voto de pesar 

proposto, devendo ser dado conhecimento a familia. Neste ponto o Sr. Vereador Dr. Filipe 

Viana, nao votou por nao se encontrar presente. ___________________________________ _ 

___ De seguida usou da palavra o Sr. Vereador Eng. 0 Vasco Ferraz, para propor um voto de 

pesar pelo falecimento de Eusebio da Silva Ferreira. A Camara Municipal aprovou por 

unanimidade o voto de pesar proposto, devendo ser dado conhecimento a familia e ao Sport 

Lisboa e Benfica. Neste ponto o Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, nao votou por nao se 

encontrar presente. _________________________________________________________ _ 

___ Por (Jltimo usou da palavra o Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, que abordou os seguintes 

assuntos: 4 de mat·<;:o , referencia medalhas de merito , dia de Ponte de Lima, gostava de saber 

se vai ser mais um ano sabatico nesta materia; refor<;:o da ilumina<;:ao publica pelas freguesias; 

parques industriais, emprego; Resolu<;:ao do Conselho de Ministros n. 0 104/2013 , de 31 de 

dezembro; Tecnico Superior de Desporto; PDM. _________________________________ _ 

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

___ ORDEM DO DJA: Presente a ordem de trabalhos, foram tomadas as seguintes resolu<;:5es 

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

_(01) APROVA<;:AO DA ATA DA REUNIAO ANTERIOR:- A Camara Municipal em 

cumprimento do disposto no nt:1mero 2, do artigo 57°, da Lei 11.
0 75/2013 , de 12 de setembro, e 

sem prejuizo da sua previa aprova<;:ao sob a forma de minuta, para efeitos do disposto nos 

n(tmeros 3 e 4 do citado artigo, deliberou aprovar a ata da reuniao realizada em 30 de 

dezembro de 2013, pelo que vai a mesma ser assinada pelo Exm. 0 Presidente e pela 

secretaria. Esta delibera<;:ao foi tomada por maioria com seis votos a favor e um voto contra do 

Sr. V ereador Dr. Fi I i pe Viana. ________________________________________________ __ 
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_(02) OBRAS PUBLICAS _ _________________ _ 

_ 2.1 - CENTRO EDUCATIVO DE PONTE DE LIMA- Aprovac;ao de trabalhos a 

mais e trabalhos a menos. A Oimara Municipal deliberou por maioria com cinco votos a 

favor, uma absten<;:ao do Sr. Vereador Eng. Manuel Barros e um voto contra do Sr. Vereador 

Dr. Filipe Viana, aprovar os trabalhos a mais e trabalhos a menos. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe 

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

do is. 
-------------------------------------------------------------------

_(03) ASSUNTOS DIVERSOS ________________ _ 

_ 3.1 - AQUISI<;AO DE SERVI(:OS DE ESPETACULO MUSICAL DO GRUPO 

IMPERIO SHOW - Ratificac;ao do despacho proferido pelo Sr. Presidente da Camara a 

30 de dezembro de emissao de parecer favonivel para a abertura de procedimento por 

ajuste direto, adjudicac;ao e a celebrac;ao de contrato ao fornecedor "Luso Espebiculos

Alexandre U nipessoal, Lda.", pelo valor de 4.920,00 euros acrescido de IV A a taxa legal 

em vigor. A Camara Municipal deliberou por maioria com cinco votos a favor e dois votos 

contra do Srs. Vereadores Eng. 0 Manuel Barros e Dr. Filipe Viana, ratificar o despacho 

proferido pelo Sr. Presidente da Ci'unara a 30 de dezembro de 2013, nos termos e para os 

efeitos do disposto no 11°3 do artigo 35° da Lei 75/13 de 12 de setembro, de emissao de 

parecer favonivel para a abertura de procedimento por ajuste direto, adjudica<;:ao e a 
celebra<;:ao de contrato ao fornecedor "Luso Espetaculos- Alexandre Unipessoal, Lda. ", pelo 

valor de 4. 920,00 euros acrescido de lV A a taxa legal em vigor. Os Srs. Vereadores Eng. 

Manuel Barros e Dr. Filipe Viana apresentaram declara<;:5es de voto, que se anexam a 
presente ata respetivamente, como documentos nLimero um e tres. _________ _ 

_ 3.2 - J>ROJ>OSTA DO SERVJ(:O AREA PROTEGIDA RESJ>EJTANTE As 

UNIDADES DE ALOJAMENTO AO PROJETO "EJ>OCA BAJXA, PONTE DE LIMA 

EM ALTA 2014, COM lS'X, DE DESCONTO NAS NOITES DE SEXTA-FEIRA E 

SABADO QUE COINCIDIREM COM OS EVENTOS ANUNCIADOS NO PROJETO. 

A Camara Municipal deliberou por maioria com seis votos a favor e uma absten<;:ao do Sr. 

Vereador Dr. Filipe Viana, aprovar a proposta. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou 

declara<;:ao de voto , que se anexa a presente ata, como documento nt:nnero quatro. ____ _ 

_ 3.3- PROTOCOLO DE COOPERA<;AO ENTRE A CAMARA MUNJCIJ>AL DE 

PONTE DE LIMA E A ASSOCIA<;AO FLORESTAL DO LIMA - Aprovac;ao. A 

Camara Municipal deliberou por maioria com seis votos a favor e uma absten<;:ao do Sr. 

Vereador Dr. Filipe Viana, aprovar o protocolo. ________________________________ _ 
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3.4 - SPESTUNA - TUNA FEMININA DA UNIVERSIDADE FERNANDO 

PESSOA DE PONTE DE LIMA - Presente um email a solicitar a cedencia do Teatro Diogo 

Bernardes para o dia 29 de marc;o de 2014, para a realizac;ao do "X Ofelia". A Camara 

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

Dr. Filipe Viana, autorizar a cedencia do Audit6rio Rio Lima no dia 29 de marc;o pelas 21 :00 

horas, para a realizac;ao do festival de tunas femininas intitulado "X Ofelia". 0 Sr. Vereador 

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

numero cinco. 
--------------------------------------------------------------

_3.5 - SINDICATO NACIONAL DOS TRABALHADORES DA ADMINISTRA<;::AO 

LOCAL - Ratificac;ao do despacho proferido pelo Sr. Presidente da Camara a 30 de 

dezembro de cedencia do Audit6rio Municipal para o dia 30 de dezembro, pelas 17:30 horas. 

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

Vereador Dr. Filipe Viana, ratificar o despacho proferido pelo Sr. Presidente da Camara a 30 

de dezembro de 2013, nos termos e para os efeitos do disposto no n°3 do artigo 35° da Lei 

75113 de 12 de setembro, de cedencia do Audit6rio Municipal para o dia 30 de dezembro, 

pelas 17:30 horas. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declarac;ao de voto, que se 

anexa a presente ata, como documento nt:1mero seis. 
---------------------------------

_3.6 - CDS/PP - Ratificac;ao de despacho proferido pelo Sr. Presidente da Camara a 31 de 

dezembro de cedencia do Audit6rio Municipal no dia 04 de janeiro de 2014, no periodo 

compreendido entre as 15:00 e as 17:00 horas. A Camara Municipal deliberou por maioria 

com cinco votos a favm e uma abstenc;ao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, ratificar o 

despacho proferido pelo Sr. Presidente da Camara a 31 de dezembro de 2013 , nos termos e 

para os efeitos do disposto no n°3 do artigo 35° da Lei 75/13 de 12 de setembro, de cedencia 

do Audit6rio Municipal no dia 04 de janeiro de 2014, no periodo compreendido entre as 15:00 

e as 17:00 horas. 0 Sr. Presidente da Camara nao votou, declarando-se impedido por motivos 

profissionais . 0 Sr. Vereador Dr. Fi lipe Viana apresentou declarac;ao de voto, que se anexa a 
presente ata, como documento nt:1mero sete. 

---------------------------------------

_ 3.7 - ANCOREVENTOS - Proposta de organizac;ao do projeto "Em Epoca Baixa, Ponte 

de Lima em Alta", no periodo compreendido entre 25 de janeiro e 09 de marc;o de 2014, 

solicitando a cedencia de terrado/espac;o a titulo gratuito, onde se vai reali zar o evento, para 

instalac;ao de uma tenda com 1500 m2 no parque de estacionamento da Expolima, 

fornecimento de agua e luz durante OS dias em que decorre 0 projeto e disponibilizac;ao de 

apoio logistico, designadamente na limpeza do espac;o, cedencia de contentores do lixo, Wc ' s 

e grades de vedac;ao e ainda transmissao de informac;ao a outros municipios para a colocac;ao 
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de publicidade. A Camara Municipal deliberou por maioria com seis votos a favor e um 

voto contra do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, autorizar a cedencia de terrado/espa<;o a titulo 

gratuito, onde se vai realizar o evento, para instala<;ao de uma tenda com 1500 m2 no parque 

de estacionamento da Expolima, fornecimento de agua e luz durante OS dias em que decorre 0 

projeto e disponibiliza<;ao de apoio logistico, designadamente na limpeza do espa<;o, cedencia 

de contentores do lixo, Wc's e grades de veda<;ao e ainda transmissao de informa<;ao a outros 

municipios para a coloca<;ao de publicidade. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou 

declara<;ao de voto, que se anexa a presente ata, como documento nttmero oito. 
------

_ 3.8 - DELIBERA(:AO DA CAMARA DE 21 DE OUTUBRO A AUTORIZAR A 

EXISTENCIA DE UM VEREADOR A MEIO TEMPO PARA ALEM DOS LIMITES 

FIXADOS - REVOGA(:AO. 0 Sr. Presidente da Camara deu conhecimento a Camara da 

revoga<;ao do despacho de atribui<;ao do meio tempo a Sr.a Vereadora Dr.a Ana Machado. __ 

_ 3.9 - AQUISI(:AO DE SERVI(:OS DE ESTUDOS ANTROPOLOGICOS E 

PRODU(:AO DE CONTEUDOS PARA 0 CENTRO DE INTERPRETA(:AO DO 

TERRITORIO - Adjudica<;ao ao fornecedor "Coletivo Criatura, Lda." pelo valor de 

69.700,00 euros acrescido de IVA a taxa legal em vigor. A Camara Municipal deliberou 

por maio ria com cinco votos a favor e do is votos contra dos Srs. Vereadores Eng. o Manuel 

Barros e Dr. Filipe Viana, adjudicar ao fornecedor "Coletivo Criatura, Lda.", pelo valor de 

69.700,00 euros acrescido de IVA a taxa legal em vigor. 0 Sr. Vereador Dr. Fi lipe Viana 

apresentou declara<;ao de voto, que se anexa a presente ata, como documento nttmero tres. _ 

_ 3.10- AQUISI<;::AO DE APOLICES DE SEGUROS- Aprova<;ao do relat6rio finale 

emissao de parecer favonivel a adjudica<;ao e celebra<;ao de contrato. A Camara 

Municipal deliberou por maiot·ia com seis votos a favor e um voto contra do Sr. Vereador 

Dr. Filipe Viana, aprovar o relat6rio final e emitir parecer favoravel a adjudica<;ao e 

celebra<;ao de contrato. 0 Sr. Vereador Dr. Fi lipe Viana apresentou declara<;ao de voto, que se 

anexa a presente ata, como documento nttmero nove. 
---------------------

(04) APROVA(:AO DA ACTA EM MINUTA:- Nos termos dos nttmeros 3 e 4, do 

artigo 57°, da Lei n° 75/2013 , de 12 de Setembro, na reda<;ao que !he foi dada pela Lei n. 0 5-

A/2002, de 11 de Janeiro, foi deliberado aprovar a ata desta reuniao, em minuta, para surtir 

efeitos imediatos. Esta delibera<;ao foi tomada por maioria com seis votos a favor e uma 

a bsten<;ao do Sr. V ereador Dr. F iIi pe Vi ana. ______________________________________ _ 

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

Camara declarou encerrada a reuniao pelas dezasseis horas e cinquenta e dois minutos. 
-~~I 

Para constar se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, vai ser assinada. 
-------
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PO:XU DE LI\IA 
Um pa1tido ao seu lado 

DECLARA(:AO DE VOTO 

Na qualidade de vereador eleito do PPD/PSD voto contra a ratifica~ao do 

despacho proferido pelo Presidente da Camara a 30 de Dezembro de emissao de 

parecer favoravel para a abertura de procedimento por ajuste direto e a celebra~ao de 

contrato ao fornecedor "luso Espetaculos- Alexandre Unipessoal, lda.", pelo valor de 

4.920,00 euros acrescido do IVA a taxa legal em vigor, destinado a urn espetaculo 

musical do Grupo Musical do Grupo Imperio Show, numa festa de passagem de ano, 

na freguesia de Freixo, pelos seguintes motivos: 

1. Falta de criterio, falta de rigor e de transparencia na utiliza~ao dos 

dinheiros publicos, numa iniciativa avulsa e sem o devido 

enquadramento numa programa~ao de ambito concelhio. A existirem 

estas iniciativas, devem ser previamente programadas e abranger de 

uma forma justa e equilibrada todas as freguesias do concelho; 

2. Claro favorecimento de urn determinado fornecedor, uma vez que nao 

foram consultados outras empresas do setor, que poderiam apresentar 

pre~os mais baixos, defendendo-se assim os interesses do municipio. 

Ponte de lima, 6 de Janeiro de 2014 

o Vereador do PPD/PSD 

{MaCQs) 



MDV/MENTO 51 

DECLARACAO DE VOTO 

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

das suas func;6es, declarar o seu voto contra, no ambito do ponte 

.J,S e.JI\• tJ u...~t~·h v- J.o ~~ ,! & --
com os fundamentos e considerandos seguintes: 

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

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

direitos democraticos; 

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

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

qual tambem o ora Vereador se viu forc;ado a intentar a competente acc;ao judicial para o 

efeito; 

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

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

participac;ao de ideias; 

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

imposic;ao e nao de dialogo construtivo; 

5 - Considerando que a nossa Vila de Ponte de Lima, com 888 anos de existemcia, nos 

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

princfpio da representatividade e do esplrito democratico das nossas ralzes. 

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

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

Ponte de Lima, _f_, de ~~As , 2011(. 

~dor, 

~ 
(Filipe Viana) 

1 



J)oc 3 
MOVIMENTO 51 

DECLARACAO DE VOTO 

'!:?."- - ~~·y ~ ~.,\;-) 0~ ~~.Pc::~z~ ~"'"·'".D "~ Y;:r" ~~· ... sr.Jow 
1.d! - ~--~.:(p c.~ .»..l.l\O,.s cL. Uv~> ~,-\"""'r .. O~;rr<>-) "- 1"'Q~~ J!J ~04#-·J., ~~ e.$ 

0 Vereador Filipe Viana, eleito na lista do MOV'IM'ENTO 51, vem, no exercicio o~ 'J~~~ 

das suas fun96es, declarar o seu voto contra, no ambito de todos os ajustes Jo'T~~~ 
directos insitos na presente ordem de trabalhos, com os fundamentos e 

considerandos seguintes: 

1 - Por principia, entende o ora Vereador que todas as decis6es dos 6rgaos de 

servi9o publico e bem comum, que importem gastos da despesa publica ou 

formas analogas, deverao ser tomadas mediante concurso publico, o mais 

transparente possivel. 

2 - Ainda que se possa concordar com o conteudo de algumas das decis6es, . 
entende o ora Vereador que a forma nao devera se0essa. 
3 • A ~,.t~. . .J.. J. Al.e.w'f" ... Q;)_Y) ~ J.p-L--::. / 
l{. f J.. ~t-:,...c.~,·- ~J-- A·a-... OJL ~ 1""'-~ ~ . 

Face ao expendido, em razao da coerencia democratica, da liberdade de 

opiniao e do custo de oportunidade em causa, pelas pessoas e pelo nosso 

territ6rio, voto contra. 

~~._._.,....,.ENTO 51, 

z-t:z) 



MOVIMENTO 51 

DECLARACAO DE VOTO 

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 

direitos democraticos; 

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

documenta9ao do ponte em causa, uma regra geral no anterior e neste mandate, razao pela 

qual tambem o ora Vereador se viu for9ado a intentar a competente ac9ao judicial para o 

efeito; 

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

autarquicos na realiza9ao dum projecto em com urn; cfr.: or9amento participative e 

participa9ao de ideias; 

4 - Considerando que a polftica 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 888 anos de existencia, nos 

merece o maier respeito pela hist6ria des nossos antepassados, bern como na esteira do 

principia da representatividade e do espirito democratico das nossas raizes. 

6 - 1 J.. ,:~J . .L ck tA. ... /-A;. 
Face ao exf/endido, em coerencia democratica e com mundividencia diferente de considerar o 

principia da representatividade, pelas pessoas e pelo nosso territ6rio, veto abstenyao. 

Ponte de Lima,(_. de ~ '201~, 

~·· 
~ 11pe 1ana 

1 



MDV/MENTO 51 

DECLARACAO DE VOTO 

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

das suas fungoes, declarar o seu veto de abstengao, no ambito do ponte 

'3 .4 srsszu t-l!tt -,.., v J.)!A 'teet! '#; tJVl 

com os fundamentos e considerandos seguintes: 

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

decisao em causa, com violagao 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 

documentagao do ponte em causa, uma regra geral no anterior e neste mandata, razao pela 

qual tambem o ora Vereador se viu forgado a intentar a competente acgao judicial para o 

efeito; 

3 - Considerando que a nossa forma de estar implica a envolv€mcia de todos os agentes 

autarquicos na realizagao dum projecto em comum; cfr.: orgamento participative e 

participagao de ideias; 

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

imposigao e nao de dialogo construtivo; 

5 - Considerando que a nossa Vila de Ponte de Lima, com 888 anos de existencia, nos 

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

principia da reP.resentatividade e do e~pirito qemocratico das nossas raizes. 1. (J r ,_ ~~-u- .. ~ .. ...t '=t/~_..., ~ OUfY~ J-c-~- J Y.~tc.. 
Face ao expendido, em coerencia democratica e com mundividencia diferente de consicferar o 

principia da representatividade, pelas pessoas e pelo nosso territ6rio, veto abstengao. 

Ponte de Lima, £_, de rl"'\.-0 , 201 ~ 

0 Vereador, 

~· 
(Filipe Viana) 

1 



MOVIMENTO 51 

DECLARACAO DE VOTO 

com os fundamentos e considerandos seguintes: 

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

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

direitos democraticos; 

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

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

qual tambem o ora Vereador se viu forc;ado a intentar 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 

participac;ao de ideias; 

4 - Considerando que a polftica 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 888 anos de existencia, nos 

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

principio dp representatividade e do ~pirito democratico das nossas raizes. cjQ 
b- r-,,·~ ... ~- diP wf .. ·,...··) r' 00-j' tr ). rt ~ f""" v:>. 

Face ao expendido, em coerencia democratica e com mund1videncia diferente de considerar o 

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

Ponte de Lima, £ , de ~~ '201'9{ 

0 Verea 

1 



MOVIMENTO 51 :Doc 1-

DECLARACAO DE VOTO 

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

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

1> ·' -e;;ps/ 7? 
com os fundamentos e considerandos seguintes: 

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

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

direitos democraticos; 

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

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

qual tambem o ora Vereador se viu forc;ado a intentar a competente acc;ao judicial para o 

efeito; 

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

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

participac;ao de ideias; 

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

imposic;ao e nao de dialogo construtivo; 

5 - Considerando que a nossa Vila de Ponte de Lima, com 888 anos de existencia, nos 

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

erincipio ~9 representatividade e do espirito democratico das nossas raizes. r~ 
b - ~.)1 ~--<.. ~ ~~-... (t ~; ... r-) I"" '- ~<--;> L. ,nl~ r ~ 
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, .t;_, de 0~- , 201~ 
0 Vereador, 

r 
(Filipe Viana) 

1 



MOVIMENTO 51 voc. 8 

DECLARACAO DE VOTO 

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

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

~·± ~t-JeoRf:.v" tJ1o> _ ~--OrctiJ .. J!- &--n'""''cl?c.. L .tJ'""" "1:~ tn<:.c.. ... ~ 1 

com os fundamentos e considerandos seguintes: 70)._ A {- ,......_.. fo.QJ-J ,. 

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

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

direitos democraticos; 

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

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

qual tambem o ora Vereador se viu forc;ado a intentar a competente acc;ao judicial para o 

efeito; 

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

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

participac;ao de ideias; 

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

imposic;ao e nao de dialogo construtivo; 

5 - Considerando que a nossa Vila de Ponte de Lima, com 888 anos de existencia, nos 

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

principio da representatividade e do espirito democratico das noss~s r~izes. ~ 
~ _ ~J( J...9A~ j"'- 9-'h-.l. 1'»-- v-.. w,_~oy•J- ,. t5h J..-.',....,ul- . 
Face ao expendido, em coerencia democratica e com mundividencia diferente de considerar o 

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

Ponte de Lima, £, de ~OJ-"-· "-o 

0 Vereador, 

(Filipe Viana) 

., 

1 



MOVIMENTO 51 1>o q 

DECLARACAO DE VOTO 

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

das suas func;6es, declarar o seu voto contra, no ambito do ponte 

7> {0 • 81 M;s_;j£0 s}g, ~rQ,(lll L. rs 
com os fundamentos e considerandos seguintes: 

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

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

direitos democraticos; 

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

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

qual tambem o ora Vereador se viu forc;ado a intentar 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 

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 888 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. 

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, -t. de p ~"~ , 20, 
OVe r, 

1 
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