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Reuniiio de 09 de junho de 2014 

REUNIAO DA CAMARA MUNICIPAL 
DE 

PONTE DE LIMA 

Data da reunilio: 09 dejzmlw lie 2014 
Local da Reunilio: Ediflcio dos PafOS do Concellw 

PRESEN<;AS: 

Presidcnte: 
Eng. Victor Manuel Alves Mendes 

Vereadores: 
Sr. Gaspar Correia Martins 
Dr~ Ana Maria Martins Machado 
Eng0 Manuel Pereira da Rocha Barros 
En1t Vasco Nuno Magalhiles Velho de Almeida Ferraz 
Dr. Filipe Agostinho Cruz Viana 
Dr. Paulo .Jor~e da Cunha Barreiro de Sousa 

FALTAS: ---

Inicio da Reuniiio: Quinze horas 

Encerramento: Dezatwve ltoras 

Secretdrio: Tecnica Superior Dr. a Filomena Mimoso da Silva 

Prestou Colaboraft1o Tecnica: Ma Guilltermina Franco 

Resumo Diario de Tesouraria: 
Sa/do ..................... 12.615.240,94 euros 

OBS: 
A Ata foi aprovada por minuta 
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_ PERiODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA: __________ _ _ 

_ IntervenfiiO dos Vereadores: ---------------------------------------------
- Usou da palavra em primeiro lugar o Senhor Vereador Eng.0 Manuel Barros para solicitar 

qual o ponto de situac;ao relativamente aos gimnodesportivos das Freguesias da Ribeira, 

Feitosa e Facha. Relativamente a este ultimo questionou se o mesmo ja se encontra aberto a 
comunidade. Pronunciou-se sobre o facto da capa e contracapa da Agenda Cultural dar mais 

evidencia aos artistas e menos aos eventos; Perguntou qual o ponto de situac;ao relativamente 

ao documento a disponibilizar aos Munfcipes no sentido de facilitar a interpretac;ao do PDM; 

Questionou sobre o horirrio de funcionamento do Albergue de Peregrinos, e, relativamente a 

este assunto apresenta uma Proposta de Recomendac;ao, a qual fica anexa a presente ata como 

documento n(tmero um. Continuou a usar da palavra para apresentar uma proposta de 

recomendac;ao relativa a escultura/monumento colocada na Ponte Romana, a qual fica anexa a 
presente ata como documento nU.mero dais e se considera como fazendo parte integrante da 

mesma. ____________________________________________ _ 

Seguidamente usou da palavra o Senhor Vereador Dr. Filipe Viana que abordou os 

seguintes assuntos: saneamento a transbordar em S. Gonc;alo, nao sabendo precisar onde; 

exist~ncia de urn cano fin·ado na Quinta das Lagoas, Freguesia de Ardegao, Freixo e Mato; 

Acidente na Academia de Musica; Estado do muro do cemiterio e residencia, na Freguesia de 

Poiares; Perigosidade na entrada de Ponte de Lima, por forc;a do estado da casa da Princesa; 

Reforc;o da iluminac;ao na Freguesia da Facha; Colocas:ao de sintetico na Freguesia da Facha; 

Ponto de situac;ao relativamente ao PDM, e a Passagem da linha de Muito Alta Tensao; 

Processo das 35/40 horas; Reduc;ao de rega nos jardins versus apoio aos mais carenciados; 

Incentivo a natalidade; Praias tluviais da Gandra e Bertiandos; Periodo critico; Epoca 

Balnear; Necessidade de Semaforos no Largo da Feira na Freguesia de Freixo; 

Disponibilizas:ao do Camarote existente no Teatro reservado a Presidencia. Por itltimo fez 

referencia a celebral(ffo ao Dia Mundial da Crians:a, a um de junho, ao Dia Mundial do 

Ambiente, a oito de junho, e Dia de Portugal, de Cam5es e das Comunidades Portuguesas, a 

dezdejunho. ________________________________________________________ __ 

_ 0 Senhor Presidente da C<imara eo Sr. Vice-Presidente apresentaram os esclarecimentos 

tidos por necessarios. --------------------------------------------------

_ORDEM DO DIA: Presente a ordem de trabalhos, foram tomadas as seguintcs resolu9CSes 

acerca dos assuntos dela constantes. -------------------------------------------
_(01) APROVA<;AO DA ATA DA REUNIAO ANTERIOR:- A C§.mara Municipal em 

cumprimento do disposto no nllinero 2, do artigo 57°, da Lei n.0 75/2013, de 12 de setembro, e 
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sem prejuizo da sua previa aprovacrao sob a forma de minuta, para efcitos do disposto nos 

nillneros 3 e 4 do citado artigo, deliberou aprovar a ata da reuniao realizada em 09 de junho de 

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

delibera9ao foi tomada por maioria com seis votos a favor e urn voto contra do Sr. Vereador 

Dr. Filipe Viana. ________ _________ __________ _ 

_ (02) OBRAS PUBLICAS ----------------

_ 2.1 - RECONSTRU<;AO DO A<;UDE DO RIO LIMA - PROJETO DE 

BENEFICIA<;AO E RECUPERACAO AMBIENT AL - Emissao de parecer favoravel a 
adjudica~ao ao "Gabinete Ferreira Lemos - Engenharia, Lda.", pelo valor de 12.000,00 

€, acrescido de IV A a taxa legal em vigor. A Camara Municipal delibcrou por maio ria 

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

favon1vel a adjudica9ffo ao "Gabinctc Ferreira Lemos - Engenharia, Lda.", pelo valor de 

12.000,00 euros, acrescido de !VA a taxa legal em vigor. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana 

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

considera como fazendo parte integrante da mcsma. ______________ _ 

_ 2.2- EMPREITADA DE "ALARGAMENTO DA ATUAL REDE DE ESGOTOS

LOTEAMENTO DE CRASTO - RIBEIRA" - Aprova~ao do Projeto, Abertura de 

Concurso Publico, Aprova~ao do Caderno de Encar~os, Programa de Procedimento, 

Mapa de Quantidades e Dcsigna~ao do Juri. A Cl~mara Mmucipal delibcrou por maioria 

com seis votos a favor e um voto contra do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, aprovar o projeto, 

proceder a abertura de concurso publico, aprovar o cademo de encargos, programa de 

procedimento c mapa de quantidades. Mais dcliberou 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 Martins, pela Tecnica Superior, Ora. Filomena 

Mimosa e pelo Gestor do Servivo de Aguas e Saneamento, Engo Carlos Lima. 0 Sr. Vereador 

Dr. Filipe Viana apresentou declaracrao de voto que se anexa a presente ata, como documcnto 

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

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

_3.1- ACORDOS DE EXECUCAO"DE DELEGA<;AO DAS COMPETENCIAS NAS 

JUNTAS DE FREGUESIA, PREVISTAS NO No 1 DO ARTIGO 132°, DA LEI N° 

75/2013, DE 12 DE SETEMBRO - Aprova~ao. A Camara Municipal deliberou por 

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

acordos de cxccu9ao de delegacrao de competencias nas juntas de freguesia. Mais deliberou 

por maio ria com seis votos a favor e um voto contra do Sr. V creador Dr. Filipe Viana, 
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remeter a aprecia9ao e aprovac;ao da Assembleia Municipal. 0 Sr. Vereador Eng.0 Manuel 

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

quatro e se considcra como fazendo pa1te integrante da mesma. _ _______ __ _ 

_ 3.2 CONTRA TO INTERADMINISTRA TIVO DELEGACAO DE 

COMPETENCIAS - TRANSPORTES ESCOLARES. A Camara Municipal deliberou 

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

aprovar o contrato interadministrativo delegal(ao de competencias - transportcs escolares. 

Mais delibcrou por maioria com seis votos a favor e um voto contra do Sr. Vereador Dr. 

Filipe Viana, remeter a aprecia9ao e aprovac;ao da Assembleia Municipal. _____ _ _ 

3.3 CONTRA TO INTERADMINISTRATIVO DELEGACAO DE 

COMPETENCIAS na Junta de Freguesia de Fornelos e Queijada para Maouten~ao e 

VigiHincia do Parque da Madalena. A Camara Municipal deliberou por maioria com seis 

votos a favor e urn voto contra do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, aprovar o contrato 

interadministrativo delegac;ao de competencias na Junta de Freguesia de Fomelos e Queijada 

para Manuten9ao e Vigilancia do Parque da Madalena. Mais deliberou por maioria com seis 

votos a favor e urn voto contra do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, remeter a aprecia9ao e 

aprova9ao da Assembleia Municipal. _______ ____________ _ 

3.4 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DELEGACAO DE 
A 

COMPETENCIAS de Limpcza c Recolha de Residuos nas Juntas de Freguesia de 

Refoios do Lima e Estoraos. A Camara Mtmicipal deliberou por maioria com seis votos a 

favor e urn voto contra do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, aprovar o contrato 

interadministrativo delegac;ao de competencias de Limpeza e Recolha de Residues nas Juntas 

de Freguesia de Refoios do Lima e Estoraos. Mais deliberou por maioria com seis votos a 

favor e urn voto contra do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, remeter a apreciar;ao e aprova9ao da 

Asscmblcia MunicipaL _________________________ _ 

_ 3.5 - FREGUESIA DE BEIRAL DO LIMA - Presente urn oficio a solicitar o 

adiantamento das verbas. A Camara Municipal deliberou por unanimidade, autorizar o 

adiantamento das verbas, para o ano de 2014. ____ ____________ _ 

_ 3.6 - FREGUESIA DE POIARES - Presente um oficio a solicitar o adiantamcnto das 

verbas. A Camara Municipal deliberou por unanimidade, autorizar o adiantamento das 

vcrbas, para o ana de 2014. ________ _ ______________ _ 

3.7 - FREGUESIA DA CORRELHA - Presente mn oficio a solicitar uma 

comparticipac;ao financeira destinada as "Marchas de S. Joao''. A Camara Municipal 
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deliberou por unanimidade, atribuir uma comparticipac;:ao financeira no valor de 900,00 

euros. _______________________________ _ 

3.8 - FREGUESIA DE S. PEDRO D' ARCOS - Prcscntc urn oficio a solicitar 

autoriza<;lio para mudan9a de local de equipamentos das instala9oes da cozinha da EBl para o 

Sallio anexo da Junta, bem como apoio tecnico a referida mudanr;a. A Camara Municipal 

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

Viana, aprovar a autorizac;:ao para mudan<;a de local de equipamentos das instala<;Ges da 

cozinha da EB 1 para o Salao anexo da Junta, bern como apoio tecnico a referida mudanc;:a. 0 

Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declarayao de voto que se anexa a presente ata, 

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

_ 3.9 - FREGUESIA DE S. PEDRO D' ARCOS- Presente urn oficio a solicitar urn 

estudo de fonna a alterar a ex-cantina da EB 1 para Casa Mortuaria. A Camara Municipal 

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

Viana, autorizar a elaborar;ao de urn estudo de forma a alterar a ex-cantina da EBl para Casa 

Mmtmiria. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declara<;lio de voto que se anexa a 
presente ata, como documento numero cinco e se considera como fazendo parte integrante da 

mesma. __________ --:----------------------

3.10 FREGUESIA DE SANTA COMB A CONTRA TO 

INTERADMINISTRATIVO DE DELEGA<;AO DE COMPETtNCIAS "2a FASE DA 

REQUALIFICA<;AO DO CENTRO CIVICO DE SANTA COMBA" - Aprova~ao. A 

Camara Municipal deliberou por maio ria com cinco votos a favor e duas abstenc;:5es dos Srs. 

Vereadores Dr. Filipe Viana e Eng.0 Manuel Barros, aprovar contrato interadministrativo de 

delega<;ao de competencias ''28 fase da requalifica<;:ao do centro civico de Santa Comba". Mais 

deliberou por maioria com cinco votos a favor e duas absten<;Ges dos Srs. Vereadores Dr. 

Filipe Viana e Eng.0 Manuel Barros, submeter a aprecia9ao e aprovac;:ao da Assemhleia 

Mw1icipal. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declarayao de voto que se anexa a 
presente ata, como documento n(unero cinco e se considera como fazendo parte integrante da 

mesma. ______________________________ _ 

_ 3.11 - FREGUESIA DE SANTA CO MBA - APOIO FINANCEIRO PARA OS 

TRABALHOS DE DRENAGEM DAS AGUAS PLUVIAIS NO AMBITO DA OBRA DE 

"REQUALJFICA<;AO URBANA DO CENTRO CIVICO" DE COMPETENCIA DA 

JUNTA DE FREGUESIA. A Camara Municipal deliberou por maioria com seis votos a 

favor e urn voto contra do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, aprovar o apoio financeiro para os 
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trabalhos de drenagem das aguas pluviais no ambito da obra de "Requalificacyao Urbana do 

Centro Civico" de competencia dajtmta de freguesia. ______________ _ 

_ (04) ASSUNTOS DIVERSOS --------------- -

_ 4.1 - AQUISI<;AO DE SERVI(::OS - ALUGUER DE CAMARINS PARA A FEIRA 

DA CACA - Emissao de pareccr favon!vcl a abcrtura de proccdimento, adjudica~ao e 

celebra~ao de contrato ao fornecedor "Luso-Espetaculos Alexandre - Sociedade 

Unipessoal, Lda.'' pelo valor de 1.200,00 €, acrescido de IV A a taxa legal em vigor. A 

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

Vereador Dr. Filipe Viana, emitir parecer favoravel a abertura de procedimento, adjudicacyao e 

celebra!):ao de contrato ao fornecedor "Luso-Espetaculos Alexandre - Sociedade Unipessoal, 

Lda." pelo valor de 1.200,00 €, 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 

nfunero seis e se considera como t'azendo parte integrante da mesma. ________ _ 

_ 4.2 - AQUISI<;AO DE SERVI<;OS DE JMPRESSAO DIGITAL DE OUTDOORS E 

MUPIES PARA DIVERSAS ATIVIDADES CULTURAIS - Emissao de parecer· 

favoravel a abertura de procedimento, adjudica~ao e celebra~ao de contrato ao 

fornecedor "Intactimagem, Lda.", pelo valor de 3.300,00 €, acrcscido de IVA a taxa 

legal em vigor. A Camara Municipal deliberou por maioria com seis votos a favor e um 

voto contra do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, emitir parecer favonivel a abertura de 

procedimento, adjudica9~o e celebra!):~O de contra to ao fomecedor "Intactimagem, Lda. ", 

pelo valor de 3.300,00 €, acrescido de IVA a taxa legal em vigor. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe 

Viana apresentou declaracyao de voto que se anexa a presente ata, como documento ntunero 

seis e se considera como fazendo parte integrante da mesma. ------------------------
_ 4.3 - AQUISI<;AO DE SERVI(::OS DE ALOJAMENTO - Emissao de parecer 

favon!vel a abertura ·de procedimento, adjudica~Ao e celebt·a~ao de contrato ao 

fomccedor '~Center - Central Nacional do Turismo no Espac;o Rural"~ pelo valor de 

94,34 €, acrescido de IV A a taxa legal em vigor. A Camara Mtmicipal deliberou por 

mnior·ia com seis votos a favor e urn voto contra do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, emitir 

parecer favoravel a abertura de procedimento, adjudicayao e celebracyao de contrato ao 

fornecedor ''Center - Central Nacional do Turismo no Espa<;o Rural", pelo valor de 94,34 €, 

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

declara<;~o de voto que se anexa a presente ata, como documento numero seis e se considera 

como fazendo parte integrante da mesma. __________________ _ 
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4,4 - AQUISI<;AO DE SERVICOS CONTRA TO DE MANUTEN<;AO GLOBAL 

ANUAL PARA 0 SISTEMA DE GESTAO DE ASSIDUIDADE - Emissao de parecer 

favon1vel a abertura de procedimento por ajuste direto, ao fornecedor "SmartStep -

Sistemas de Mobilidade integrados, Lda.", pelo valor de 8.550,00 €, acrescido de IVA a 
taxa legal em vigor. A Camara Municipal deliberou por maioria com seis votos a favor e 

um voto contra do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, emitir parecer favoravel a abertura de 

procedimento por ajuste direto, ao fomecedor "SmartStep - Sistemas de Mobilidade 

integrados, Lda.", pelo valor de 8.550,00 €, 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 seis e se considera como fazendo parte integrante da mesma. ________ _ 

4.5 - AQUISI<;AO DE SERVI<;OS DE HONORARIOS REFERENTES A 

SERVI<;OS JURIDICOS- Emissao de parccer favoravel a abertura de procedimcnto, 

adjudica-rao e celebra','!ao de contrato ao fornccedor "Cerqueira Alves & Associados -

Sociedade de Advogados, RL", pelo valor de 2.000,00 €, acrescido de IVA a taxa legal 

em vigor. A CAmara Municipal deliberou por maio ria com cinco votos a favor e dois votos 

contra dos Srs. Vereadores Dr. Filipe Viana e Eng.0 Manuel Barros, emitir parecer favonivcl a 
abertura de procedimento, adjudicas:ao e celebra9ao de contrato ao fornecedor "Cerqueira 

Alves & Associados- Sociedade de Advogados, RL", pelo valor de 2.000,00 €, acrescido de 

IVA a taxa legal em vigor. Os Srs. Vereadores Eng. 0 Manuel Banos e Dr. Filipe Viana 

apresentaram declarayoes de voto que se anexam a presente ata, como documentos ni1meros 

sete e oito, respetivamente, e se consideram como fazendo parte integrante da 

mesma·--------------------------------------------------------------

4.6 AQUISI(:AO DE SERVICOS JURIDICOS NO AMBITO DA 

REPRIVATIZA<;AO DA EMPRESA GERAL DE FOMENTO, S.A. - Emissao de 

pareccr favonivel a abertura de procedimento por ajustc direto, ao fornecedo•· 

"Sociedade de Advogados, RL - Nuno Cer·eijeira Namora, Pedro Marinho Falciio & 

Associados, pelo valor de 49.285,71 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 dos 

Srs. Vereadores Dr. Filipe Viana e Eng.0 Manuel Barros, emitir parecer favonivel a abertura 

de procedimento por ajuste direto, ao fornecedor ''Sociedade de Advogados, RL - Nuno 

Cereijeira Namora, Pedro Marinho Falcao & Associados, pelo valor de 49.285,71 euros, 

acrescido de fVA a taxa legal em vigor. Os Srs. Vereadores Dr. Filipe Viana e Eng.0 Manuel 

Barros apresentaram declarac;oes de voto que se anexam a presente ata, como documentos 
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nurneros seis, oito e nove, respetivamente, e se consideram como fazendo parte integrante da 

mcsma. ________________________________________ ~--------------------

4. 7 - PRO POST A DO SR. PRESIDENTE DA CAMARA - Autoriza~ao de 

participa~ao como membro fundador na constitui~ao de uma Cooperativa de Interesse 

Publico de Rcsponsabilidade Limitada, hem como a nomea~ao do rcpresentante legal -

Aprova~ao. A Camara Municipal deJiberou por maioria com seis votos a favor e urn voto 

contra do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, aprovar a participa<;ao como membro fundador na 

constitui9!0 de uma Cooperativa de Interesse Publico de Responsabilidade Limitada, 

nomeando o Sr. Presidente da Camara como represcntante legal. Mais deliberou por maioria 

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

entrada de capital cern titulos para a sec9a0 florestal e cem titulos para a secyao social, nurn 

total de duzentos titulos a 5,00 euros cada, o que perfaz o valor de 1.000,00 euros. Mais 

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

Viana, submeter a aprecia9!0 e aprova<;ao da Assembleia Municipal. _ ______________ _ 

_ 4.8 - PROCEDIMENTO CONCURSAL COMUM DE RECRUTAMENTO 

EXCECIONAL, NA MODALIDADE DE RELA<';AO JURIDICA DE EMPREGO 

PUBLICO POR TEMPO lNDETERMINADO DE 25 ASSISTENTES 

OPERACIONAIS. A Camara Municipal deliberou por maioria com seis votes a favor e 

uma abstenr;ao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, aprovar a abe1tura de procedimento 

eoncursal comum na modalidade de rela<;ao juridiea de emprego publico por tempo 

indeterminado de 25 assistentes operacionais, destinado a candidates que nao possuam uma 

rela<;ao juridica de emprego p6blico por tempo indetenninado previamente estabelecida. Mais 

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

Viana, nos tem10s do disposto no n.0 2 do artigo 64.0 da lei n.0 83-C/2013, de 31 de dezembro, 

submeter a aprecia<;ffo e aprovaryao da Assembleia Municipal. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana 

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

se considera como fazendo parte integrante da mesma. _________________________ __ 

_ 4.9 - AUTORIZAC";AO PARA A RENOVA(:AO, POR NOVO PERTOOO DE UM 

ANO, DO CONTRA TO DE TRABALHO EM FUN(;OES PUBLICAS A TERMO 

RESOLUTIVO CERTO AO ABRTGO ENOS TERMOS DO DISPOSTO NO ARTJGO 

55.0 DA LEI N.0 83-C/2013, DE 31 DE DEZEMBRO. A Camara Mtmicipal deliberou por 

maioria com seis votes a favor e uma abstenryao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, de acordo 

com a informa9fio da Chefe de Divisao Administrativa e Financeira, autorizar a renovaryao do 

contrato referido. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana aprescntou declarayffo de voto que se anexa 
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a presente ata, como documento numero cinco e se considera como fazendo parte integrante 

da mesma. _____________________________ _ 

4.10 VENDA DE MATERIAL MERCHANDISING NO FESTIVAL 

INTERNACIONAL DE JARDINS - Presente uma infom1a91io tecnica relativamente a 
venda de bones, pelo prec;o unitario de 5,00 euros. A Cftmara Mtmicipal deliberou por 

maioria com seis votos a favor e tuna absten9ao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, fixar o 

pre9o de venda dos bones, pelo pre9o tmitirio de 5,00 euros. ___________ _ 

4.11 - CIRCUITOS ESPECIAIS DE TRANSPORTES ESCOLARES - ANO 

LETIVO 2014/2015 - Aprova~ao do relatorio final e abertura de novo concurso publico, 

aprova~i\o do Caderno de Encargos, Programa do Procedimento e designa~ao do .Juri. A 

Camara Mtmicipal deliberou por maioria corn seis votos a favor e mn voto contra do Sr. 

Vereador Dr. Filipe Viana, aprovar o relat6rio final, o caderno de encargos e o programa de 

procedimento, autorizar a abertura de novo concw·so publico. Mais delibcrou por maioria 

com seis votos a favor e wn voto contra do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, designar o juri do 

procedirnento sendo constituido pelo Sr. Vice-Presidente Gaspar Martins, pela Tecnica 

Superior Dr.a Filomena Mimoso e pela Assistente Tecnica, Antonia Sa. _______ _ 

4.12- PROPOSTA DO SR. VEREADOR DO PPD/PSD ENG.o MANUEL BARROS 

- Gabinete de Gesti\o do Centro Historico. A Cftrnara Municipal deliberou por maioria 

com cinco votos contra, urna abstenc;ao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana e tun voto a favor do 

Sr. Vereador Eng.0 Manuel Barros, rejeitar a proposta. 0 Senhor Presidente e os Senhores 

Vereadores eleitos pelo CDS-PP apresentaram declara9ao de voto que se anexa a presente ata, 

como documento numero dez e se considera como fazendo parte integrante da rnesma. __ _ 

4.13- PROPOSTA DO SR. VEREADOR DO PPD/PSD ENG.o MANUEL BARROS 

- Cria~ao do Cartao de Idoso; Regulamento do Cartao Municipal do ldoso. A Camara 

Municipal deliberou por maioria corn cinco votos contra, uma absten<;ao do Sr. Vereador 

Dr. Filipe Viana e um voto a favor do Sr. Vereador Eng.o Mmmel Barros, rejeitar a proposta. 

0 Senhor Presidente e os Senhores Vereadores eleitos pelo CDS-PP apresentaram declara9~0 

de voto que se anexa a presente ata, como documento nurnero onze e se considera como 

fazendo parte integrante da mesma ____________________ _ 

4.14 - PROPOSTA DO SR. VEREADOR DO MOVIMENTO 51 DR.o FILIPE 

VIANA- Loja do cidadao e Politicas Sociais. A Camara Mtmicipal deliberou por maioria 

com cinco votos contra e dois votos a favor dos Srs. Vereadores Eng.0 Manuel Barros e Dr. 

Filipe Viana, rejeitar a proposta. 0 Senhor Presidente e os Senhores Vereadores eleitos pelo 
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CDS-PP apresentaram declarac;a.o de voto que se anexa a presente ata, como documento 

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

4.15 - PROPOSTA DO SR. VEREADOR DO MOVIMENTO 51 DR.o FILIPE 

VIANA - Ambiente e urbanismo. A Ci1mara Municipal delibcrou por maioria com cinco 

votos contra, uma absten9a.o do Sr. Vereador Eng.0 Manuel Barros e um voto a favor do Sr. 

Vereador Dr. Filipe Viana, rejeitar a proposta. 0 Senhor Presidente e os Senhores Vereadores 

eleitos pelo CDS-PP apresentaram declaras;ao de voto que se anexa a presente ata, como 

documento numero treze e se considera como t'azendo parte integrante da mesma. ___ _ _ 

_ 4.16 - PROPOSTA DO SR. VEREADOR DO MOVIMENTO 51 DR.o FILIPE 

VIANA - Amiga da Saude. A Cfunara Municipal deliberou por maioria com cinco votos 

contra, uma absten<;a.o do Sr. Vereador Eng. 0 Manuel Barros e urn voto a favor do Sr. 

Vereador Dr. Filipe Viana, rejeitar a proposta. 0 Senhor Presidente e os Senhores Vereadores 

eleitos pelo CDS-PP apresentaram declarac;a.o de voto que se anexa a presente ata, como 

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

_ 4.17 - HABITACAO SOCIAL - Presente uma proposta do Servi9o de A9ao Social a 

propor a alterac;ao do titular do fogo "Casa Amiga CMPL 1 de Rebord5es Santa Maria" de 

Manuel Ant6nio Silva Liquito para Maria Elisabete Rodrigues Dias. A Cfunara Municipal 

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

autorizar a alterac;ao do titular do fogo 1'Casa Amiga CMPL 1 de Rebord5es Santa Maria" de 

Manuel Ant6nio Silva Liquito para Maria Elisabete Rodrigues Dias. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe 

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

cinco e se considera como fazendo pa1te integrante da mesma. _____ ....;,_ _____ _ 

_ 4.18 - HABITA<;AO SOCIAL - Presente uma proposta do Servi9o de A9ao Social a 

propor a redus;ao da renda do inquilino Manuel Jose Fernandes da Silva relativa a um T2 no 

Bairro da Poc;a Grande em Arcozelo. A Camara Municipal deliberou maioria com seis votos 

a favor e uma absten9ffo do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, autorizar a reduc;ao da renda do 

inquilino Manuel Jose Fernandes da Silva relativa a urn T2 no Bairro da Poc;a Grande em 

Arcozelo. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declara<;:ao de voto que se anexa a 
presente ata, como documento n(lmero cinco e se considera como fazendo patte integrante da 

mesma. ___________ ____________________ _ 

_ 4.19 - PONTE AMIGA - Presente o processo relative as obras a realizar na residencia da 

Sr.3 Maria da Ressurei<;ao Rodrigues Pereira, residente na Rua de Penelas, n° 458, em 

Brandara, tendo como entidade intermedhiria o "Centro Paroquial e Social de Santiago de 

Brandara". A Camara Municipal deliberou por maioria com seis votos a favor e uma 
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absten9ao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, atribuir uma comparticipac;ao no valor 4.425,03 

euros, acrescido de IV A a taxa legal em vigor, a transferir para o "Centro Paroquial e Social 

de Santiago de Brandara", entidade intennediaria para a execuyao da obra, ap6s a conclusa.o 

das obras. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declarac;ao de voto que se anexa a 
presente ata, como documento ntlffiero cinco e se considera como fazendo parte integrante da 

mesma. __________ _ _________________ ___ _ 

_ 4.20 - PONTE AMIGA- Presente o processo relativo as obras a realizar na residencia do 

Sr. Jorge Sousa Brito, residente na Rua do Foral, em Beiral do Lima, tendo como entidade 

intermediaria a "Casa de Caridade Nossa Sra. da Conceic;ao". A Cfunara Municipal dcliberou 

por maioria com seis votos a favor e tlffia absten9ao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, 

atribuir uma comparticipayao no valor 4. 700,00 euros, acrescido de IV A a taxa legal em vigor 

a transferir para a ''Casa de Caridade Nossa Sra. da Conceiyao", entidade intennediaria para a 

execuc;ffo da obra, ap6s a conclusao das obras. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou 

declara9ao de voto que se anexa a presente ata, como documento numero cinco e se considera 

como fazendo parte integrante da mesma. -----------------------
_4.21 - PONTE AMlGA - Presente o processo relativo as obras a realizar na residencia do 

Sr.a Maria da Concei9ao Sa Araujo, residente na Rua do Monte do Castelo, Freguesia de 

Estoraos, tendo como entidade intermediaria a "Casa de Caridade Nossa Sra. da Concei9ao". 

A Cfunara Municipal deliberou por maioria com seis votos a favor e tlffia absten9ao do Sr. 

Vereador Dr. Filipe Viana, atribuir uma comparticipa9ao no valor 3.730,00 euros, acrescido 

de IV A a taxa legal em vigor, a transferir para a "Casa de Caridade Nossa Sra. da Concei9ao", 

entidade intermediaria para a execu9ffo da obra, ap6s a conclusilo das obras. 0 Sr. Vereador 

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

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

_ 4.22- PONTE AMIGA- Presente o processo relativo as obras a realizar na residencia do 

Sr. Domingos Silva Vieira, residente no lugar de Outeiro, freguesia de Arcozelo, tendo como 

entidade intermediaria a "Casa de Caridade Nossa Sra. da Concei9ao" . A Camara Municipal 

deliberou por maio.-ia com seis votos a favor e uma abstenyao do Sr. Vereador Dr. Filipe 

Viana, atribuir mna comparticipas:ffo no valor 1.811 ,00 euros, acrescido de TV A a taxa legal 

em vigor, a transferir para a "Casa de Caridade Nossa Sra. da Concei9ao", entidade 

intermediaria para a execuyao da obra, ap6s a conclusao das obras. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe 

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

cinco e se considera como fazendo parte integrante da mesma. ___________ __ 
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_4.23- PONTE AMIGA ~ Presente o processo relative as obras a realizar na residencia do 

Sr. Manuel Valdemar Alves Barreto, residente no Iugar de Balouca, freguesia de Cabra~ao e 

Moreira do Lima, tendo como entidade intermediaria a "Casa de Caridade Nessa Sra. da 

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

absten~ao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, atribuir uma comparticipac;:ao no valor 3.986,00 

euros, acrescido de IVA a taxa legal em vigor, a transferir para a "Casa de Caridade Nossa 

Sra. da Conceic;:~o", entidade intermediaria para a execucrao da obra, ap6s a conclusffo das 

obras. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declara~ao de voto que se anexa a presente 

ata, como documento nllinero cinco e se considera como fazendo parte integrante da 

mesma. __________ _ 

_ 4.24- PONTE AMIGA- Presente o proeesso relative as obras a realizar na residencia do 

Sr.3 Maria de Jesus da Rocha Pimenta, residente no Caminho do Antepacro de Cima, fi·eguesia 

de Areozelo, tendo como entidade intem1ediaria a "Casa de Caridade Nossa Sra. da 

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

abstenc;:~o do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, atribuir uma comparticipa~ao no valor 3.590,94 

euros, acrescido de IV A a taxa legal em vigor, a transferir para a ''Casa de Caridade Nessa 

Sra. da Concei9ao", entidade intermediaria para a execuc;:iio da obra, ap6s a conclusao das 

obras. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declara~ao de voto que se anexa a presente 

ata, como documento numero cinco e se considera como fazendo prute intcgrante da 

mesma. ______________________________ _ _ 

_ 4.25 - ASSOCIA~AO HUMANITARIA DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE 

PONTE DE LIMA - Presente um pedido de autorizac;:ao para proceder ao corte de 6 

eucaliptos, numa parcela de ten-eno no Polo Industrial da Gemieira. A Camara Municipal 

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

Viana, autorizar o corte de 6 eucaliptos, numa parcela de terreno no Polo Industrial da 

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

mesma. ___________ _ 

_ 4.26 - SERVI<;O DE FORMA(;AO PROFISSIONAL DE VIANA DO CASTELO -

Presente um email a solicitar a cedencia das instala9oes da ''Clara Penha" para a realiza~ao de 

uma Fom1ac;ao Modular- Vida Ativa, com a durac;:llo de 275 horas, bern como a isenc;:ao do 

pagamento de taxas. A Camara Municipal deliberou por maioria com scis votos a favor e 

tuna absten~ao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, autorizar a titulo gratuito, a cedencia da 

Casados Sabores- Clara Penha", para a realizac;:~o de uma Formac;ao Modular- Vida Ativa, 
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com a dura9ao de 275 horas. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declara9ao de voto 

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

parte integrante da mesma. ___________________ _____ _ 

4.27 - GRUPO CULTURAL E RECREATIVO DE DAN(:AS E CANT ARES DE 

PONTE DE LIMA - Presente urn email a solicitar a cedencia da cantina do Centro Escolar 

da Feitosa, nos dias 14 e 15 de junb.o, para a realizas;ao de UJil jantar da comemorac;:ao do 

XXXIV aniversario do grupo. A Camara Municipal dcliberou por maioria com seis votos a 

favor e uma abstens;ao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, autorizar a titulo gratuito, a cedencia 

da cantina do Centro Escolar da Feitosa, nos dias 14 e 15 de junho, para a realiza~ao de urn 

jantar da comemorac;ao do XXXIV aniversario do grupo. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana 

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

se considera como fazendo parte integrante da mesma. ______________ _ 

4.28 - CENTRO P AROQUIAL E SOCIAL DE FORNELOS - Presente urn oficio a 

solicitar a cedencia do Audit6rio Rio Lima para o dia 01 de agosto, para a realiza9ao da Festa 

Final do Ano da Creche. A Camara Municipal deliberou por maio ria com seis votos a favor 

e uma abstenvffo do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, autorizar a titulo gratuito, a cedencia do 

Audit6rio Rio Lima para o dia 01 de agosto, para a realiza<;ffo da Festa Final do Ano da 

Creche. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declara9ao de voto que se anexa a 
presente ata, como documento numero quinze e se considera como fazendo parte integrante 

damesma. ---------------------------------
4.29 - LIONS CLUBE DE PONTE DE LIMA - Presente urn email a solicitar a 

cedencia do Audit6rio da Biblioteca Mtmicipal, para o dia 11 de Junho, pelas 21:00 horas. 

Ratifica<;ao do despacho proferido pelo Sr. Presidente da Camara a 26 de maio de 2014. A 

Camara Municipal delibcrou por maioria com seis votos a favor e uma abstens;ao do Sr. 

Vereador Dr. Filipe Viana, ratificar o despacho proferido pelo Sr. Presidente da Camara a 26 

de maio, nos termos e para os efcitos do disposto no n°3 do artigo 35° da Lei 75/13 de 12 de 

setembro, de ced~ncia do Audit6rio da Biblioteca Municipal, para o dia 11 de Junho, pelas 

21:00 horas. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declaras;ffo de voto que se anexa a 
presente ata, como documento numero quinze e se considera como fazendo parte integrante 

da mesma. ---------------------------------------------------------------
___ 4.30 - SERVI~O DE FINAN~AS DE PONTE DE LIMA - Presente urn oficio a 

solicitar a cedencia da "Casa Acolhimento/Casa Grande" na Quinta de Pentieiros, para o dia 

05 de junho, pelas 15 horas. Ratifica9ao do despacho proferido pelo Sr. Presidente da Camara 

a 30 de maio de 2014. A Camara Municipal deliberou por maioria com seis votos a favor e 
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wna abstcn9~0 do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, ratit1car o despacho proferido pelo Sr. 

Presidente da Camara a 30 de maio, nos termos e para os efeitos do disposto no n°3 do artigo 

3 5° da Lei 7 5/13 de 12 de setembro, de ced~ncia da "Casa Acolh.imento/Casa Grande" na 

Quinta de Penticiros, para o dia 05 de junho, pelas 15 horas. 0 Sr. Vereador Dr. Fllipe Viana 

apresentou declara9ao de voto que se anexa a presente ata, como documento nlimero quinze e 

se cons.idera como fazendo parte integrante da mesma. ____________ _ _ 

_ 4.31 - AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ANTONIO FEIJO - Presente wn email a 

solicitar a tcnda no Largo de Camoes, para o dia 07 de junho. Ratifica~tao do despacho 

proferido pelo Sr. Presidente da Camara a 02 de jwlho de 2014. 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 02 de jmlho, nos termos 

e para os cfcitos do disposto no n°3 do rutigo 35° da Lei 75/13 de 12 de setembro, de cedencia 

da tenda no Largo de Camoes, para o dia 07 de jwlho. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana 

apresentou declara9ao de voto que se anexa a presente ata, como documcnto numero quinze e 

se considera como fazendo parte integrante da mcsma. _____________ _ 

4.32 - SP AC BTT ARCOS - Presente um email a solicitar a cedencia dos balnearios da 

Quinta de Pentieiros, para o dia 22 de junho. A Camara Municipal deliberou por maioria 

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

gratuito, a cedencia dos balnearios da Quinta de Pentieiros, para o dia 22 de junho. 0 Sr. 

Vereador Dr. Filipc Viana apresentou declaracyao de voto que se anexa a presente ata, como 

documento numero quinze e se considera como fazendo patte integrante da mesma. ___ _ 

_ 4.33 - BASKET CLUB LIMIENSE - Presente um oficio a solicitar a cedencia do 

Audit6rio Rio Lima para o dia 22 de jwlho, para a realizac;ao de Gala de Encerramento de 

Epoca. A Cfunara Municipal delibcrou por maioria com seis votos a favor e uma absten~ao 

do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, autorizar a tftulo gratuito, a cedencia do Audit6rio RioT ,ima 

para o dia 22 de junho~ para a realiza~ao de Gala de Encerramento de Epoca. 0 Sr. Vereador 

Dr. Filipe Viana apresentou declaracrno de voto que se anexa a prescntc ata, como documento 

ntunero quin%e e se considera como fazendo parte integrante da mesma. ______ _ _ 

_ (05) ATRIBUI<;AO DE SU.BSiDIOS ________ _____ _ _ 

_ 5.1 - ASSOCIA<;AO PORTUGUESA DE PAIS E AMIGOS DO CIDADAO 

DEFICIRNTE MENTAL - Presente urn of'icio a solicitar um subsidio dcstinado a aquisic;ao 

de tuna carrinha adaptada. A Camara Municipal delib~rou por maioria com seis votos a 

favor e uma absten((llO do Sr. Vereador Dr. fi lipc Viana, atribuir um subsidio no valor de 

25.000,00 euros, destinado a aquisiyao de uma carrinha adaptada. Mais delibe•·ou por 
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maioria com seis votos a favor e rnna abstencrao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, que o uso 

da viatura tem de ser (mica e exclusivamente afeta ao Centro de Reabilitac;:ao da APP ACDM 

de Ponte de Lima, sob pena de, veriftcando-se uso diferente a Associac;:ao poder ser 

penalizada no futuro, na atribuicrao de eventuais apoios. ___________ __ _ 

5.2 - RANCHO DAS LA VRADEIRAS DE S. MARTINHO DA GANDRA- Presente 

um oftcio a solicitar urn subsidio para a realizac;:ao do 59.° Festival de Folclore, a oconer no 

dia 09 de agosto de 2014. A Camara Municipal deliberou por maioria com seis votos a favor 

e uma abstencrao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, atribuir urn subsfdio no valor de 407,00 

emos, destinado a realizacrao do 59.° Festival de Folclore, a ocorrer no dia 09 de agosto de 

2014, a liquidar ap6s a realizayao do evento. _________________ _ 

_ 5.3 - ASSOCIA<;AO DOS AMIGOS DAS MARCHAS DE S. JOAO DE PONTE DE 

LIMA -.Presente urn oficio a solicitar um subsidio para a realizac;:ao das Marchas deS. Joao, 

no dia 21 de junho de 2014. A Cfunara Mtmicipal deliberou por maioria com seis votos a 

favor e uma abstencrao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, atribuir urn subsidio no valor de 

900,00 euros, destinado a realiza'{ao das Marchas deS. Joao, no dia 21 de junho de 2014, a 

liquidar ap6s a realizacrao do evento. ____________________ _ 

5.4 - CAL - COMUNIDADE ARTISTICA LIMIANA - Pectido de atribuicrao de um 

subsidio para a realizac;ao do "Mercado das A1tes" de 2014. A Olmara Municipal deliberou 

por maioria corn seis votos a favor e uma abstenyao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, 

atribuir urn subsidio no valor de 1.000,00 em·os, destinado a realizac;:ao do "Mercado das 

Artes" de 2014, mediante a apresentac;:ao de doctm1entos comprovativos da realizac;:ilo da 

atividade. -------------------------------------------------------------
_(06) APROVA<;Ao DA ATA EM MINUTA:- Nos termos dos numeros 3 e 4, do artigo 

57°, da Lei n° 75/2013, de 12 de Setembro, na redac;:ao que lhe fbi dada pela Lei n.0 5-A/2002, 

de 11 de Janeiro, fo i deliberado aprovar a ata desta retmirto, em minuta, para surtir efeitos 

imediatos. Esta deliberacrao foi tomada por maioria com seis votos a favor e uma absten~ffo do 

Sr. Vereador Dr. Filipe Viana. ______________________ _ 

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

Camara declarou encenada a reuniao pelas dezanove horas. __________ _ ___ 

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

It~~~ 
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PO:\TI DE l.B.£..\ 
Ulll partido ao seu lado 

PROPOSTA DE RECOMENDA(_;AO 

Horario de abertura do Albergue de Peregrlnos 

Considerando o elevado numero de peregrines que diariamente procuram o Albergue de Ponte de 

Lima, principalmente durante a epoca alta; 

Considerando que grande parte desses peregrines chega a Ponte de Lima para pernoitar no 

Albergue ao infclo da tarde; 

Considerando que os horarios atualmente praticados pelo Albergue de Ponte de Lima se encontram 

desajustados dos honirios prat icados em quase todos os albergues, nomeadamente da vizinha 

Espanha, cujo horario de abertura ocorre as 13.00 horas; 

Considerando que o honirio de abertura tardio praticado pelo Albergue de Ponte de lima obriga os 

peregrines que chegam ao inkio da tarde a urn pedodo de espera prolongado, nada aconselhado a 

quem necessita de acolhimento ap6s longas caminhadas. 

Pelos motives expostos recomendo que o Albergue de Peregrines de Ponte de Lima adote durante a 

epoca alta o seguinte horario: Abertura 13.00 horas e Encerramento 22.00 horas. 

Ponte de Lima, 9 de junho de 2014 

0 Vereador do PPD/PSD, 

~ ·~~ 
(Manuel PeJ.~ ha Barros) 

man ue I barrosvcrcad orcmp l@gmai I. com 

l 



PO:"'"TE DI: illB. 
Um partido aa seu lado 

PROPOSTA DE RECOMENDAf;AO 

Retirada da escultura/monumento da ponte medieval 

Considerando que foi colocada uma ''escultura/monumento", representando Santiago, na ponte 

medievat junto a lgreja de Santo Antonio da Torre Velha-Arcozelo; 

Considerando que aquela ponte esta classificada como monumento nacional desde 1910, tendo 

uma zona especial de protec;ao; 

Considerando que o executive municipal nao tomou qualquer deliberac;ao sabre a compra ou 

colocac;ao daquela estrutura em sua reuniao; 

Considerando que, tudo leva a crer, nao existe qualquer procedimento ou parecer tecnico dos 

servic;os do Municipio; 

Considerando que nao tera havido comunicac;ao previa a Direc;ao Geral do Patrim6nio Cultural e 

consequentemente qualquer parecer ou autorizac;ao par parte desta entidade; 

Conslderando que o Municipio incorre em procedimento contraordenacional, com eventual 

pagamento de coima, par nao cumprimento das normas e procedimentos legais; 

'I 

Considerando que o proprio autor da obra considera a localizac;ao inapropriada, conforme notfcia " 

um 6rgao de comunicac;ao social local; 

Recomendo que a "escultura/monumento", colocada na ponte medieval, junto a lgreja de Santo 

Ant6nio da Torre Velha-Arcozelo, seja de imediato retirada. 

Ponte de Lima, 9 de junho de 2014 

ros) 

manuelbarrosvcreadorcmpl@gmail.com 



PO:vri D:E LnH 
Um partido ao seu lado 

DECLARA~AO DE VOTO 

ACORDOSDEEXECU~AO 

Na qualidade de vereador eleito do PPD/PSD voto a favor da proposta de acordos de 

execu~~o de delega~ao das competencias nas Juntas de Freguesia, previstas no n2 1 do Artigo 

132Q, da Lei n275/2013, de 12 de setembro, atendendo a necessidade imperiosa do cumprimento 

legal. 

No entanto, a semelhan~a do que aconteceu aquando da aprova~ao da proposta de apoios 

financeiros e nao financeiros as Juntas de Freguesia manifesto, mais uma vez, o meu total 

desacordo com o metoda seguido pelo executive maioritario, nomeadamente com a ausencia de 

uma verdadeira negocia~ao com as Juntas que fosse capaz de considerar equitativamente a 

especificidade e a realidade das diferentes fregueslas do nosso concelho. 

Lamento tambem que em todo este processo o estatuto do direito de oposi~ao nao tenha 

sido cumprido, marginalizando e afastando os vereadores nao pertencentes a maioria CDS/PP de 

um processo de interesse publico relevante, nomeadamente durante a fase de definic;ao da 

metodologia de calculo das verbas a distribuir pelas freguesias e participac;ao na reuniao geral 

realizada com os presidentes de Junta de Freguesia. 

Ponte de Lima, 9 de junho de 2014 

0 Vereador do PPD/PSD, 

(Manuel~cha Barros) 

manuelbarrosvereadorcmplca>gmail.com 



.PO:«£ DE LillA 
Um partido ao seq lado 

DECLARAC . .\0 DE VOTO 

Na quaJidade de vereador do PPDIPSD de Ponte de Lima yoto contra ll nberturn de 

procedimento por ajuste direto de aquisicao de servit;:os de honorarios ao fornecedor "Cerqueira 

Alves & ,.\ssoctados - Sociedade de Advogados, RL". de Braga. pelo valor de 2 000.00 eums 

acrescido de lV A a taxa legal em yigor. por considerar que deviam ser con\'idados pelo menos 

tres advogados ou sociedade de advogados a apresentar propostns.. defendendo desta fomu\ 

m~lhor os interesses do l'vlunictpio e dando a oportunidade a outros fbrnt:c~dores de concorrcr a 

realiza.cao dos reteridos servicos jundicos.. evitando praticas de distor~o da concom&ncia 

Ponte de Lima. 9 de junho de 20 14 

mo~e~~P~~-c:r ~~ocha Bri~rr:-::"o'="'s ~-~-

manuelbarrosvereadorcmpl@gmail.com 



PO~DELBfA 
Um partido ao seu Ia do 

DECLARACAO DE VOTO 

Aquisifi\O de servi('os .iuridicos 

tX 

N~ qualidade de verendor do PPD/PSD de Ponte de Limn voto C'flntm R nberturn de 

procedimento por ajuste direto de nquisicao de servi~os de honorimos nr"~ ~lmbtto dn 

reprivmizayao da Empresa Geral de Fomento, S <\. ao fornecedor "Sociedade de Advogndos, 

Rl - Nuno Cerejeira Namon1 Pedro Marinho Falcao & Assnchtdos" p~lo valor de 49 . .2~b I 

euro~ ncrescido de 1\ A il taxa legal em vigor. por considernr que d~\ inm ~er convidndos pelo 

menos tres advogados ou sociedade de advogados a npresentar propostas. detendendo assim 

melhor os interesses do t\funictpio e dando a oportunidade a mais tbrnr-redort•s dE' cnncorrer » 
realiza~ao do referido servi~o. 

Apesnr de concordar que o Municipio defenda os seus interesses no que dir. rt•spc:'ito a 
privatizacao da Empresa Geral do Famento. S.A , lamento que o procedimf'nto par ajuste diretn 

sc tenha limitado ao convite apenas a um prestador de s~rvi~os. colocnndo em causa os 

pnnciptos dn concorrencia, tnUlspan}ncia e de i!;.rtlaldade, porque en~ livre. n'lnt:'mT~ndtt que s~ 

tbrmam propostas mais competiti\'as pem1itindo a Climara escolher aquelo qu~ melhor sntista~n 

o interesse publico 

Ponte de Lima. 9 de junho de 20 14 

manuelbarrosvereadorcmpl@gmail.com 



MOVIMENTO 51 

DECLARA<;AO DE VOTO 

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

das suas func;oes, declarar o seu voto contra, no ambito do ponto J. A j .l , J...; \p J' :"!] , 
com os fundamentos e considerandos seguintes: 

1 - Considerando que ng.o lhe foram juntos os respectivos documentos para sustentar a 

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

direitos democraticos; 

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

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

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

efeito; 

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

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

participaQao 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 8~ 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 coer!ncia democratica e com mundividencia diferente de considerar o 

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

.5 ~J{'fP 
Ponte de Lima,(.;de~)de 2014, 

0 Vereador do Movimento 51, 

~ 
(FIIIpe Viana) 
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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 abstenc;ao, no ambito do ponto 3. Cj ! 3 .t.D ,· f-t s;· !(. :} · 
com os fundamentos e considerandos seguintes: L< , , ~ i {' !..( , )8; ~/A 5,' ~ 1 ,l 0 

1'1. 4 ,) I ,· ~ 
~ .oJ;l~ l4, , )3; H ,,;~ · U.,.J..Sj "' Lt · "1, t7 / 

. . . _ . u t. • a h • =& •¥ ;t;if ~=f'ti.ta;:!P~~> 1 

1 - Cons1derando que nao lhe foram JUntos os resp ctiVos ocu e o para sus tar a 

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

direitos democraticos; 

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

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

qual tambem o ora Vereador se viu for<;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.: on;;amento participative e 

participac;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 8Bf 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 abstenc;ao. 

~ 1~() 
Ponte de Lima, fl de l"aio de 2014, 

0 Vereador do Movimento 51, 

(Filipe VIana) 
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Vl 
MOVIMENTO 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 ftmbito de todos os ajustes directos insitos na 

presente ordem de trabalhos, como sejam no U, . ,t 
1
; ~ . .2 

1
· '1 , 2J / '-< .g; 4. 6' 

com os fundamentos e considerandos seguintes: 

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

publico e bem comum, que importem gastos da despesa publica ou formas analogas, deverao.J fic6-«~ 

~~~ ,ser tomadas mediante concurso publico, o mais transparente possfvel. 

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 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) 
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MDV/MENTO 51 

DECLARACAO DE VOTO 

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

das suas func;Oes, declarer o seu veto contra, no ambito do ponte Lf S c. k (;. 
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 respective 

documentac;ao do ponte em causa, uma regra geral no anterior e neste mandata, raz~o pela 

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

efeito; 

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

autarquicos na realizac;~o 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 exist~ncia, 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, veto contra. 

Ponte de Lima, it de ~e 2014, 

0 Vereador do Movimanto 51, 

--~ 
(Filipe VIana) 
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MOVIMENTO 51 

DECLARACAO DE VOTO 

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

das suas funt;oes, declarar o seu voto abstenc;ao, no ambito do ponto Y, . ..J8;' y 
1
J. ~ j 4, 10 j 1.-\ ,3..{ 

1
-

com os fundamentos e considerandos seguintes: [.,{ , 3o2 ; Lt ' 1>3 

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 mandata, 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 

participa((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 8~ anos de exist~ncia, nos 

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

princfpio da representatividade e do espirito democratico das nossas rafzes. 

Face ao expendido, em coer~ncia democratica e com mundividencia diferente de considerar o 

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

Ponte de Lima, ~ de ~de 2014, 

0 Vereador do Movimento 51, --
~ =--:~===:-

(Filipa Viana) 
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Declara~ao de Voto 

Ponto 4.12- Proposta do PSD Ponte de Lima· Gabinete de Gestio do Centro 
Hist6rico 

A gestae do Centro Hlst6rico seja na sua componente de preserva~tao e valoriza98o do patrim6nio 

edificado, seja no que diz respeito a sua anima9ao e dinamizac;ao, t~m-se constituido como um 

serio desafio para este e para os anteriores executives. Nao sendo esta uma problematica que 

atinge apenas o nosso Centro Hist6rico, ela e na verdade um dos problemas mais complexes com 

que a grande maioria dos Municipios se tern vindo a deparar no ~mbito do planeamento e gestao 

urbanistica do territ6rio. 

E verdade que existiram no passado no nosso Municipio, nao um, mas sim dais Gabinetes 

Tecnicos Locais com essa designac;ao propriamente dita e a semelhanQa do que aconteceu em 

muitos outros Municipios, tendo sido financiados par fundos nacionais atraves das DGOTDU 's. 

Estas estruturas surgiram pela necessidade concreta de elaborar, atraves da cria9ao de equipas 

pluridisciplinares, uma figura Planeamento, no nossa caso o Plano de Pormenor de Salvaguarda 

e Reabilita98o do Centro Hist6rico de Ponte de Lima para o primeiro GTL eo Plano de Salvaguarda 

e Reabilita9ao Urbana de Alem da Ponte para o segundo GTL, obviamente a essa tarefa estava 

tambem inerente o apoio tecnico e gestao das respetivas areas de intervenc;ao. 

Os tecnicos que constituiam essas equipas foram, na sua grande maioria, integrados no quadro 

de pessoal do Municipio, tendo-se extinto esses gabinetes, por forc;a do termino dos seus objetivos 

e respetivo financiamento. No entanto, as func;oes que desempenhavam, nomeadamente ao nivel 

da gestao do Centro Hist6rico, foram e continuam a ser asseguradas atraves da Divisao criada 

posteriormente para o efeito, a Divisao de Estudos e Planeamento. 

A import~ncia da existencia de servic;os tecnicos nas autarquias que assegurem uma gestao 

adequada dos Centres Hist6ricos, e inquestionavel, tal como acontece na nossa autarquia, sendo 

prova disso o reconhecimento publico relativamente ao trabalho que tern vindo a ser desenvolvido 

na preservac;ao e valoriza9ao do nosso Centro Hist6rico, vindos de pessoas de elevado prestlgio 

como o saudoso Arquiteto Vasco Massapina ou Dr. Manuel Machado, Presidente da Camara 

Municipal de Coimbra e atual Presidents da Associac;ao Nacional de Municipios Portugueses, bern 

como como recente convite enderec;ado ao Municipio para assumir a Direc;ao da Presidencia da 

Associac;ao Portuguesa dos Municipios com Centro Hist6rico. 

X 



No entanto, pela experiencia e conhecimento dos contornos da problematica que afeta a grande 

maioria dos centros hist6ricos do pals, importa aqui realgar que independentemente das 

estrategias adotadas e da afetac;~o de recursos tecnicos competentes, a verdadeira questao 

coloca-se pela falta de recursos financeiros, agravada pela atual conjuntura econ6mica e 

financeira, na medida em que a necessidade de recuperac;ao do edificado obrigara a um 

consideravel investimento par parte dos privados. 

Apesar de termos vindo a resolver algumas questOes atraves da compra, recuperac;~o e 

refuncionalizac;ao de alguns dos edificios mais emblematicos do nosso Centro para integrac;ao de 

novas atividades geradoras de dinamicas socials, culturais ou econ6micas, na verdade, esse 

processo tern que passar palo investimento e iniciativa privada que s6 sera passive!, para alem do 

indispensavel dialogo e cooperac;ao entre estes e a autarquia, como muito bern defendem, pela 

implementac;ao de projetos de incentivo financeiro, seja por via de facilidade de acesso a 

emprestimos bancarios ou financiamentos comunitarios para a reconstruc;ao de edificios em 

centros hist6ricos. Os proprietanos dos edificios mencionados na proposta apresentada e que esta 

agora aqui em apreciac;ao, sabem muito bern que essa e a questao fulcral. 

Convem no entanto relembrar que, independents dessa questao, o Municipio tern vindo a 

desenvolver claros esforc;os no sentido de implementar projetos que sejam promotores da 

regenerac;ao urbana e de promoc;ao da func;ao residencial do Centro Hlst6rico tais como o Terra 
Reabilitar, que concede apolo a elabora<;ao de projetos de recuperac;ao de im6veis privados, o 

Centro Convida atraves da atribuic;ao de subsidios ao arrendamento jovem no Centro Hist6rico; 

os regulamentos da publicidade e ocupac;ao do espac;o publico; os instrumentos de planeamento, 

o plano de salvaguarda do centro hist6rico e a Area de Reabilitac;ao Urbana. 

De referir que a delimitac;ao da Area de Reabllltagao Urbana de Ponte de Lima e a realizac;ao 

deste projecto decorreu, par um lado da estrategia de requalificac;ao urbana do Centro Hist6rico 

de Ponte de Lima estabelecida nos anos 90 pelo Municipio de Ponte de Lima e, par outro, da 

oportunidade estabelecida atraves do novo regime juridico da reabilita<;ao urbana, o Decreta-Lei 

n° 307/2009, de 23 de Outubro, que possibilitou a continuidade dessa politica municipal atraves 

da execuc;ao de uma operac;ao de reabilitac;ao urbana durante a vig~ncia do QREN tambem em 

zonas urbanas consolidadas. 

1m porta mencionar que o Projeto da Area de Reabilitac;ao Urbana de Ponte de Lima foi selecionado 

para a "ArquiMem6ria 4- Encontro lnternacional sabre Preservacao do PatrimOnio Edificado", que 

aconteceu em Salvador da Baia, de 14 e 17 de maio de 201 3. A comunicac;ao apresentada inseriu-

~-~/3 
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se no Eixo tematico 1. Planeamento, urbanismo e apropriat;ao social na preserva9ao do 

patrim6nio, na modalldade de apresentac;ao de Projetos arquitet6nicos e urbanisticos de 

intervenc;ao no patrimOnio edificado. 

Finalmente e reportando-nos aquila que e a nossa estrategia para o Centro Hist6rico, e tal como 

previsto no Orcamento e Op9oes do Plano para 2014, serao promovidas varias iniciativas de 

dinamizac;ao comercial em parceria com institui90es publicas e prlvadas, tais como campanhas de 

promoc;ao, animac;ao de rua e imagem de marca. Ainda enquanto contribute para o 

desenvolvimento das atividades econ6micas, neste caso em particular do comercio e restaura9ao 

no Centro Hist6rico, sera dado especial enfoque a concretizac;ao de medidas que visem a sua 

promoc;ao e dinamiza9ao. Queremos relativamente a esta ultima questao desenvolver um projeto 

integrado, recorrendo as entidades e especialistas nacionais nesta materia, no sentido de definir 

e implementar um plano de ac;ao para a dinamizac;ao comercial do Centro Hist6rico. 0 retomar 

das fun90es residenciais e comerciais deste espac;o, que levem ao surgimento de novas 

din~micas, e fundamental para a sua atratividade e logo, e independentemente dos apoios 

financeiros que possam vir a existir no ambito do QREN, para o pr6prio incentive ao investimento 
privado. 

Assim e par tudo o exposto, entendemos que a proposta apresentada pelo PSD nada traz de novo 
a atuac;ao Municipal. 

Perante o exposto o Presidente e os Vereadores eleitos pelo CDS-PP votam contra a Proposta 
apresentada pelo PSD. 

Ponte de Lima, 9 de junho de 2014 

0 Presidente da Camara Municipal e Vereadores 
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Declara~ao de Voto 

Ponto 4.13 - Proposta do PSD Ponte de Lima - Cria~ao do Cartao do ldoso 

Este e uma das iniciativas que se encontra em prepara9ao pelo Municipio, estando mesmo 

explicita essa inten9ao no Or9amento e Op9oes do Plano de 2014 atraves da cria9ao do Cartao 

Senior. Tal como previsto, a proposta esta ja elaborada, estando a ser observadas apenas as 

questoes legais e operacionais necessarias a sua concretiza9ao e implementaQao, bern como, a 

indispensavel articula9ao com outros regulamentos Municipais que se encontram em vigor 

relativamente ao acesso aos espaQos culturais, de lazer e desportivos municipais. A proposta 

final sera submetida para aprecia9ao a Camara Municipal nas pr6ximas semanas. 

A proposta agora apresentada pelo PSD, apesar do cuidado registado em concretizar o seu 

conteudo facto que desde ja apreciamos, consiste no entanto numa das iniciativas que o 

Municipio tern ja programada e que esta explicita nos documentos municipals, sendo par isso um 

contribute incongruente, pais nada traz de novo a atua9ao da autarquia. 

Perante o exposto o Presidente e os Vereadores eleitos pelo CDS-PP votam contra a Proposta 

apresentada pelo PSD. 

Ponte de Lima, 9 de junho de 2014 

0 Presidents da Camara Municipal e Vereadores 

1/1 
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Declara11ao de Voto 

Ponto 4.14 - Proposta do Movimento 51 Ponte de Lima - Loja do Cidadao e 
Politicas Sociais 

Em resultado da presente proposta e tendo em conta a repetic;Bo dos varies assuntos relativamente a 

outras propostas ja apresentadas pelo Movimento 51, mantendo-se no entanto a superficialidade com 

que as mesmas continuam a ser tratadas, voltamos a referir o seguinte: 

"Loja do Cidadao" - 0 Municipio ja agregou os seus varios servi9os de atendimento no Gabinete de 

Atendimento ao Municipe (GAM), tendo modernizado e dado urn salta qualitative nos servigos por si 

prestados. E do nosso entendimento que, da firma como a loja do Cidadao esta estruturada podera 

promover o encerramento de outros serviQOs, de outras entidades cuja permanencia no concelho 

entendemos ser da maior importancia, no concelho, ja para na falta de meios tecnicos e humanos e na 

desvantagem da inexperiemcia em determinados assuntos que nao sao do dominic da autarquia; 

"Polfticas de combate a pobreza e exclusao sociar - a nugacidade e falta de concretizagao relativamente 

a forma como e apresentado este assunto, nao nos permite sequer percecionar exatamente qual a 

proposta em causa. Ja tivemos a oportunidade de esclarecer e inforrnar sabre os varios projetos que 

temos vindo a implementar e que pretendemos desenvolver a este nivel. Remetemos par isso para esses 

mesmos esclarecimentos realizados ao Movimento 51 em anteriores reunioes do executive. 

"Dinamizac;ao e apoio de interaqao com os migrantes e imigrantes (Gabinete)" - Nao releva a informa9ao 

suficiente para nos podermos pronunciar relativamente a esta materia, na medida em que nao concretiza 

nenhuma questao relativamente ao diagn6stico/fundamento da necessidade de existancia deste tipo de 

servigo na autarquia, as fun9oes e competencias do Gabinete, nem os recursos humanos e financeiros 

necessarios ao seu funcionamento. objetivos e resultados esperados. 

"lncentivos a taxa de natalidade e defesa da familia"- Nao e da nossa opiniao que OS incentives a taxa 

de natalidade sejam uma medida que efetivamente prornova a natalidade, nao e quanta a n6s urn fator 

determinante para esse fim. 0 mais importante sera criar as condiQOes e apostar em projetos que 

promovam o desenvolvimento econ6mica e social do concelho, sendo essa a nossa aposta. 0 emprego, 

a estabilidade econ6mica, o poder de compra, a proximidade e qualidade dos serviQOS e equipamentos 

publicos e logo a qualidade de vida sao, esses sim, fatores que determinantes para o aumento da taxa de 

natalidade que influenciam uma tomada de decisao responsavel e consciente por parte dos cidadaos no 

\ 



que diz respeito a aumentar o seu agregado familiar. Por outro lado a propria proposta nao releva a 

informaQao suficiente para nos podermos pronunciar com outro detalhe relativamente a esta materia, na 

medida em que nao concretiza nenhuma questao relativamente ao incentive a atribuir, compromissos 

on;:amentais impllcitos, destinatarios/beneficiarios e objetivos e resultados esperados. 

Relembramos ainda neste contexto a criac;ao do Cartao Municipal de Familias Numerosas, que estamos 

a ultimar e cuja proposta de regulamento sera remetida a Camara Municipal nas pr6ximas semanas. E 
func;ao do poder local entender a complexidade dos modelos familiares, cooperar, apoiar e estimular a 

promo~o da familia. Os servi~os, equipamentos e demais recursos devem estar pr6ximos e acessiveis 

as familias e atender as suas necessidades e aspira~oes numa relac;ao de proximidade. Neste sentido, e 

nao pretendendo ser a panaceia para a resoluc;ao da baixa taxa de natalidade, o Cartao Municipal de 

Familia Numerosa tern como finalidade permitir as pessoas que se enquadrem no ~mbito do respetivo 

conceito. obter descontos em produtos e servic;os da autarquia e eventualmente de algumas empresas ou 

institui<;5es dos varios sectores de atividade do Concelho de Ponte de Lima. 

"CSF e CSIF»- Voltamos a referir, uma vez mais e com algum desalento relativamente ao esfo1'9o ingl6rio 

que temos desenvolvido para fazermos entender esta questao, aquila que ja foi anteriormente 

esclarecido: a constitui9ao das Comissoes Sociais de Freguesia (CSF) ou interfreguesias (CSIF), serao 

constituldas consoante a iniciativa e din~micas locais. Da leitura conjugada dos artigos 15.0 e 20.0 do 

Decreto-Lei n.0 115/2006 de 14 de junho, e fundamento da nao constituivao das CSF quando se verifica a 

impossibilidade de constitui9ao pela ausemcia/falta de representaQao das entidades referidas nas alineas 

do artigo 15.0 do normative da Rede Social e que por isso nao conseguem desenvolver as competencias 

adstritas a estes 6rgaos, descritas no artigo 20.0 do mencionado Decreto-Lei. Por outro lado, a 

constitui~ao das CSF ou CSIF sao deliberadas em sessao plenaria da Comissao, presidida pelo 

presidente da Junta de Freguesia, que dinamiza e convoca o respetivo plenario, podendo ser membros 

da CSF apenas entidades que tenham previamente aderido ao CLAS. Nao foi nunca apresentada pelas 

Juntas de Freguesia que integram o CLAS e enquanto entidades competentes para o efeito, qualquer 

proposta para constituic;ao das CSF, ou seja, as pr6prias Juntas de Freguesia por falta de condi9oes para 

assegurar as compet€mcias daquelas Comissoes, acordaram o adiamento das a<;oes de dinamiza9ao e 

de constituic;ao das CSF, tendo sido priorizado o desenvolvimento de ac;oes e projetos que decorram do 

Plano de Desenvolvimento Social, onde todas aquelas entidades se encontram ja representadas. 



Perante tudo o exposto, o Presidente da CAmara Municipal e Vereadores eleitos pelo CDS-PP votam 

contra a Proposta apresentada pelo Movimento 51. 

Ponte de Lima. 9 de junho de 2014 

0 Presidente da C~mara Municipal e Vereadores 

3/3 



Declara~ao de Voto 

Ponto 4.15 - Proposta do Movimento 51 Ponte de Lima - Ambiente e 
Urbanismo 

Perante a grande diversidade de assuntos tratados no ambito desta proposta, resta-nos tentar agrupar as 

vanas questoes de uma forma mais ou menos 16gica para tentar apresentar ou voltar a apresentar os 

argumentos que fundamentam a nossa posiqao relativamente a cada aos pontes apresentados: 

- uProceder 8 distribuic;ao gratuita de contentores I cestos de recolha com cores diferentes (azuis para 

papeis e papeloos, amarelos para plasticos e metais, verdes para os vidros), por cada habffac;ao para se 

poder proceder a recolha seletiva do /ixo porta-a-porta; 

- Criar meios de separac;ao, nos espar;os publicos, que permitam as pessoas depositar os seus residuos 

no respetivo balde, de forma distinta, favorecendo inclusivamente a reco/ha da agua da chuva e dos 

residuos verdes, assim como co/ocac;ao de pedais. 

- Reforr;ar a rede de ecopontos para a reco/ha seletiva de materiais; 

- Recolha seletiva tambem na gestao de res/duos de equipamentos eletricos e eletr6nicos (REEE). Cfr. 

Decreta-Lei n.0 6712014, de 7 de maio, sendo que a rede de reco/ha selefiva dave permitir aos utilizadores 

particu/ares e aos distribuidores entregar esses R££E, no mfnimo, sam encargos." 

Antes de mais sera legitime questionar, par uma questao de born senso e de boa gestae dos dinheiros 

publicos. se existe uma efetiva necessidade de criar este conjunto de investimentos, se sao tecnicamente 

viaveis, quais os custos inerentes a sua implementaQao, funcionamento e gestae. Da nossa experiencia e 

tal como ja tivemos oportunidade de referir noutras ocasioes, nem sempre o que parece mais 6bvio e facil 

de comentar/sugerlr sera a soluyao mais racional e realista para os problemas, pais essa e uma 

responsabilidade que pesa sabre aqueles que, efetivamente, tern que tomar as decisoes. 

Ainda a este prop6sito, sera importante relembrar que o Municipio tem vindo a construir alguns parques 

infantis tendo ainda a inten9ao de criar outros novos, mas com born senso e ponderacao. Falamos 

nomeadamente nos diversos parques infantis colocados por todo o concelho no ambito dos Centres 

Educativos e da op9ao por integrar no Parque da Vila, para alem circuito de manutenqao, urn parque 

infantil com o enquadramento adequado a um projeto que se pretende ambientalmente sustentavel. 

No que diz respeito aos residues, sera importante ter a no9ao que s6 em 2013 o Municipio procedeu, 

atraves dos seus servi9os, a recolha seletiva de 11 ,92 toneladas de REEE's (Residues de Equipamento 



Eletrico e Eletr6nico); a recolha de pilhas e acumuladores e distribuic;ao de recipientes para deposic;~o em 

escolas e estabelecimentos comerciais; ao encaminhamento de 1 ,96 tone Iadas de 61eo Alimentar Usado 

para valorizac;ao, proveniente da Rede de Recolha Seletiva Municipal; a substituiyao/renovac;ao de 

equipamento de recolha indiferenciada de res!duos e ao reforc;o da rede de ecopontos atraves da 

instalac;~o de dois novos ecopontos. 0 Municipio para alem de muitas outras intervenc;oes ira continuar a 

garantir a recolha seletiva de Oleos Alimentares Usados (OAU) no concelho, a recolha seletiva de rolhas 

de corti<;a, a disponibilizac;ao/alargamento do servic;o de recolha seletiva de pilhas no Concelho, a 

disponibilizac;ao do servic;o de recolha de sucata, monstros e REEE's (Residuos de Equipamentos 

Eletricos e Eletr6nicos, a valorizac;ao de residuos provenientes dos espac;os verdes e jardins municipais e 

ira ainda reforc;ar do numero de ecopontos. tal como tern previsto no Orvamento e Plano de Atividades 

para este ano. 

• Cria980 de um plano estrategico ao nivel do urbanismo, reorganizando o ordenamento do urbanismo, 

ainda que com moratoria legal: urn plano de medio/longo prazo de construc;oes sequentes e ordenadas 

ao interesse publico, com a interac;ao de todos os intervenientes das obras publicas, em crescimento 

sustentado. com bem-estar para toda a populac;ao, onde cresca. em simu/taneo, o desenvolvimento 

econ6mico com a qua/idade de vida, designadamente, com constrw;oes que nao coloquem em causa o 

equilibria do ordenamento, vias pub/leas que nao dificultem o tr~nsito. com parques infantis, e espaQOs 

verdes para as pessoas; 

• Alterac;ao do PDM, com forte divulgac;ao e acessibi/idade de todos os cidadaos 

• Dar continuidade ao projeto de valorizac;ao das margens do rio lima e candidatura a fundos estruturais 

para a construc;ao de urn parque autom6vel de grandes dimensoes 

- Estudo para a construc;ao de um parque autom6vel sob a avenida Ant6nio Feij6; 

- Estudo para a requa/ificac;ao da zona ribeirinha da vi/a entre pontes - passeio e areal; 

Entendemos que quando se referem ao "plano estrategico ao nivel do urbanismo'', estarao a fazer 

referencia aos Pianos Municipais de Ordenamento de T errit6rio, pois s6 esses e ap6s a obtenc;ao de 

eficacia legal e que poderao consubstanciar e fazer aplicar as estrategias, transpostas nos respetivos 

regulamentos, aplicaveis ao ordenamento do uso e ocupac;ao do solo. 

Os PMOT's, tal como a Lei estabelece, sao instrumentos de natureza regulamentar, aprovados pelos 

municipios que estabelecem o regime de uso do solo, atraves da classificac;ao (solo urbana e solo rural) e 

da sua qualificac;ao, detinindo modelos de evolu9~0 previsivel de ocupa9ao humana e de organizac;ao de 

redes e sistemas urbanos. parametros de aproveitamento do solo e garantia da qualidade ambiental. 



Relativamente a este assunto seria importante um conhecimento mais profunda sabre os instrumentos de 

planeamento que t~m vindo a ser desenvolvidos pelo Municipio. A tramita9ao dos procedimentos 

exigiveis nos processes de elaborac;ao e revisao de PMOrs abarca diversas fases, cada uma constituida 

por urn conjunto de procedimentos encadeados, desde a decisao inicial de elaborar, rever ou alterar o 

plano ate a sua publica9ao e deposito. A este prop6s~o informamos que existem no Municipio varios 

Pianos com a necessaria eficacia legal, tais como: Plano de Urbanizac;ao de Fontao e Arcos, Plano de 

Urbanizac;ao de Freixo, Plano de Urbanizac;ao de Ponte de Lima, Plano de Urbanizac;ao de Refoios, 

Plano de Urbanizac;ao da Correlha e Plano Diretor Municipal. 

Conforme definido no Plano de Atividades para 2014, temos definido dar inicio ao processo de revisao do 

Plano Diretor Municipal de Ponte de Lima, concluir o processo do Plano de Pormenor de S. Gonc;alo e 

concluir o processo do Plano de Urbanizac;ao das Pedras Finas. 

0 Projeto da Area de Reabilitac;ao Urbana de Ponte de Lima foi selecionado para a "ArquiMem6ria 4-

Encontro lntemacional sobre Preservattao do Patrimonio Edificado", que aconteceu em Salvador da Baia, 

de 14 e 17 de maio de 2013. no ambito do Eixo tematico 1. Planeamento, urbanismo e apropriagao social 

na preservagao do patrimonio, na modalidade de apresentac;ao de Projetos arquitet6nicos e urbanisticos 

de intervenctao no patrimOnio edificado. 

Ja no que respeita a proposta de construgao de um parque autom6vel de grandes dimensoes e quanto a 

nos completamente despropositada tendo em conta que o mesmo nao e de todo necessaria, o Municipio 

tem ja concluida a rede de parques de estacionamento que planeou e projetou de forma responsavel e 

coerente, tendo conseguido por isso o necessaria apoio dos fundos comunitarios. E fundamental ter a 

noctao do investimento que tal obra implicaria e da irresponsabilidade que seria em, termos orgamentais e 

de gestao. avanc;ar com um projeto destes. Tendo em conta a limitac;ao orgamental de qualquer 

autarquia, as dificuldades que as mesmas irao sentir de futuro pelos sistematicos cortes da administrac;ao 

central e das receitas pr6prias por via da altera!fao dos impastos municipals, nao se pode pensar em 

investimentos em obras publicas que nao sejam apenas aquelas que sejam efetivamente necessarias ou 

geradores de dinamicas econ6micas e sociais fundamentais para a cria(fao de riqueza e qualidade de 

vida. 0 Orgamento Municipal nao e infinite nem elastica, e preciso ter consciencia disso, este tipo de 

proposta ao ser concretizada iria absorver de forma infundamentada, importantes recursos que se 

pretendem canalizar para areas tao fulcrais como o combate a pobreza e exclusao social, educac;ao e 

promoc;ao do desenvolvimento econ6mico. 

- Estudo de acessibilidades para peoes e ciclistas ao centro da vi/a, a partir dos bairros e povoa9oes 

limitrofes ou vizinhas 

- Elimina9ao das barreiras fisicas para pessoas portadoras de incapacidades 



0 Municipio ja tern estabelecido, no ambito dos projetos a implementer, medidas de promo9ao da 

utiliza9ao de transportes nao poluentes, contuinuando a apostar no incentive a utiliza9ao de bicicletas e 

veiculos nao motorizados atraves, por exemplo, do alargamento da rede de ecovias existentes. 

Tambem no Plano de Atividades temos ja assumido, no ambito da requalifica9ao dos acessos ao Centro 

Hist6rico e a Vila, a integra9ao de medidas promotoras da mobilidade e a acessibilidade para pessoas 

com deficil!ncia 

lnvesfir, cabalmente, nas redes de abastecimenfo de agua e saneamenfo Msico do conce/ho; 

Ao Iongo deste ultimo ano o Municipio realizou urn investimento consideravel a este nivel garantindo 

taxas de cobertura bastantes satisfat6ria a popula9ao, ao nivel da rede de abastecimento de agua e 

saneamento. Estes investimentos, financiados na sua maioria pelos fundos comunitarios, foram feitos de 

forma responsavel pois a ocupa9ao dispersa do territ6rio leva-nos a ponderar as melhores solu90es, 

tecnica e financeiramente sustentaveis, para alguns aglomerados. sendo no entanto praticamente 

impossivel de justificar o alargamento da rede, no que diz respeito ao saneamento, em algumas 

situa96es, por nao haver utentes interessados em escala suficiente, mesmo com sistemas aut6nomos. E 
demasiado demagogo afirmar-se que se vai levar a rede propriamente dita a todos os lugares e 

habita9oes do concelho, nao ha or9amento municipal que suporte urn investimento dessa dimensao, e 
necessaria ter conhecimento das realidades e das dificuldades tecnicas e financeiras relacionadas com a 

constru9ao destas infraestruturas. 

0 Municipio ira continuar, no entanto, a garantir de uma forma responsavel, voltamos a referir, a 

continuidade dos serviQOS e investimentos de alargamento da rede de abastecimento de aguas e de 

saneamento no concelho, de acordo com as prioridades definidas. 

Reabilitaq~o da rede viaria municipal e apoio a rede vicinal das freguesias, possibilitando condit;5es 

condignas de acessibilidades aos seus franseuntes 

Estas iniciativas estao ja previstas no ~mbito das interven96es sectoriais para 2014 do Plano de 

Atividades e O~amento. 



"Estudo para repensar a floresta, n~o baseada exclusivamente no pinheiro e no eucalipto• 

A problematica relacionada com a Floresta nao sera resolvida com urn Estudo. Trata-se de uma questao 

estrutural muito mais complexa do que aquela que se quer dar a entender e que envolve a articula~ao 

entre as entidades que tutelam este sector, as questoes de propriedade, a falta de ordenamento e de 

gestae sustentavel, com consequ~ncias evidentes na propaga({ao dos in~ndios, a revisao dos Pianos 

Reglonais de Ordenamento Florestal, a Lei dos Baldios e as desafetayoes relacionadas com a 

especula({ao imobiliaria, etc. lndependentemente do contribute dos varies atores publicos ou privados que 

intervem nesta area de atuaoao. cabe essencialmente ao Govemo a implementa({ao de uma estrategia 

florestal que adote medidas regulamentares para conservar as especies da nossa floresta aut6ctone. 

Reorganiza9~0 e alterac;ao aos regulamentos das taxas, bern como das feiras; 

0 novo regulamento de taxas e licenttas esta ja concluldo e sera submetido brevemente a Camara 

Municipal e Assembleia Municipal para a necessaria aprova9ao. 

I Combate a corrup({ao; 

Nao se entende exatamente qual a proposta apresentada relativamente a este assunto. Nao releva a 

inforrna9ao suficiente para nos podermos pronunciar relativamente a esta materia, na medida em que, 

independentemente da import~ncia do tema, nao concretiza nenhuma questao nem iniciativa concreta 

relativamente ao mesmo. 

Perante tudo o exposto, o Presidents da C~mara Municipal e Vereadores eleitos pelo CDS-PP votam 

contra a Proposta apresentada pelo Movimento 51 . 

Ponte de Lima, 9 de junho de 2014 

0 Presidente da C~mara Municipal e Vereadores 
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Declara~ao de Voto 

Ponto 4.16- Proposta do Movlmento 51 Ponte de Lima- Amiga da Saude 

0 Municipio de Ponte de Lima tem prestado e ira continuer a garantir o apoio loglstlco e financeiro a 

entidades e a grupos de voluntanos que desenvolvem atlvldades em areas diferenciadas, desde a saude, 

educ~ao, cidadania e cultura. Assim, destacam-se grupos com interven~oes especificas dentro das 

IPSS's, Universidade Fernando Pessoa, Hospital Conde de Bertiandos, AssoclagOes Culturais e 

Desportivas, Conferencias S. Vicente de Paulo e Cruz Vermelha Portuguesa - Delega9!0 de Vitorino de 

Piaes, garantindo por isso a implementac;ao de ac;oes da mesma natureza daquelas que sM agora 

propostas. 

De referir alnda que existem um conjunto de protocolos celebrados com o Ministerio da Educa~ao no 

ambito da Preven~ao das Toxicodependencias (droga e alcool) em contexto escolar; na area da Nutrigao 

com a gestao concertada dos refeit6rios escolares, em conjunto com os varios agentes educativos, 

nomeadamente as Associagoes de Pais, tendo sido estabelecido urn protocolo com a ULSAM (Unidade 

Local de Saude Publica do Alto Minho} e com as Associagoes de Pais implementando o projeto PODE 

(Projeto de Otimizac;:ao das Dietas Escolares), bern como com a contratagao de uma estagiaria na area 

da nutrigao. 

Refira-se ainda as diversas iniciativas promovidas pelo Municipio no ambito da Saude com os rastreios 

de saUde gratuitos que incluem a Avaliagao antropometrica, Glicemia, Tensao Arterial, Saude Oral e 

Saude Visual, as Jomadas da Saude em Movimento, dedicadas a saUde com a colabora~ao de urn 

conjunto de parceiros, desde ginasios a instituigoes ligadas a area de Desporto, SaUde e Bem-Estar, 

promovendo desta forma urn conjunto de atividades e a~oes com o intuito de alertar a popula9ao para um 

estilo de vida mais saudavel. 

Podemos ainda destacar no ambito da Educagao para a Saude o "ESPA<;O JOVEM" a funcionar no 

Espago Internet, que se consubstancla num gabinete de apoio aos jovens no ambito da educagao para a 

saude e educac;:ao sexual, dinamizado par tecnicos de saUde (medicos e enfermeiros), onde se promove 

uma sexualidade saudavel, informada e responsavel, com atendimento gratuito, an6nimo e confidencial. 

Mais se destaca a possibilidade de criagao de um projeto em parcena com as clinicas existentes no 

Concelho, no ambito da reabilitagao oral dos mais desfavorecidos 

X\ 



No que diz respeito a proposta para a "criaQao de urn departamento medico desportivo municipal'' 

voltamos a referlr, pols o assunto ja foi oportunamente tratado em Reuniao de Camara, o seguinte: o 

Municipio tern vindo a equacionar possiveis formas, no ambito das competencias que lhe estao 

legalmente atribuidas, de promover a implementa9ao de uma solu9ao mais eficaz e economicamente 

vic1wel que promova a realiz8Qao de exames e acompanhamento medico, conforme a pr6pria lei obriga, 

em todas as situa~oes e para todos os praticantes desportlvos, arbltros, julzes e cronometristas filiados 

ou que se pretendam filiar em federaQoes dotadas de utilidade publica desportiva, tetando ainda alargar 

essa possibilidade aos jovens em geral, estimulando desta forma e desde cedo, a pratica de uma vida 

saudavel atraves do desporto. Estas a96es nao podem no entanto e como resulta da proposta passar 

pela criaQc!io, propriamente dita, de serviQos autarquicos para esse efeito, pois essa e uma competencia 

da administraQao publica que esta legalmente atribuida ao Institute Nacional do Desporto (IND) atraves 

do Decreta-Lei n.0 345/99 de 27 de agosto. Nem mesmo no ambito da colabora~ao com outras entidades 

se preve qualquer parceria com as autarquias locais. Segundo o mesmo diploma legal, os praticantes 

desportivos devem ser direcionados para o centro de medicina desportiva da respetlva area geografica de 

interven~ao ou para um medico com formaQao especifica reconhecida pelo colegio da especialidade de 

Medicina Desportiva da Ordem dos Medicos, ou ainda para urn medico titular do curse de p6s-gradua9ao 

em Medicina Desportiva aprovado par aquele 6rgao, nos casos em que se mostre justificado o 

aconselhamento medico-desportivo face a contraindicaQI5es relativas a modalidade que o praticante 

pretende praticar. 

Quanta a criaQao dos mais variados Provedores, mesmo com a introdu9ao de urn maior numero de 

provedorias, bern como, a criaQao da Rede Social - Ponte Feliz, sendo ambos os assuntos repetidos 

relativamente a outras propostas anteriormente apresentadas pelo Movimento 51 , e tendo em conta que 

mantemos a mesma posiQao relativamente a essas materias remetemos, por isso, para os 

esclarecimentos entao apresentados de forma a nao nos repetirmos constantemente sobre os mesmos. 

Finalmente no que respeita ao possivel encerramento de algumas das val~ncias do Hospital Conde de 
Bertiandos em Ponte de Lima, que podera resultar da aplica9ao da Portaria n.0 82/2014 de 10 de abrll 

relativa ao estabelecimento de crlterlos para a categorizaQL\o dos servi9os e estabelecimentos do Servi9o 

Nacional de Saude (SNS), o Municipio esta a desenvolver todos os esfon;os e ira continuar a lmpugnar 

junto das entidades com competencia nesta materia, para que sejam acima de tudo, salvaguardados o 

interesses da nossa populaQao. 

Assim, entendemos que a forma como e apresentada a proposta pelo Movimento 51, nada traz de novo, 

sendo um contribute inconsistente no ambito da atua9ao municipal. 

contra a Proposta apresentada pelo Movimento 51 . 



Ponte de Lima, 9 de junho de 2014 

0 Presidente da C~mara Municipal e Vereadores 
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