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Reuniao de 12 de maio de 2014 

REUNIAO DA CAMARA MUNICIPAL 
DE 

PONTE DE LIMA 

Data da reuniiio: 12 de maio de 2014 
Local da Reuniiio: Edificio dos Paros do Concelho 

PRESEN(:AS: 

Presidente: 
Eng. Victor Manuel Alves Mendes 

Vereadores: 
Sr. Gaspar Correia Martins 
Dra Ana Maria Martins Machado 
Engo Manuel Pereira da Rocha Barros 
En go Vasco N uno Magalhaes V elho de Almeida Ferraz 
Dr. Filipe Agostinho Cruz Viana 
Dr. Paulo Jorge da Cunha Barreiro de Sousa 

FALTAS: ---

Infcio da Reuniiio: Quinze horas 

Encerramento: Dezassete horas e cinquenta e cinco minutos 

2 

Secretario: Chefe de Divisiio Municipal: Dr. a Maria Sofia Fernandes Velho de 
Castro Araujo 

Prestou Colabora9iio Tecnica: Ma Guilhermina Franco 

Resumo Diario de Tesouraria: 
Saldo ..................... 11.340.176,47 euros 

OBS: 
A Ata foi aprovada por minuta ) 
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PERiODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA: -------------------------------
_ 0 Senhor Presidente da Camara Municipal usou da palavra para propor urn voto de 

felicita<;5es ao Fernando Pimenta, atleta do Clube Nautico de Ponte de Lima, pelas tres 

medalhas obtidas na I Ta<;a do Mundo de canoagem, em Milao. A Camara Municipal 

deliberou por unanimidade aprovar o voto de felicita<;5es proposto, devendo ser dado 

conhecimento ao atleta e ao Clube Nautico de Ponte de Lima. -------------------------
_ u sou ainda da palavra para propor urn voto de pesar pelo falecimento do Senhor Manuel 

Ximenes Vieira Antunes , tesoureiro da Junta de Freguesia da Seara. A Camara Municipal 

deliberou por unanimidade aprovar o voto de pesar proposto devendo ser dado conhecimento 

a familia, a Junta de Freguesia e a Assembleia de Freguesia. ________________________ _ 

___ Intervenriio dos Vereadores: --------------------------------------------

- Usou da palavra o Sr. Vereador Eng.0 Manuel Barros para propor urn voto de felicita<;5es 

a Associa<;ao Desportiva "Os Limianos" pela conquista da Ta<;a da Associa<;ao de Futebol de 

Viana do Castelo, no escalao de iniciados e ao Futebol Clube de Caba<;os pela conquista da 

Ta<;a Inatel Viana do Castelo, que fica anexo a presente ata como documento numero urn e se 

considera como fazendo parte integrante da mesma. A Camara Municipal deliberou por 

unanimidade aprovar o voto de felicita<;5es proposto, devendo ser dado conhecimento aos 

respetivos clubes. __________________________________________________________ _ 

_ Solicitou ainda a Camara esclarecimentos relativamente ao painel interativo, se existe ou 

nao uma maquina de filmar, se esta devidamente licenciada pelas entidades competentes eo 

aviso da sua existencia. -----------------------------------------------------
_ Apresentou ainda uma recomenda<;ao a Camara Municipal de recoloca<;ao do painel 

eletr6nico, que fica anexa a presente ata como documento nlimero dois e se considera como 

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

_ Usou ainda da palavra para solicitar esclarecimentos relativamente a altera<;ao efetuada na 

regie do teatro Diogo Bemardes, considerando a mudan<;a negativa, questionou a Camara 

Municipal para saber se foi ou nao colhido o parecer da IGAC, se o arquiteto responsavel pela 

execu<;ao da obra foi ou nao consultado. ________________________________________ __ 

___ Por fim solicitou esclarecimentos relativamente as Feiras Novas para saber sea Comissao 

tern ou nao programada alguma promo<;ao dos nossos produtos regionais. _______ _ 

_ De seguida usou da palavra o Sr. V ereador Gaspar Martins para deixar registado em ata 

relativamente a recomenda<;ao do Sr. Vereador Eng.0 Manuel Barros, que na altura da 

coloca<;ao do painel o PSD foi ferozmente contra a coloca<;ao do painel. __________ _ 
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_ Por ultimo usou da palavra 0 Senhor Vereador Dr. Filipe Viana que abordou OS seguintes 

assuntos: painel publicitario no Largo de Camoes tern ou nao autoriza<;ao da CNPD; PDM 

divulga<;ao e participa<;ao publica; escola primaria de Ponte de Lima, queixas do calor; 

"Vamos Limpar a Europa"; caixotes de lixo em Ponte de Lima; contentores do lixo com 

pedais; 9 de maio - dia da Europa; 12 de maio - dia do enfermeiro; 1 de maio - dia do 

trabalhador; dia da mae - natalidade; 3 de maio - dia da liberdade; 5 de maio - dia europeu da 

musica; 8 de maio - dia mundial da seguran<;a social; dia 15 de maio- dia intemacional das 

familias; 18 de maio - dia intemacional dos museus; 19 de maio - dia do advogado; Mapa 

Judiciario; recolha seletiva do lixo; Feiras Novas e Freguesias; Resolu<;ao da Assembleia da 

Republica n. 0 37/2014; Resolu<;ao da Assembleia da Republica n. 0 38/2014; ADRIL; apoios a 
agricultura e a vinha; estrada de Vilardo Monte. ________________ _ 

_ 0 Sr. Presidente prestou os esclarecimentos tidos por convenientes. ________ _ 

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

acerca dos assuntos dela constantes. ----------------------
_(01) APROVA(:AO DA ATA DA REUNIAO ANTERIOR:- A Camara Municipal em 

cumprimento do disposto no nlimero 2, do artigo 57°, da Lei n.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 

numeros 3 e 4 do citado artigo, deliberou aprovar a ata da reuniao realizada em 12 de maio de 

2014, pelo que vai a mesma ser assinada pelo Exmo. Presidente e pela secretaria. Esta 

delibera<;ao foi tomada por maio ria com seis votos a favor e urn voto contra do Sr. V ereador 

Dr. Filipe Viana. ____________________________ _ 

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

2.1- PROCESSO DE LOTEAMENTO No 66/78- PEDIDO DE ALTERA(:AO AO 

AL V AAA DE LOTEAMENTO No 66/78 - LOTE No 6 - Rua Conde de Bertiandos -

Ponte de Lima - Requerente: Balbina da Silva de Sousa - Aprova~ao. A Camara 

Municipal deliberou por maio ria com seis votos a favor e urn voto contra do Sr. V ereador 

Dr. Filipe Viana, aprovar a altera<;ao ao alvara de loteamento n° 66/78. 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. ________ _ 

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

3.1 - CONCURSO PUBLICO PARA A EMPREITADA DE "BENEFICIA(:AO DA 

PISCINA DE ARCA - UPGRADE ENERGETICO E AMBIENTAL - Ratifica~ao do 

despacho proferido pelo Sr. Presidente da Camara a 30 de abril de aprova~ao da minuta 

do contrato. A Camara Municipal deliberou por maioria com seis votos a favor e urn voto 



Reuniao de 12 de maio de 2014 5 

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

Cc~mara a 30 de abril, nos termos e para os efeitos do disposto no n°3 do artigo 35° da Lei 

75/13 de 12 de setembro, de aprova9ao da minuta do contrato. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe 

Viana apresentou declarayao de voto que se anexa a presente ata, como documento nfunero 

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

_ 3.2 - CONCURSO PUBLICO PARA A EMPREIT ADA DE "BENEFICIA<;AO DA 

PISCINA DE FREIXO - UPGRADE ENERGETICO E AMBIENT AL - Ratifica~ao do 

despacho proferido pelo Sr. Presidente da Camara a 30 de abril de aprovafYao da minuta 

do contrato. A Camara Municipal deliberou por maioria com seis votos a favor e urn voto 

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

Camara a 30 de abril, nos termos e para os efeitos do disposto no n°3 do artigo 35° da Lei 

75113 de 12 de setembro, de aprova9ao da minuta do contrato. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe 

Viana apresentou declarayao de voto que se anexa a presente ata, como docurnento nfunero 

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

3.3 - LOTEAMENTO INDUSTRIAL DA GEMIEIRA - 2.a FASE - l.a 

AL TERA<;AO - APROV A<;AO. A Camara Municipal deliberou por maio ria com seis 

votos a favor e urn voto contra do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, aprovar a 1.a alterayao ao 

Loteamento Industrial da Gemieira - 2.a Fase. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou 

declarayao de voto que se anexa a presente ata, como documento mimero quatro e se 

considera como fazendo parte integrante da mesma. _______________ _ 

_ 3.4 - RECONSTRU<;AO DO A<;UDE DO RIO LIMA - PROJETO DE 

BENEFICIA<;AO E RECUPERA<;AO AMBIENTAL - Emissao de parecer favonivel a 
abertura de procedimento por ajuste direto ao fornecedor "Ferreira Lemos Engenharia, 

Lda", pelo valor de 12.000,00 euros, acrescido de IVA a taxa legal em vigor. A Camara 

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

Dr. Filipe Viana, emitir parecer favonivel a abertura de procedimento por ajuste direto, ao 

fomecedor "Ferreira Lemos Erigenharia, Lda", pelo valor de 12.000,00· euros, acrescido de 

IV A a taxa legal em vigor. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declarayao de voto 

que se anexa a presente ata, como docurnento numero cinco e se considera como fazendo 

parte integrante da mesma. ________________________ _ 

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

_4.1 - FREGUESIA DE CABRA<;AO E MOREIRA DO LIMA - Presente urn oficio a 

solicitar urna comparticipa9ao financeira para a aquisi9ao de uma viatura para transporte 

escolar. A Camara Municipal deliberou por maioria com seis votos a favor e urn voto contra 
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do Sr. V ereador Dr. Filipe Viana, atribuir uma comparticipa<;ao financeira no valor de 

10.000,00 euros destinada a aquisi<;ao de uma viatura para transporte escolar, mediante 

protocolo a estabelecer com a Junta de Freguesia. _______________ _ 

_ 4.2 - FREGUESIA DA RIBEIRA - Presente urn oficio a solicitar uma comparticipa<;ao 

financeira destinada a obra "Requalifica<;ao Urbana - Envolvente da Igreja Velha da Ribeira". 

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

Vereador Dr. Filipe Viana, atribuir urna comparticipa<;ao financeira de 70% ate ao montante 

maximo de 30.278,65 euros, destinada a obra "Requalifica<;ao Urbana - Envolvente da Igreja 

Velha da Ribeira", a transferir a inedida da execu<;ao da obra. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana 

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

considera como fazendo parte integrante da mesma. _______________ _ 

_ 4.3- FREGUESIA DE ARCA E PONTE DE LIMA- Renova<;ao do protocolo de 

delega<;ao de competencias celebrado 08 de julho de 2013. A Camara Municipal deliberou 

por maio ria com seis votos a favor e urn voto contra do Sr. V ereador Dr. Filipe Viana, 

renovar o protocolo de delega<;ao de competencias celebrado a 08 de julho de 2013. 0 Sr. 

Presidente, os Srs. Vereadores eleitos pelo CDS-PP, o Sr. Vereador Eng.0 Manuel Barros eo 

Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentaram declara<;5es de voto que se anexam a presente ata, 

como documentos numeros sete e oito respetivamente e se consideram como fazendo parte 

integrante da mesma. __________________________ _ 

_ 4.4- FREGUESIA DE CABA<;OS E FOJO LOBAL- Renova<;ao do protocolo de 

delega<;ao de competencias celebrado 26 de agosto de 2013. A Camara Municipal deliberou 

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

renovar o protocolo de delega<;ao de competencias celebrado a 26 de agosto de 20 13. 0 Sr. 

Presidente, os Srs. V ereadores eleitos pelo CDS-PP, o Sr. V ereador Eng. o Manuel Barros e o 

Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentaram declara<;5es de voto que se anexam a presente ata, 

como documentos numeros sete e oito respetivamente e se consideram como fazendo parte 

integrante da mesma. __________________________ _ 

4.5 - FREGUESIA DE ARCOZELO - Renova<;ao do protocolo de delega<;ao de 

competencias celebrado 27 de junho de 2013. A Camara Municipal deliberou por maioria 

com seis votos a favor e urn voto contra do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, renovar o protocolo 

de delega<;ao de competencias celebrado a 27 de junho de 2013. 0 Sr. Presidente, os Srs. 

Vereadores eleitos pelo CDS-PP, o Sr. Vereador Eng.0 Manuel Barros e o Sr. Vereador Dr. 

Filipe Viana apresentaram declara<;5es de voto que se anexam a presente ata, como 
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documentos numeros sete e oito respetivamente e se consideram como fazendo parte 

integrante da mesma. __________________________ _ 

4.6 - FREGUESIA DE BERTIANDOS - Renova<;ao do protocolo de delega<;ao de 

competencias celebrado 12 de agosto de 2013. A Camara Municipal deliberou por maioria 

com seis votos a favor e urn voto contra do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, renovar o protocolo 

de delega<;ao de competencias celebrado a 12 de agosto de 2013. 0 Sr. Presidente, os Srs. 

Vereadores eleitos pelo CDS-PP, o Sr. Vereador Eng.0 Manuel Barros e o Sr. Vereador Dr. 

Filipe Viana apresentaram declara<;oes de voto que se anexam a presente ata, como 

documentos nlimeros sete e oito respetivamente e se consideram como fazendo parte 

integrante da mesma._· __________________________ _ 

4.7 - FREGUESIA DA FACHA - Renova<;ao do protocolo de delega<;ao de 

competencias celebrado 19 de dezembro de 2011. A Camara Municipal deliberou por 

maioria com seis votos a favor e urn voto contra do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, renovar o 

protocolo de delega<;ao de competencias celebrado a 19 de dezembro de 2011. 0 Sr. 

Presidente, os Srs. Vereadores eleitos pelo CDS-PP, o Sr. Vereador Eng. 0 Manuel Barros eo 

Sr. V ereador Dr. Filipe Viana apresentaram declara<;oes de voto que se an exam a presente ata, 

como documentos nlimeros sete e oito respetivamente e se consideram como fazendo parte 

integrante da mesma. __________________________ _ 

4.8- FREGUESIA DE FORNELOS E QUEIJADA- . Renova<;ao do protocolo de 

delega<;ao de competencias celebrado 03 de dezembro de 2012. A Camara Municipal 

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

Viana, renovar o protocolo de delega<;ao de competencias celebrado a 03 de dezembro de 

2012. 0 Sr. Presidente, os Srs. Vereadores eleitos pelo CDS-PP, o Sr. Vereador Eng.0 Manuel 

Barros e o Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentaram declara<;oes de voto que se anexam a 
presente ata, como documentos numeros sete e oito respetivamente e se consideram como 

fazendo parte integrante da mesma. _____________________ _ 

_ 4.9 - FREGUESIA DE SANTA COMBA - Renova<;ao do protocolo de delega<;ao de 

competencias celebrado 15 de abril de 2013. A Camara Municipal deliberou por maioria 

com seis votos a favor e urn voto contra do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, renovar o protocolo 

de delega<;ao de competencias celebrado a 15 de abril de 2013. 0 Sr. Presidente, os Srs. 

Vereadores eleitos pelo CDS-PP, o Sr. Vereador Eng. 0 Manuel Barros e o Sr. Vereador Dr. 

Filipe Viana apresentaram declara<;oes de voto que se anexam a presente ata, como 

documentos numeros sete e oito respetivamente e se consideram como fazendo parte 

integrante da mesma. __________________________ _ 
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_4.10- FREGUESIA DE SANTA CRUZ- Renova9ao do protocolo de delega9ao de 

competencias celebrado 29 de janeiro de 2013. A Camara Municipal deliberou por maioria 

com seis votos a favor e urn voto contra do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, renovar o protocolo 

de delega9ao de competencias celebrado a 29 de janeiro de 2013. 0 Sr. Presidente, os Srs. 

Vereadores eleitos pelo CDS-PP, o Sr. Vereador Eng.0 Manuel Barros e o Sr. Vereador Dr. 

Filipe Viana apresentaram declara96es de voto que se anexam a presente ata, como 

docurnentos nfuneros sete e oito respetivamente e se consideram como fazendo parte 

integrante da mesma. __________________________ _ 

_ 4.11 - FREGUESIA DA SEARA - Presente urn oficio a solicitar urn apoio financeiro 

para a realiza9ao das Marchas Populares de S. Joao. A Camara Municipal deliberou por 

unanimidade atribuir uma comparticipa9ao financeira no valor de 900,00 euros destinada a 
realiza9ao das Marchas Populares de S. Joao. _________________ _ 

_ (05) ASSUNTOS DIVERSOS ----------------

_5.1 - AQUISI<;AO DE SERVI<;OS DE SANEAMENTO - Emissao de parecer 

favoravel a abertura de procedimento por ajuste direto, adjudica~ao e celebra~ao de 

contra to ao fornecedor "Manuel Ribeiro - Limpeza de Saneamento, Lda", pelo valor de 

4.560,00 euros acrescido de IV A a taxa legal em vigor. A Camara Municipal deliberou por 

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

Barros e Dr. Filipe Viana emitir parecer favonivel a abertura de procedimento por ajuste 

direto, adjudica9ao e celebra9ao de contrato ao fomecedor "Manuel Ribeiro - Limpeza de 

Saneamento, Lda.", pelo valor de 4.560,00 euros acrescido de IVA a taxa legal em vigor. Os 

Srs. Vereadores Eng. 0 Manuel Barros e Dr. Filipe Viana, apresentaram declara96es de voto 

que se anexam a presente ata, como documentos numeros nove e dez respetivamente e se 

consideram como fazendo parte integrante da mesma. ______________ _ 

_ 5.2- AQUISI<;AO DE SERVI<;OS DE CONTRA TO DE MANUTEN<;A.O PARA A 

PLATAFORMA e-SIGGOV PARA 0 ANODE 2014- Emissao de parecer favoravel a 
adjudica~ao e celebra~ao de contrato ao fornecedor "J. Canao, Lda.", pelo valor de 

6.480,00 euros acrescido de IV A a taxa legal em vigor. A Camara Municipal deliberou por 

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

parecer favonivel a adjudica9ao e celebra9ao de contrato ao fomecedor "J. Canao, Lda.", pelo 

valor de 6.480,00 euros acrescido de IV A a taxa legal em vigor. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe 

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

dez e se considera como fazendo parte integrante da mesma. ____________ _ 
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_5.3 - AQUISI(:AO DE SERVI(:OS DE PROGRAMA(:AO DE ATIVIDADES 

NAUTICAS PARA 0 ANO DE 2014 - Emissao de parecer favoravel a adjudica~ao e 

celebra~ao de contrato ao fornecedor "Clube Nautico de Ponte de Lima", pelo valor de 

13.250,00 euros, isento de IV A. A Camara Municipal deliberou por maioria com seis votos 

a favor e urn voto contra do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana emitir parecer favonivel a 
adjudica<;ao e celebra<;ao de contrato ao fomecedor "Clube Nautico de Ponte de Lima", pelo 

valor de 13.250,00 euros, isento de IV A. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou 

declara<;ao de voto que se anexa a presente ata, como docurnento numero dez e se considera 

como fazendo parte integrante da mesma. __________________ _ 

_ 5.4 - AQUISI(:AO DE SERVI(:OS DE PRODU(:AO DE FILME PARA 0 

CENTRO DE INTERPRETA(:AO E PROMO(:AO DO VINHO VERDE - Emissao de 

parecer favoravel a adjudica~ao e celebra~ao de contrato ao fornecedor "OPAL -

Publicidade, S.A.", pelo valor de 31.750,00 euros acrescido de IVA a taxa legal em vigor. 

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

V ereador Dr. Filipe Viana emitir parecer favoravel a adjudica<;ao e celebra<;ao de contrato ao 

fomecedor "OPAL - Publicidade, S.A.", pelo valor de 31.750,00 euros acrescido de IVA a 
taxa legal em vigor. 0 Sr. V ereador Dr. Filipe Viana apresentou declara<;ao de voto que se 

anexa a presente ata, como documento nlimero dez e se considera como fazendo parte 

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

_ 5.5- AQUISI(:AO DE SERVI(:OS DE APRESENTA(:AO DE ESPETACULO DE 

TEATRO INTITULADO "MORRESTE-ME" NO AMBITO DA CANDIDATURA DO 

PROGRAMA CULTREDE - Emissao de parecer favoravel a abertura de 

procedimento, adjudica~ao e celebra~ao de contrato ao fornecedor "Hope The Best, 

Lda.", pelo valor de 2.000,00 euros acrescido de IVA a taxa legal em vigor. A Camara 

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

Dr. Filipe Viana, emitir parecer favoravel a abertura de procedimento, adjudica<;ao e 

celebra<;ao de contrato ao fomecedor "Hope The Best, Lda.", pelo valor de 2.000,00 euros 

acrescido de IVA a taxa legal em vigor. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou 

declara<;ao de voto que se anexa a presente ata, como documento nlimero dez e se considera 

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

5.6 - RECRUTAMENTO EXCECIONAL DE DOIS TRABALHADORES NA. 

MODALIDADE DE RELA(:AO JURiDICA DE EMPREGO PUBLICO POR TEMPO 

INDETERMINADO, COM A CATEGORIA DE TECNICO SUPERIOR -

ARQUITETO - Autoriza~ao. A Camara Municipal deliberou por maioria com seis votos a 
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favor e uma absten9ao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana autorizar o recrutamento excecional 

de dois trabalhadores na modalidade de rela9ao juridica de emprego publico por tempo 

indeterminado, com a categoria de tecnico superior - arquiteto. ___________ _ 

5.7- TRANSPORTES ESCOLARES RESPEITANTE AO 3° PERIODO DO ANO 

LETIVO 2013/2014- Transferencia de verbas para as juntas de freguesia- Aprovat;ao. 

A Camara Municipal deliberou por unanimidade aprovar as transferencias para as juntas de 

freguesia. ______________________________ _ 

5.8 - CIRCUITOS COMPLEMENTARES DE TRANSPORTES ESCOLARES -

Emissao de parecer favonivel a abertura de procedimento por ajuste direto regime geral 

, valor base e nomeat;ao do juri. A Camara Municipal deliberou por maioria com seis 

votos a favor e urn voto contra do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana emitir parecer favonivel a 
abertura de procedimento por ajuste direto regime geral e valor base. Mais deliberou por 

maioria com seis votos a favor e urn voto contra do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana designar o 

juri do procedimento sendo constituido pelo Sr. Vice Presidente Gaspar Correia Martins, Dr.a 

Filomena Mimoso da Silva e Antonia Maria Sousa de Sa. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana 

apresentou declarayao de voto que se anexa a presente ata, como documento numero dez e se 

considera como fazendo parte integrante da mesma. ______________ _ _ 

5.9- PROPOSTA DO SR.PRESIDENTE DA CAMARA DE CONSTITUI<;AO DA 

COMISSAO EXECUTIV A DO PREMIO A. DE ALMEIDA FERNANDES -A Camara 

Municipal deliberou por maio ria com seis votos a favor e uma absten9ao do Sr. V ereador 

Dr. Filipe Viana nomear para a Comissao Executiva o Sr. Vereador Dr. Paulo Jorge da Cunha 

Barreiro de Sousa, a Tecnica Superior, Dr.a Cristiana Vieira de Freitas eo Tecnico Superior, 

Dr. o Ovidio Manuel de Brito Sousa Vieira. 
---------------------

5.10- PROPOSTA DO SR. VEREADOR ENG. VASCO DE ALMEIDA FERRAZ-

Apoio a clubes desportivos com equipas de futebol para o ano 2014/2015. A Camara 

Municipal deliberou por maioria com seis votos a favor e uma absten9ao do Sr. Vereador 

Dr. Filipe Viana, aprovar a proposta de apoio a clubes desportivos com equipas de futebol 

para o ano 2014/2015. Considerando que os Vereadores da Camara Municipal nao se podem 

auto declarar impedidos, por representar uma clara viola9ao das regras constantes do CPA 

sobre impedimentos, o Sr. Presidente da Oimara no uso da competencia prevista no n.0 3 do 

artigo 45° do C6digo do Procedimento Administrative, nao reconheceu o impedimenta 

apresentado pelo Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, por nao se enquadrar em nenhum dos casos 

de impedimenta previstos no artigo 44° do C6digo do Procedimento Administrative. ___ _ 
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_ 5.11 - AGUAS DE PORTUGAL - Op~ao de Venda da Participa~ao no Capital 

Social da RESULIMA - Valoriza~ao e Tratamento de Residuos Solidos, S.A. no ambito 

do Processo de Privatiza~ao da EGF. A Camara Municipal deliberou por maioria com seis 

votos a favor e uma absten9ao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, nao exercer a op9ao de 

Venda da Participayao no Capital Social da RESULIMA - Valoriza9ao e Tratamento de 

Residuos S6lidos, S.A. no ambito do Processo de Privatiza9ao da EGF. _______ _ 

5.12 - PROTOCOLO ENTRE A CAMARA MUNICIPAL DE PONTE DE LIMA E 

A ASSOCIA<;AO CULTURAL "UNHAS DO DIABO"- PROFERIAS PASCOA 2014 -

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

absten9ao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, aprovar o protocolo. _________ _ 

_ 5.13 - PROTOCOLO DE COOPERA<;AO ENTRE A CAMARA MUNICIPAL DE 

PONTE DE LIMA E A ASSOCIA<;AO "SOY NINO, SOU CRIAN<;A" - Aprova~ao. A 

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

Vereador Dr. Filipe Viana, aprovar o protocolo. ___________ _____ _ 

_ 5.14- ASSOCIA<;AO APICOLA ENTRE MINHO E LIMA- A Camara Municipal 

deliberou por maioria com seis votos a favor e uma absten9ao do Sr. Vereador Dr. Filipe 

Viana, autorizar a inscri9ao como associado nao efetivo. --------------
_ 5.15- "PELO CORA<;AO DAS COISAS" DE FATIMA MEIRELES - Presente uma 

informa9ao do Arquivo Municipal a propor a aquisi9ao de 30 exemplares da obra, pelo valor 

unitario de 10,00 euros. A Camara Municipal deliberou por maio ria com seis votos a favor e 

uma absten9ao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, aprovar a aquisi9ao de 30 exemplares da 

obra, pelo valor unitario de 10,00 euros. __________________ _ 

_ 5.16 - ASSOCIA<;AO DESPORTIV A "OS LIMIANOS" - SEC<;AO DE HOQUEI 

EM PATINS - Presente urn oficio a solicitar autoriza9ao da utiliza9ao do brasao. A Camara 

Municipal deliberou por maioria com seis votos a favor e uma absten9ao do Sr. Vereador 

Dr. Filipe Viana autorizar a utiliza9ao do brasao. _______________ _ 

_ 5.17- UNIDADE LOCAL DE SAUDE DO ALTO MINHO, EPE - Presente urn email 

a solicitar a cedencia do Audit6rio Municipal para o dia 18 de novembro, para a realiza9ao 

das "I Jomadas do Servi9o Social da ULSAM". A Camara Municipal deliberou por maioria 

com seis votos a favor e uma absten9ao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana autorizar a cedencia 

do Audit6rio Rio Lima para o dia 18 de novembro, para a realiza9ao das "I Jomadas do 

Servi9o Social da ULSAM". 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declara9ao de voto 

que se anexa a presente ata, como documento nfunero onze e se considera como fazendo parte 

integrante da mesma. - ---- ----- ----- ---------- -
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5.18 - MARCELA MARTINS PINTO - Presente urn oficio a solicitar a ocupa<;ao da 

via publica no dia 23 de maio, a partir das 21:00 horas para a realiza<;ao de urn desfile de 

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

do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, autorizar a ocupa<;ao da via publica no dia 23 de maio, a 

partir das 21:00 horas para a realiza<;ao de urn desfile de noivas. Mais deliberou por maioria 

com seis votos a favor e uma absten<;ao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, isentar do 

pagamento de taxas. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declara<;ao de voto que se 

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

integrante da mesma. __________________________ _ 

5.19 - INCUBO - INCUBADORA DE INICIATIVAS EMPRESARIAIS 

INOV ADORAS - Ratifica<;ao do despacho do Sr. Presidente da Camara a 30 de abril de 

autoriza<;ao de cedencia do Audit6rio da Biblioteca Municipal no dia 05 de maio, no periodo 

compreendido entre as 09:00 e as 13:00 horas, para a realiza<;ao de workshop. A Camara 

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

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

nos termos e para os efeitos do disposto no n°3 do artigo 35° da Lei 75113 de 12 de setembro, 

de autoriza<;ao de cedencia do Audit6rio da Biblioteca Municipal no dia 05 de maio, no 

periodo compreendido entre as 09:00 e as 13:00 horas, para a realiza<;ao de workshop. 0 Sr. 

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

documento numero onze e se considera como fazendo parte integrante da mesma. ____ _ 

5.20- COMISSAO DE FESTAS DE NOSSA SENHORA DA LAPA- Presente urn 

oficio a solicitar a cedencia do palco para os dias 09 e 10 de junho para a realiza<;ao da "Festa 

de Nossa Senhora da Lapa". A Camara Municipal deliberou por maioria com seis votos a 

favor e uma absten<;ao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, autorizar a cedencia do palco para os 

dias 09 e 10 de junho para a realiza<;ao da "Festa de Nossa Senhora da Lapa". 0 Sr. Vereador 

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

numero onze e se considera como fazendo parte integrante da mesma. ________ _ 

5.21- COMISSAO DE FESTAS DO DIVINO ESPIRITO SANTO- Presente urn 

oficio a solicitar a cedencia do palco para os dias 06, 07 e 08 de junho. A Camara Municipal 

deliberou por maioria com seis votos a favor e uma abstens:ao do Sr. Vereador Dr. Filipe 

Viana, autorizar a cedencia do palco para os dias 06, 07 e 08 de junho. 0 Sr. Vereador Dr. 

Filipe Viana apresentou declaras:ao de voto que se anexa a presente ata, como documento 

numero onze e se considera como fazendo parte integrante da mesma. ________ _ 
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5.22- TUNESA- TUNA FEMININA DA ESCOLA SUPERIOR AGRARIA DE 

PONTE DE LIMA - Presente urn oficio a solicitar a cedencia do Audit6rio Rio Lima, 

autoriza9ao de utilizayao do sistema de som e uso da bilheteira para o dia 04 de junho, para a 

realiza9ao da 6a edi9ao do "Esgota Pipias - Festival de Tunas Femininas". A Camara 

Municipal deliberou por maio ria com seis votos a favor e uma absten9ao do Sr. V ereador 

Dr. Filipe Viana, autorizar a cedencia do Audit6rio Rio Lima, a utiliza9ao do sistema de som 

e uso da bilheteira para o dia 04 de junho, para a realiza9ao da 6a edi9ao do "Esgota Pipias -

Festival de Tunas Femininas", condicionada a apresentayaO do seguro relativo a realizayaO do 

evento. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declarayao de voto que se anexa a 
presente ata, como documento numero onze e se considera como fazendo parte integrante da 

mesma. _______________________________ _ 

5.23 AREA ALTO MINHO - Convite para a Camara Municipal aceitar a 

integra-rao na estrutura associativa, no cargo de 2.0 Secretario da Mesa da Assembleia

Geral- Ratifica9ao do despacho de aceita9ao proferido pelo Sr. Presidente da Camara a 09 

de maio - A Camara Municipal deliberou por maioria com seis votos a favor e urn voto 

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

Camara a 09 de maio, nos termos e para os efeitos do disposto no n°3 do artigo 3 5° da Lei 

75113 de 12 de setembro. -------

_(06) ATRIBUI(:AO DE SUBSIDIOS ______________ _ 

_ 6.1 - ASSOCIA(:AO HUMANITARIA DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE 

PONTE DE LIMA - Presente urn oficio a solicitar a atribui9ao de subsidio anual. A Camara 

Municipal deliberou por maioria com seis votos a favor e uma absten9ao do Sr. Vereador 

Dr. Filipe Viana atribuir urn subsidio anual no valor de 60.000,00 euros, a liquidar 

mensalmente. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declarayao de voto que se anexa a 
presente ata, como documento nlimero doze e se considera como fazendo parte integrante da 

mesma. _ _ _______ ______________________ _ 

_ 6.2 - ASSOCIA(:AO DA V ACA DAS CORD AS - Presente urn oficio a solicitar urn 

subsidio para a realiza9ao do evento "Corrida da Vaca das Cordas". A Camara Municipal 

deliberou por maioria com seis votos a favor e uma absten9ao do Sr. Vereador Dr. Filipe 

Viana atribuir urn subsidio no valor de 2.360,00 euros. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana 

apresentou declarayao de voto que se anexa a presente ata, como documento numero doze e se 

considera como fazendo parte integrante da mesma. _______________ _ 

6.3- UNIAO DESPORTIVA E CULTURAL DA GEMIEIRA- Presente urn oficio a 

solicitar urn subsidio para a realiza9ao do 26.° Festival Folcl6rico no dia 11 de maio de 2014. 
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A Camara Municipal deliberou por maioria com seis votos a favor e uma absten<;ao do Sr. 

Vereador Dr. Filipe Viana atribuir urn subsidio no valor de 407,00 euros. 0 Sr. Vereador Dr. 

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

numero doze e se considera como fazendo parte integrante da mesma. ________ _ 

_ 6.4- ASSOCIA<;AO DE PAIS DO CENTRO EDUCATIVO DAS LAGOAS 

Presente uma informa<;ao do Chefe da Unidade de Recursos Naturais e Rurais, a propor a 

atribui<;ao de urn subsidio destinado a comparticipar as refei<;oes servidas no ambito da 

realiza<;ao da Oficina da Pascoa. A Camara Municipal deliberou por maioria com seis votos 

a favor e uma absten<;ao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana atribuir urn subsidio no valor de 

529,50 euros. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declara<;ao de voto que se anexa a 
presente ata, como documento numero doze e se considera como fazendo parte integrante da 

mesma. ______________________________________________________________ ___ 

_ (07) APROVA<;AO DA ATA EM MINUTA:- Nos termos dos nlimeros 3 e 4, do artigo 

57°, da Lei n° 75/2013 , de 12 de Setembro, na reda<;ao que lhe 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 absten<;ao do 

Sr. Vereador Dr. Filipe Viana. _____________________________________________ _ 

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

Camara declarou encerrada a reuniao pelas dezassete horas e cinquenta e cinco minutos. __ 

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

-A Secretaria, 

S sf Wf\cr-yl-A V'L ll::. c1- ~--6 A~ 



PO:'ITE DE illl-\ 
Um partido ao seu lado 

RECOM ENDAc;AO 

Recoloca!;ao de painel eletr6nico 

Sem questionar a utilidade dos paineis interativos, deve-se ter em considera~ao as acessibilidades a toda a 

popula~ao. A consulta de informa~ao permitida nesses paineis dirige-se mais a pessoas que visitam Ponte de 

Lima, no entanto, o seu conteudo justifica que a popula~ao local tambem aceda para se informar e para 

colher melhor conhecimento da realidade que a rodeia. Consideramos que esta forma de comunica~ao, de 

promo~ao e divulga~ao das potencialidades do concelho ira atingir os objetivos que se pretendem, seja de 

dar a conhecer melhor Ponte de L)!Da e par af conseg~iratrair maiorf.liJ_Illero de visitantes e formar melhor. 

os locais para transmitirem com eficacia a imagem turfstica e ambiental do territ6rio. 

Ate aqui estou de acordo, mas nao sera diffcil concluir que em tempo de chuvas e ventos muito pouca gente 

ira servir-se dos paineis interativos. Tambem nao sera diffcil concluir que uma consideravel camada da 

popula~ao nao vai aceder. Par outro lado o acesso e individual, o que e um fator perturbador da 

oportunidade de consulta. 

Se analisarmos o papel informative do paine! eletr6nico facilmente se conclui que, quer um equipamento, 

quer outro, nao se substituem, porventura sao complementares. 

Par ausculta~ao de varias pessoas, sinto a sua repulsa pelo facto de terem retirado o painel eletr6nico, 

atitude que partilho par lhes assistir, em minha opiniao, muita razao. 

0 paine! eletr6nico permite consulta em simultaneo a um grupo de pessoas, em tempo de invernia 

possibilita consulta dentro duma viatura prestando um verdadeiro servi~o publico pelas informa~oes uteis 

que continha, sendo um exemplo as farmacias de servi~o e os nQ de telefone de institui~oes de interesse 

social como par exemplo a PSP, o Institute de Apoio a Vftima, etc. 

A retirada do paine! eletr6nico permite que questione: 

E uma retirada em definitive? Se sim, qual o fundamento da decisao? Qual o custo do painel? Nao sera 

restringir informa~ao a uma camada da popula~ao? Nao sera um desperdicio de dinheiro publico a sua 

retirada? 

Par nao concordar com a retirada definitiva, devido ao servi~o publico que presta, recomendo a sua 

recoloca~ao de preferencia no mesmo local ou em alternativa na zona escolar. 

Ponte de Lima, 12 de abril de 2014 

man uelbarrosvereadorcmpl@gmail.com 



PONTE DE LBH 
Um partido ao seu lado 

VOTO DE FELICITA~OES 

Na sequencia dos votos de felicita~oes dirigidos a diversas associa~oes e atletas concelhios 

pelos sucessos desportivos alcan~ados e aprovados pela Camara Municipal proponho urn voto de 

felicita~oes a Associa~ao Desportiva "Os Limianos" pela conquista da Ta~a da Associa~ao de 

Futebol de Viana do Castelo, no escalao de iniciados, e ao Futebol Clube de Caba~os que 

conquistou, pela primeira vez na sua hist6ria, a Ta~a lnatel Viana do Castelo 

Mais proponho que o voto de felicita~;oes seja extensive aos seus treinadores e aos 

dirigentes que com esfor~o contribufram para a obten~ao destes resultados. 

Ponte de lima, 12 de maio de 2014 

0 Vereador do PPD/PSD 

(Manuel Barros) 

manuelbarrosvereadorcmpl@gmail.com 



PONTE DE illL\ 
Um partido ao seu lado 

DECLARACAO DEVOTO 

Abertura de procedimento por ajuste direto 

Na quaJidade de vereador do PPDIPSD de Ponte de Lima voto contra a abertura de 

procedimento por ajuste direto, acUudicacao e it celebracao de contrato de aquisicao de servicos 

de limpeza e saneamento ao fomecedor .. Manuel Ribeiro- Limpeza de Sanea.mento, Lda.''. de 

Viana do Castelo. pelo valor de 4.560,00 euros acrescido de I A a ta."Xa legal em vigor. por 

considerar que deviam ser convidadas pelo menos tres empresas a apresentar propostas. 

defendendo assim melhor os interesses do Municipio e dando a oportunidade a mats 

fomecedores habilitados para o efeito de concorrer a realizacao do referido servico. 
p~~ S.J 

Ponte de Lima, 12 de maio de 2014 

manuelbarrosvereadorcmpl@gmail.com 



MOVIMENTO 51 

DECLARACAO DE VOTO 

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

das suas fun96es, declarar o seu voto contra, no ambito do ponto J } ~oMSe D.~ 

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 dos 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 comum; cfr.: or9amento participative e 

participa9ao de ideias; 

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

imposi9ao e nao de dialogo construtivo; 

5 - Considerando que a nossa Vila de Ponte de Lima, com 88S anos de existencia, nos 

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

principia da representatividade e do espfrito democratico das nossas rafzes. 

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

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

Ponte de Lima, 12 de Maio de 2014, 

0 Vereador do Movimento 51, 

~_,--:s--
(Filipe Viana) 

1 



MOVIMENTO 51 

DECLARACAO DE VOTO 

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

das suas func;oes, declarar o seu voto contra, no ambito do ponte JJ , '3 . J. e- 3 :~ , 
> 

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 

imposigao e nao de dialogo construtivo; 

5 - Considerando que a nossa Vila de Ponte de Lima, com 88S anos de existencia, nos 

merece o maier respeito pela hist6ria dos nossos antepassados, bern 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, 12 de Maio de 2014, 

0 Vereador do Movimento 51, 

(Filipe Viana) 

1 



MOVIMENTO 51 

DECLARACAO DE VOTO 

0 Vereador Filipe Viana, eleito na lista do MOVIMENTO 51, vem, no exercfcio das suas 

func;6es, declarar o seu veto contra, no ambito de todos os ajustes directos insitos na 

presente ordem de trabalhos, como sejam no 3 .1:( ~'t.ro...osmvyP a>o /'IE;~~ ~ ~?..~ L·-~ 11 - ,id~:~ 
com os fundamentos e considerandos seguintes: 

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

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 ser essa, designadamente no que a este ponte diz respeito. 

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, veto contra. 

0 Vereador do MOVIMENTO 51, 

~ 

:P~-
(Filipe Viana) 

1 



MOVIMENTO 51 

DECLARACAO DE VOTO 

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

das suas fun9iies, declarar a seu vola absten9ao, no ambito do pont a L.i, J £-~J'', ~ ;_ J,. 11.!~"-' -
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 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 88S 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 

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

Ponte de Lima, 12 de Maio de 2014, 

0 Vereador do Movimento 51, 

~,, V,·:-y 
(Filipe Viana) 

1 



MDV/MENTO 51 

DECLARACAO DE VOTO 

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

das suas funv6es, declarar o seu voto contra, no ambito do, ponto-4.3 /1 ·tt, L( .§ 
1 

11 . c,. l..f .J.. V·l; l.f .j fL 

com os fundamentos e considerandos seguintes: 4 ·). 0 

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

decisao em causa, com violavao 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 

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

qual tambem o ora Vereador se viu forvado 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 realizavao dum projecto em comum; cfr.: orvamento participative e 

participa9ao de ideias; 

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

imposivao e nao de dialogo construtivo; 

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

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

principio da representatividade e do espfrit<f?democratico das noss~s ~~- e ·:f)- 1---* ~ 
6- ~\(~ q ~Z)ibf~J _t ~ (o» c_·vv_ -..7 ~ .. -&-.;~ r;~. _R 

Face ao expendido, em coerencia demc5cfa~ corfi' mc.h'd~Vfdencia di re te de cbnsiderar o 

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

Ponte de Lima, 12 de Maio de 2014, 

0 Vereador do Movimento 51, 

~ (Fi 1pe Viana) 

1 



MDV/MENTO 51 

DECLARACAO DE VOTO 

0 Vereador Filipe Viana, eleito na lista do MOVIMENTO 51, vem, no exercfcio das suas 

func;oes, declarar o seu voto contra, no ambito de todos os ajustes directos insitos na 

presente ordem de trabalhos, como sejam no 5 1 . S . .l 5. 31 ~ Lf ~t, 5 . 6' R 5 · {3 
" ? I 1 

com os fundamentos e considerandos seguintes: 

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

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 decisoes, entende o ora 

Vereador que a forma nao devera ser essa, designadamente no que a este ponto diz respeito. 

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. 

0 Vereador do MOVIMENTO 51, 

~~· 
(Filipe Viana) 

1 



MOVIMENTO 51 

DECLARACAO DE VOTO 

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

das suas fun<;oes, declarar o seu voto abstengao, no ambito do ponto S..# S-)8
1 

'6", &!l , 
com os fundamentos e considerandos seguintes: 'S., rJ-o' ':J · JA J.- S" · )..) ~ ' 

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

qual tambem o ora Vereador se viu for<;ado a intentar a competente acgao judicial para o 

efeito; 

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

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

participagao de ideias; 

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

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

principia da representatividade e do espirito democratico das nossas raizes. 

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

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

Ponte de Lima, 12 de Maio de 2014, 

0 Vereador do Movimento 51, 

~ 
(Filipe Viana) 

1 
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MDV/MENTO 51 

DECLARA<;AO DE VOTO 

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

das suas fun<;oes, declarar o seu voto absten<;ao, no ambito do ponte b-1 . £-.L ,{. 3 5I- (.I.{ , 
I I 

com os fundamentos e considerandos seguintes: 

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

decisao em causa, com viola<;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 

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

qual tambem o ora Vereador se viu for<;ado a intentar 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 realiza<;ao dum projecto em comum; cfr. : or<;amento participative e 

participa<;ao de ideias; 

4 - Considerando que a polftica 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 881J anos de existencia, nos 

merece o maier respeito pela hist6ria dos nossos antepassados, bern 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 absten<;ao. 

Ponte de Lima, 12 de Maio de 2014, 

0 Vereador do Movimento 51, 

~ 
(Filipe Viana) 

1 
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