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REUNTAO DA CAMARA MUNICIPAL 
DE 

PONTE DE LIMA 

Data da reuniiio: 26 de maio de 2014 
Local da Reuniiio: Edlficlo dos Par;o.~ do Conce/ho 

PRES EN CAS: 

Presidente: 

Eng. Victor Manuel Alves Mendes 

Vereadores: 

Sr. Gaspar Correia Martins 
Dra Ana Maria Martins Machado 
Eneo Manuel Pereira da Rocha Barros 
Engo Vasco Nuno Ma_galhaes Velho de Almeida Ferraz 
Dr. Filipe A2ostinho Cruz Viana 
Dr. Paulo Jorge da Cunha Barreiro de Sousa 

FALTAS: ---

Infcio da ReuniOo: Quinze ltoras 

Encerramento: dezoito lwras e q_uarenta minutos 
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Secretario: Cllefe de Divisilo Mu11icipa/: Dr. a Maria Sofia Fernandes Vellw de 
Castro Ara4io 

Prestou Colaborar;iio Tecnica: Ma Guilllermina Franco 

Resumo Diario de Tesouraria: 
Sa/do ..................... 11.342.504,82 Euros 

OBS: 
A Ata foi aprovada por minuta 
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PERiODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA: ------------------------------
~- 0 Sr. Presidente da Camara Municipal usou da palavra para infonnar a Camara da 

Cerim6n:ia de Inaugura9t!o do Festival Intemacional de Jardins no proximo dia 30 de Maio as 

llhOOm, a qual sera presidida por Sua Excel~ncia o Senhor Secretario de Estado do 

Ordenamento do Territ6rio e da Conservas:~o da Natureza, Doutor Miguel de Castro Neto. _ 

__ Usou ainda da palavra para felicitar a organiza9ao das Jornadas da Sat1de em 

Movimento, pelo sucesso da iniciativa, com um grau elevado de ades~o e participas:~o. __ 

_ _ Informou ainda a Camara da reuniao da CIM Alto Minho, que se realizou na passada 

quinta-feira, com Sua ExceH~ncia o Senhor Secretario de Estado da Sat1de, sobre a Portaria n.0 

82/2014, de 10 de Abril, relativa ao estabelecimento de criterios para a categorizayao dos 

servis:os e estabelecimentos do Scrvi9o Nacional de Saude (SNS), tendo sido reafirmado pelo 

Dr. Luis Antonio Castanheira Nunes, Presidente do Conselho Diretivo da ARS, Norte e por 

Sua Excelencia o Sen.hor Secretario de Estado da SaUde que nao existini qualquer perda de 

valencias do Hospital de Viana do Castelo. Declarou ter manifestado preocupa9a0 

relativamente a perda de valencias do Hospital Conde Bertiandos. - - -------

--Usou ainda da palavra para propor urn voto de felicita96es ao Clube Nautico de Ponte 

de Lima pela conquista do Setimo Titulo Nacional de Fundo Coletivo, sagrando-se Campeau 

Nacional de Fundo por equipas; ao Femando Pimenta pela conquista aa medalha de bronze 

em Kl 1.000 metros na II Tar;a do Mundo de Velocidade, a dec01·rer em Racice, na Republica 

Checa; e a Jo~o Paulo Ribeiro da equipa de Andebol em Cadeira de Rodas da APD Braga, 

que se sagrou Campea Naciona1 na modalidade no passado dia 10. _________ _ 

Mais informou a Camara da sua congratula9ao pela maneira como Sua Excel~ncia o 

Senhor Secretario de Estado do Despmto e Juventude, Emidio Gueneiro, que inaugurou no 

dia 13 de maio o Pavilh~o Gimnodesportivo da Facha, inserido no Centro Educativo da 

Facha, se referiu a Ponte de Lima. ---------------------

_Interven~ao dos Vereadores: ---------------------

_Usou da palavra, em primeiro lugar o Senhor Vereador Gaspar Mattins para informar a 

Camara Municipal da forma como decorreu o ato eleitoral de ontem, com respeito e elevafYao, 

tendo~se verificado apenas o direito do povo a contestac;ao na Freguesia da Gemieira, 

deixando registado ainda que entende, mas que n~o existem motivos que o justifiquem. Usou 

ainda da palavra para manifestar o seu total agrado com a iniciativa das Jornadas da Sat'1de em 

Movimento, pois foi uma excelente ideia. -------------------
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_ _ De seguida usou da palavra a Dr.u Ana Machado para informar a Camara que as 

Jornadas da Saude em Movimento corrcsponderam as suas expcctativas, foi uma noite e urn 

dia que coneu muito bem. Mais declarou que nada disto seria possivel sem os trabalhadores 

do Mlmicipio, todos os servi9os estiveram envolvidos, deixando assim urn curnpri.mento de 

agradecimento publico pelo trabalho realizado na organiza9ao das Jornadas da Sat1de em 

Movimento. Referiu ainda que os ateliers com arte correram muito bem, todos se realizaram a 
exce~ao das hortas w·banas, considerando que o projeto deve continuar. _______ _ 

__ De seguida usou da palavra o Senhor Vereador Eng.o Manuel Barros dando os parabens 

pela iniciativa das Jomadas da Sattde em Movimento, a qual contribui para a melhoria da 

qualidade de vida dos limianos. Associou-se ainda aos votos de agradecimento propostos pela 

Dr.a Ana Machado e pelo Presidente. Apresentou urn voto de felicita96es o qual fica anexo a 
presente ata como documento numero urn e se considera como tazendo parte integrante da 

mesma. Usou da palavra para solicitar a Camara os seguintes esclarecimentos: existe 

possibilidade de alglms servi9os de fman9as se concentrarem na Camara Municipal, gostava 

de saber se a Cfunara recebeu ou nao alguma comunicayao e qual a posi9ao adotada; 

questionou ainda a Cdmara da possibilidade de cria9li0 ou nao da Loja do Cidadao; perglmtou 

ainda se as viaturas municipais estiio ou nao a ser reparadas em Viana do castelo; escola de 

Caba9os e alguns Jardins de Infancia vao ou nao encerrar; noticia do Cardeal Saraiva sabre 

uma interven9ao no Rio Lima junto a zona da Ponte Medieval, questionou a C§.mara se teve 

ou nao alguma intervenyao; painel eletr6nico vai ou nao ser recolocado no Passeio 25 de 

Abril. Usou ainda da palavra para apresentar uma proposta de recomendayao relativa a Carta 

Desportiva Municipal, a qual fica anexa a presente ata como documento numero dois e se 

considera como fazendo parte integrante da mesma. ______________ _ 

__ Por ultimo usou da palavra o Senhor Vereador Dr. Filipe Viana para apresentar uma 

declarayt!o de protesto a qual fica anexa a presente ata como docurnento mimero tres e se 

considera como fazendo parte integrante da mesma, tendo ainda abordado os seguintes 

assuntos: natalidade; parabens a iniciativa saude em .movimento; val~ncias do hospital de 

Ponte de Lima; parabens ao Clube Nautico pelos seus feitos; PDM - participa9ao publica; 

processo das 35/40 horas; alta tenst!o; recolha seletiva de lixo, porta a porta; residuos de 

equipamentos eletr6nicos; interven((ao no Rio Lima; Casa dos Abades; antigo posto de leite 

em Vitorino das Donas; impasse em Vitorino das Donas; casa da princesa esta em minas, 

apresentando perigo. ___________________ ______ _ 

0 Senhor Presidente da Camara e o Senhor Vereador Gaspar Martins prestaram os 

esclarccimentos tidos por necessarios. ________________ ---=------=r--

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

acerca dos assuntos del a constantes. ------------- --------

(01) APROVACAO DA ATA DA REUNIAO ANTERIOR: -A Camara Municipal em 

cumprimento do disposto no numero 2, do artigo 57°, da Lei n.0 75/2013, de 12 de setembro, e 

sem prejufzo da sua previa aprovac;a:o sob a forma de minuta, para efeitos do disposto nos 

ntuneros 3 e 4 do citado artigo, delibcrou 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 

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

Dr. Filipe Viana .. _ _ _ _ ______________________ _ 

(02) OBRAS PUBLICAS _________________ _ 

_ 2.1- ALTERACAO AO PU DE FONTAO E ARCOS - Aprova~ao da Versao Final 

da Proposta - A Camara Municipal deliberou por maio ria com seis votos a favor e tun voto 

contra do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, aprovar a versao final da proposta. Mais detiberou 

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

submeter a aprecia9ao e aprovayao da Assembleia Municipal. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana 

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

se considera como fazendo parte integrante da mesma. _____________ _ 

(03) JUNTAS DE FREGUESIA _______________ _ 

3.1 - FREGUESIA DE BARRIO E CEPOES- Presente um email a solicitar a ced~ncia 

do Palco para os dias 27, 28 e 29 de junho. A Camara Municipal deliberou por maioria com 

seis votes a favor e uma absten<;ao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, autorizar a cedencia do 

palco a titulo gratuito para os dias 27, 28 e 29 de junho. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana 

apresentou declarac;a:o de voto que se anexa a presente ata~ como documento ntunero cinco e 

se considera como fazendo parte integrante da mesma. _____________ _ 

3.2 - FREGUESIA DA RIBEIRA - Presente um email a solicitar um apoio frnanceiro 

destinado a realiza9a0 das Marchas de S. Joao. A Gimara Municipal deliberou por 

unanimidade atribuir urn apoio tinanceiro no valor de 900,00 euros, destinado a realizavtlo 

das Marchas deS. Joao. -------------------------------------------------
3.3 - FREGUESIA DE BRANDARA - Presente um oficio a solicitar um adiantamento 

de verbas. A Camara Mtmicipal deliberou por unanimidade autorizar o adiantamento das 

verbas. -----------------------------------------------
3.4 - FREGUESIA DE SERDEDELO - Presente um oficio a solicitar um adiantamento 

de verbas. A Cfunara Municipal dclibcrou por unanimidade autorizar o adiantamento das 

verbas. -----------------------------------------------------------
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_(04) ASSUNTOS DIVERSOS ________________ _ 

_ 4.1 - AQUISI<;AO DE SERVIC";OS DE ANIMAC";AO PARA A FEIRA DO VINHO 

VERDE - Emissio de parecer favoravel para a abertura do procedimento por ajuste 

direto, adjudica~iio c celebra~ao do contrato ao fornecedor "EZNAB - Unipessoal, 

Lda.", pelo valor de 3.200,00 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 abertma do procedimento por ajuste direto, 

adjudica9a.o e celebrayao de contrato ao fomecedor "EZNAB- Unipessoal, Lda. '', pelo valor 

de 3.200,00 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 nillnero seis e se 

considera como fazendo parte integrante da mesma. ______________ _ 

4.2 - AQUISI<;AO DE SERVICOS DE IMPRESSAO DIGITAL - Emissao de 

parecer favonivel para a abertura do procedimento por ajuste direto, ad,judica~i\o e 

celebra~ao do contrato ao fornecedor "lntactimagem, Lda.", pelo valor de 676,00 euros 

acrescido de IV A a taxa legal em vigor. A Cfunara Municipal deliberou por maioria com 

seis votos a favor e urn voto contra do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, em.itir parecer favonivel 

a aberhrra do procedimento por ajuste direto, adjudica9ao e celebra9~0 de contrato ao 

fornecedor "Intactimagem, Lda.", pelo valor de 676,00 euros acrescido de IVA a taxa legal 

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

mesma. ____________________________________________________________ __ 

_ 4.3 - PARQUE ESCOLAR, E.P.E. - CONTRATO DE ARRENDAMENTO PARA 

FINS NAO HABITACIONAIS - Escola EBl de Ponte de Lima - Aprova~ao. A Camara 

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

Dr. Filipe Viana, aprovar o contrato de aTI'endamento. __________________________ _ 

_ 4.4 - ARRENDAMENTO DO QUIOSQUE MUNICIPAL, SITO NA CENTRAL DE 

CAMIONAGEM DE PONTE DE LIMA - Adjudica~ao. A Cfunara Municipal deliberou 

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

adjudicar o arrendamento do quiosque municipal, de acordo com o proposto pelo jUri do 

procedimento, ao Sr. Jose Manuel Lima da Silva. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou 

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

como fazendo parte integrante da mesma. ____________________________________ _ 

4.5 - ARRENDAMENTO DA LOJA No 32 DO EDIFICIO COMERCIAL 

LOCALJZADO NA P ARQUE DE ESTACIONAMENTO JUNTO AO HOSPITAL -
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Adjudica.;ao. A Camara Municipal deliberou por maioria com seis votos a favor e uma 

absten((ao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, adjudicar o arrendamento da loja n.0 32 do 

edificio comerciallocalizado no parque de estacionamento jtmto ao hospital, de acordo com o 

proposto pelo j"l1ri do procedimento, a Sr.11 Rita Helena de Araujo Pereira Alves. 0 Sr. 

V ereador Dr. Filipe Viana apresentou declara9lio de voto que se an ex a a presente ata, como 

documento numero oito e se considera como fazendo parte integrante da 

mesma. __________________________________________________________ __ 

4.6 - LOCA~AO DA EXPLORA~AO DO P ARQUE DE PESCA DE RENDUFE -

TRUTICULTURA DE ESTABULA(AO E DOS EMPREENDIMENTOS 

TURiSTICOS NO ESPACO RURAL, COM TIPOLOGIA DE CASA DE CAMPO -

Adjudica~io. A C§.mara Municipal deliberou por maioria com seis votos a favor e uma 

absten9ao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, adjud.icar a loca<;~ao da explorayao do Parque de 

Pesca de Rendufe - Truticultura de Estabula9ao e dos Empreendimentos Turisticos no Espa9o 

Rural, com tipologia de casa de campo, de acordo com o proposto pelo j1rri do procedimento, 

ao Sr. Dr. Joao Pedro Saraiva. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declararyao de voto 

que se anexa a presente ata, como docwnento numero oito e se considera como fazendo parte 

intebrrante da mesma. _____________________________________________ _ 

4.7 • TRANSPORTES ESCOLARES RESPEITANTE AO 3° PERIODO DO ANO 

LETIVO 2013/2014 - Transferencia de verbas para as juntas de freguesia. A C§.mara 

Municipal dcliberou por unanimidadc autorizar a transferencia das verbas para as juntas de 

freguesia. ______________________________________________________ _ 

4.8 - FlXA«;AO DO PRE«;O DE VENDA EM 5,00 EUROS DO LIVRO 

INTITULADO "PONTE DE LIMA 10.° FESTIVAL INTERNACIONAL DE 

JARDINS/IOTH INTERNATIONAL GARDEN FESTIVAL - Aprova.;iio. A Camara 

M~uticipal deliberou por maioria com seis votos a favor e uma absten9ao do Sr. Vereador 

Dr. Filipe Viana, fixar o pre9o de venda em 5,00 euros do livro "Ponte de Lima 10.° Festival 

Internacional de .Tardins/1 Oth International Garden Festival". 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana 

apresentou declara((ao de voto que se anexa a presente ata, como doctm1ento numero nove e 

se considera como fazendo parte integrante da mesma. _________________________ _ 

4.9 - ASSOCIACAO PORTUGUESA DOS MUNICIPIOS COM CENTRO 

HISTORICO - Aceita~ao do cargo de Presidente da Dire~ao da lista caodidata as 

elei~3es para o quadrienio de 2014-2018. A Camara Mllllicipal deliberou por maioria com 

seis votos a favor e uma absten<;:ao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, aceitar o cargo de 

Presidente da Dire<;~ao da lista candidata as elei9oes para o quadrienio de 2014-2018. 0 Sr. 
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Vcreador Dr. Filipe Viana aprcsentou declarac;ao de voto que se anexa a presente ata, como 

documcnto nfunero dez e se considera como fazendo parte integrantc da mesma. ____ _ 

_ 4.10 - UTS- VIAGENS E SERVl<;OS, S.A. - Presente oflcio a solicitar autoriza9ao 

para circulacyiio de comboio turfstico, bern como o estacionamento junto ao Mercado 

Municipal. A Camara Municipal deliberou por maioria com seis votos a favor e wna 

abstenc;ao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, autorizar a circula9ao do comboio turist1co. 0 Sr. 

Vereador Dr . .Filipe Viana apresentou declarac;ao de veto que se anexa a presentc ata, como 

documento numero onzc e se considera como fazcndo parte integrante da mesma. _ ___ _ 

_ 4.11- UTS- VIAGENS E SERVI~OS, S.A.- Presente offcio a solicitar a altera9ao do 

percurso do comboio turfstico em epoca baixa. A Camara Municipal deliberou por maioria 

com seis votos a favor e uma abstenc;ao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, autorizar a alterac;ao 

do percurso do comboio turistico em epoca baixa. Mais deliberou a Camara Municipal por 

maioria com seis votos a favor e uma abstenc;ao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, que esta 

autorizac;ao fi.caria condicionada a utilizayao do percurso alternative no caso de existir alguma 

iniciativa municipal que im.pec;a o percurso do comboio turistico em epoca baixa. 0 Sr. 

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

documento numero onzc c se considera como fazendo parte intcgrante da mesma. _ ___ _ 

_ 4.12- COMISSAO DE FESTAS DES. PEDRO D'ARCOS - Presentc urn offcio a 

solicitar a cedencia de palco para os dias 27, 28 e 29 de junho. A Camara Municipal 

deliberou por maioria com seis votos a favor e uma absten9iio do Sr. Vereador Dr. Filipe 

Viana autorizar a cedencia do palco, a titulo gratuito, para os dias 27, 28 e 29 de jw1ho. 0 Sr. 

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

documento numero onze e se considera como fazendo parte integrante da 

mesma. 

4.13 - ESCOLA BASICA DE PONTE DE LIMA - Presente urn email a solicitar a 

cedencia do Audit6rio Rio Lima para o dia 12 de junho, entre as 14:30 cas 19:00 horas, para 

a realizac;!\o da Festa de Finalistas. A Camara Municipal deliberou por maioria com seis 

votos a favor e wna abstenyao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana autorizar a cedencia do 

Audit6tio Rio Lima, a titulo gratuito, para o dia 12 de junho, entre as 14:30 e as 19:00 horas, 

para a realizac;ao da Festa de Finalistas. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou 

dcclarac;ao de voto que se anexa a presente ata, como documento numero onze e se considera 

como fazendo parte integrante da mesma. __ 

_ 4.14- APIMIL- Presente um email a solicitar a cedencia do Audit6rio Rio Lima para o 

dia 07 de junho, a partir das 10:30 horas, para a realiza~j:ao das "Jornadas Apicolas em Ponte 
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de Lima". A Camara Municipal deliberou por maioria com seis votos a favor e uma 

abstenc;lio do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana autorizar a cedencia do Audit6rio Rio Lima, a 

titulo gratuito, para o dia 07 de junho, a partir da~ 10:30 horas, para a realizacr;ao das ·~Jornadas 

Apicolas em Ponte de Lima", devcndo no dia anterior ao da realizac;llo do cvcnto aprcsentar o 

seguro inerente a atividade em causa. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declara9ao 

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

fazcndo pa1ie integrante da mesma. _____________________ _ 

_ 4.15- ESCOLA DE MUSICA MOZART- Presente um email a solicitar a ced~ncia do 

Audit6rio Rio Lima para o dia 05 de julho. A Camara Municipal deliberou por maioria com 

seis votos a favor e uma abstencr;ao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, autorizar a cedencia do 

Audit6rio Rio Lima, a titulo gratuito, para o dia 05 de julho, devendo no dia anterior ao da 

realizac;ao do evento apresentar o seguro inerente a atividade em causa. 0 Sr. Vereador Dr. 

Filipe Viana apresentou declara9ao de voto que se anexa a presente ata, como documcnto 

nillnero onze e se considera como fazendo parte integrante da mesma. _______ _ 

_ 4.16- ACADEMIA DE MUSTCA FERNANDES FAO- Presente um email a solicitar a 

cedencia do Audit6rio Rio Lima para os dias 24 e 31 de maio e 17 c 18 de junho, para a 

rcaliza9ao de concertos de Coro e Musica de Camara. A Camara Municipal dclibcrou por 

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

cedencia do Audit6rio ruo Lima, a titulo gratuito, para os dias 24 e 31 de maio c 17 e 18 de 

junho, para a realizac;ao de concertos de Coro e Musica de Camara, dcvcndo no dia anterior 

ao da realiza9ao do evento apresentar o seguro inerente a atividade em causa. 0 Sr. Vereador 

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

numero onze e se considera como fazcndo parte integrante da mesma. ___ _____ _ 

_ 4.17 - STEP BY STEP - ENGLISH CENTRE - Presente urn oficio a solicitar a 

cedencia do Audit6rio Rio Lima para o dia 14 de junho, a partir das 16:00 horas. A Camara 

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

Dr. filipe Viana, autorizar a cedencia do Auditorio Rio Lima, a tirulo gratuito, para o dia 14 

de junho, a partir das 16:00 horas, devendo no dia anterior ao da realiza9ao do evento 

apresentar o seguro inercntc a atividadc em causa. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou 

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

como fazendo parte i.ntegrante da mesma. ___________________ _ 

_ 4.18 - AGRUP AMENTO DAS ESCOLAS ANT6NIO FEIJO - Prescnte um email a 

solicitar a ccdcncia do Audit6rio Rio Lima para o dia 02 de junho, entre as 14:30 e as 17:00 

horas, para a realiza9ao de uma palestra "Antonio Feij6, um poeta da Ribeira Lima''. A 



Reunilto de 26 de maio de 20 14 10 

Camara Municipal deliberou por maioria com scis votos a favor e uma abstenc;~o do Sr. 

Vereador Dr. Filipe Viana, autorizar a cedencia do Aud.it6rio Rio Lima, a titulo gratuito, para 

o dia 02 de junho, entre as 14:30 e as 17:00 horas, para a realiza9~0 de uma palestra "Ant6nio 

Fcij6, urn poeta da Ribeira Lima". 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declarayao de 

voto que se anexa a presentc ata, como documento ml.mero onze e se considera como fazendo 

patte integrantc da mesma. ___ ____________________ _ 

_ 4.19 - BASKET CLUB LIMIENSE - Presente um oficio a solicilar a isen9ao de 

pagamento das entradas nas Piscinas Descobertas "Natura" nos dias 16, 17, 18, 19 e 20 de 

junho, entre as 16:00 e as 18:00 horas. A Camara Municipal deliberou por maioria com seis 

votos a favor e uma abstenc;lio do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, isentar do pagamento das 

entradas nas Piscinas Descobertas "Natura" nos dias 16, 17, 18, 19 e 20 de junho, entre ac;; 

16:00 e as 18:00 horas. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declarac;lio de voto que sc 

anexa a presente ata, como documento nU.mero onze e se considera como fazendo parte 

integrante da mesma. _________ ________________ _ 

4.20 - CAL ASSOCIACAO CULTURAL - Presente urn email a solicitar a cedencia de 

estrados para a realizac;lio de concettos na sede da CAL. Ratifica9ao do despacho proferido 

pelo Sr. Presidente da Camara de 12 de maio de 2014. A Camara Municipal deliberou por 

maioria com seis votos a favor e urna absten9ao do Sr. Vcrcador Dr. Filipe Viana, ratificar o 

despacho proferido pelo Sr. Presidente da Camara a 12 de maio, nos termos e para os efeitos 

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

a realiza9a0 de concertos na sede da CAL. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou 

dcclaraylio de voto que se ancxa a presente ata, como docurnento n(unero onze e se considcra 

como fazendo parte integrante da mesma. _________________ _ 

_ 4.21 - FUNDACAO ATRIO DA MUSICA - ESCOLA PROFTSSIONAL DE 

MUSICA DE VIANA DO CASTELO- Presente tun email a solicitar a cedencia do Teatro 

Diogo Bemardes para o dia 14 de maio. Ratificac;ao do despacho proferido pelo Sr. Presidcnte 

da Camara a 12 de maio de 2014. A Camara Municipal deliberou por maioria com seis 

votos a favor e uma ahstenc,:ao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, ratificar o despacho 

proferido pelo Sr. Presidentc da Cllmara a 12 de maio, nos termos e para os efeitos do 

disposto no n°3 do artigo 35° da Lei 75/13 de 12 de setembro, de ced8ncia do Teatro Diogo 

Bernardes para o d.ia 14 de maio. 0 Sr. V creador Dr. Filipe Viana apresentou dcclara9~0 de 

voto que se anexa a presente ata, como documento mimero onze e se considera como fazendo 

parte integrante da mesma. _______________________ _ 
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_4.22- ROTARY CLUB DE PONTE DE LIMA- Presente urn email a solicitar a 

ccdcncia do espar;o da Torre da Cadeia Velha para o periodo compreendido entre 17 c 29 de 

maio para a realizac;~o de uma cxposi9ao. Ratificar;ao do despacho proferido pelo Sr. 

Presidente da Camara a 12 de maio de 2014. A Camara Municipal dcliberou por maioria 

com seis votos a favor e uma absten9~0 do Sr. V creador Dr. Filipe Viana, ratificar o despacho 

proferido pelo Sr. Presidente da Camara a 12 de maio, nos termos e para os efeitos do 

disposto no 0°3 do artigo 35° da Lei 75/13 de 12 de setembro, de cedencia do espar;o da Torre 

da Cadeia Velha para o periodo compreendido entre 17 e 29 de maio para a realiza9i!O de uma 

exposi9ao. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declara9ao de volo que se anexa a 
presente ata, como documento n(unero onzc c se considera como f'azendo parte integrantc da 

mesma. _______________________________ _ 

_ 4.23- ESCOLA SECUNDARIA DE PONTE DE LIMA- Presente um email a solicitar 

a ccdencia da barraca no Largo de Carn5es para o dia 10 de maio. Ratificayao do despacho 

proferido pelo Sr. Presidente da Camara a 09 de maio de 2014. A Camara Mlmicipal 

delibcrou por maioria com seis votos a favor e uma abstenvM do Sr. Vcreador Dr. Pilipe 

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 35° da Lei 75/13 de 12 de setembro, de ccdcncia 

da barraca no Largo de Camoes para o dia 10 de maio. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana 

aprcscntou declarar;ao de voto que se anexa a presente ata, como documento numero onze e se 

considera como fazendo parte integrante da mcsma. _____________ _ 

_ 4.24 - SERVI<;O EDUCATIVO DA AREA PROTEGIDA- Programa de atividades 

a realizar no ano letivo de 2014/2015 - Aprova~iio. A Camara Mlmicipal dcliberou por 

maioria com seis votos a favor e uma absten9~0 do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, aprovar o 

programa de atividades a realizar no ano letivo de 2014/2015, do Servi90 Educative da Area 

Protegida. ------------------------ ------

4.25 - AQUISI<;AO DE SERVICOS DE ESPETACULO MUSICAL COM 0 

GRUPO "THE GIFT" NO AMBITO DA FEIRA DA CA<;A, PESCA E LAZER

Emissiio de parecer favoravel a abertura de procedimento por ajuste direto ao 

fornecedor com o Grupo "THE GIFT", pelo valor de 19.500,00 euros acrescido de IV A a 
taxa legal em vigor. A Camara Municipal deliberou por maioria corn cinco votos a favor, 

uma absten9~0 do Sr. Vereador Eng.0 Manuel Barros e urn voto contra do Sr. Vereador Dr. 

Filipe Viana, cmitir parccer favonivel a abertura de procedimento por ajustc direto ao 

fornecedor como Grupo "TilE GIFT", pelo valor de 19.500,00 euros acrcscido de IVA a taxa 

legal em vigor. Mais deliberou por maioria com cinco votos a favor, uma abstenyao do Sr. 
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Vereador Eng.0 Manuel BaiTos e urn voto contra do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana~ fixar o 

pre~o de venda dos bilhetes em 5,00 euros. Os Srs. Vercadores Eng.0 Manuel Banos e Dr. 

Filipe Viana apresentaram declara9oes de voto que se anexam a presente ata, como 

documcntos numeros doze e treze respetivamente, e se consideram como fazendo parte 

integrante da mesma. _____ ____________________ _ 

_ 4.26 - CONCURSO "ESPLANADAS DE PONTE DE LIMA 2013"- Aprecia~ao e 

aprova-;ao. A Cfuuara Municipal delibcrou por maioria com seis votos a favor e uma 

absten9~o do Sr. Vereador Dr. Filipc Viana, aprovar de acordo com o proposto pelo jUri, a 

classifica9~0 atribuida as candidaturas apresentadas, bern como a atribuivao dos premios aos 

tres primeiros classificados do concurso "Esplanadas de Ponte de Lima 2013" de acordo com 

o previsto no respetivo regulamento. ____________________ _ 

_ 4.27- AQIDSICAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES FIXAS PARA 0 

MUNICIPIO DE PONTE DE LIMA - Emissao de parecer favoravel a abertura de 

proccdimento por ajuste direto geral ao fornecedor PT Comunica~oes, S.A. pelo valor 

de 10.000,00 euros 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 favoravel a abertura de proccdlmento por ajuste direto geral ao fomecedor PT 

Comunica96es, S.A. pelo valor de 10.000,00 euros acrescido de IVA a taxa legal em vigor. 0 

Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declara9ao de voto que se anexa a presente ata, 

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

_ 4.28 - AQIDSICAO DE SERVI<;OS DE TELECOMUNICACOES MOVEIS PARA 

0 MUNICIPIO DE PONTE DE LIMA - Emissio de parecer favoravel a abertura de 

procedimento por ajuste direto geral ao fornecedor MEO - Servi~os de Comunica~oes e 

Multimedia, S.A. pelo valor de 25.000,00 euros acrcscido de IV A 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 parccer favonivel a abertura de procedimento por ajuste 

direto geral ao fornecedor MEO - Servi9os de Comunicas:oes e Multimedi~ S.A. pelo valor 

de 25.000,00 euros acrescido de IVA a taxa legal em vigor. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana 

apresentou declara9~0 de voto que se anexa a presente ata, como documcnto nfuncro catorze e 

sc considera como fazendo parte integrante da mesma. ______ _ 

_ 4.29 - PROTOCOLO ENTRE 0 MUNICIPIO DE PONTE DE LIMA E 0 GRUPO 

DE TEATRO DA ASSOCIACAO "UNHAS DO DIABO'' - Aprova-;iio. A Camara 

Municipal delibcrou por maioria com scis votos a favor c urna absten9~0 do Sr. Vereador 

Dr. Filipe Viana, aprovar o protocolo. ___________________ _ 
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4.30 - PROTOCOLO ENTRE 0 MUNICIPIO DE PONTE DE LIMA E 0 GRUPO 

DE TEATRO "GACEL"- Aprova.;ao. A Camara Municipal deliberou por maioria com 

seis votos a favor e uma abstenyao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, aprovar o 

protocolo. ____________________________ _ 

4.31 • PROTOCOLO ENTRE 0 MUNICIPIO DE PONTE DE LIMA E A 

ASSOCIA<;AO DE ESTUDANTES DA ESCOLA SUPERIOR AGR.ARIA DE PONTE 

DE LIMA - Aprova~ao. A Camara Municipal deliberou por maioria com seis votos a 

favor e uma absten<;!io do Sr. Vereador Dr. filipe Viana, aprovar o protocolo. _____ _ 

4.32 • PROTOCOLO ENTRE 0 MUNICIPIO DE PONTE DE LIMA E 0 GRUPO 

DE TEATRO DA CASADO POVO DE S. JULIAO DE FREIXO- Aprovaf;iio. A 

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

Vereador Dr. Filipe Viana, aprovar o protocolo. _______________ _ 

4.33 - PROTOCOLO ENTRE 0 MUNICIPIO DE PONTE DE LIMA E 0 GRUPO 

DE TEATRO DUPLAFACE - Aprova~io. A Cfunara Municipal deliberou por maioria 

com seis votos a favor e uma absten<;fto do Sr. Vereador Dr. l'ilipe Viana, aprovar o 

protocolo. 0 Sr. Vereador DR. Filipe Viana ditou para a ata a seguinte declara9ao de voto: 

"Considerando ainda que no dia da reunHio fora facultada uma informa<;ao a qual ainda nao 

obtive resposta, vern este Vereador rciterar o voto de absten9ao insito na declaravao de voto 

anterior independentemente do envio das mesmas atraves de qualquer outro meio eletr6nico 

que alegadamente fora comunicado pelo Presidente da Cfunara, o mesmo Verc~ador nllo 

reconheceu (conheceu) esse mesmo inedito meio eletr6nico pelo que mantem a decisao de se 

abster. 0 Sr. Presidente da Camara respondeu que os servi9os do Municipio enviaram tal 

como foi solicitado por mim via email, de acordo com o que ficou combinado com os 

Vereadores, para uma maior rapidez e celeridade processual, evitando desta fom1a 

desperdfcios de papel, pelo que a declara<;ffo de voto do Sr. Vereador nao corresponde a 
verdade. _____________________________ _ 

_ 4.34- PROFERIAS VERAO 2014- Aprova~io. A Camara Mtmicipal deliberou por 

maioria com seis votos a favor e uma absten9llo do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, aprovar as 

Proferias de Verao 2014. --------------------------------------------------------------------
4.35 - ESCOLA ANTONIO FEIJO -PONTE DE LIMA- PIEF - Presente um email 

a solicitar a ced8ncia do Campo do Triunfo para o dia 02 de junho para a realiza9ffo de um 

jogo de futebol. A Ciimara Mtmicipal deliberou por maioria com seis votos a favor e uma 

absten9ao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, autorizar a cedencia do Campo do Triunfo, a 

titulo gratuito, no dia 02 de junho para a realiza9ao de urn j ogo de futebol. ______ _ 
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4.36- INSTITUTO DA CONSERVA<;AO DA NATUREZA E DAS FLORESTAS, 

IP- Presente um email a solicitar a cedencia do Audit6rio das Lagoas para o dia 06 de junho. 

A Cfunara Municipal deliberou por maioria com seis votos a favor e uma abstenvao do Sr. 

Vereador Dr. Filipe Viana, autorizar a cedencia do Audit6rio das Lagoas, a titulo gratuito, no 

dia 06 de junho, devendo no dia anterior ao da realiza9ao do evento apresentar o seguro 

inerente a atividade em causa. ---------------------------------------------
____ (05) ATRJBUI<;AO DE SUBSIDIOS _____________ _ 

_ 5.1 ~ RUSGA TIPICA DA CORRELHA- Presente urn oficio a solicitar a atribuic;~o de 

um subsidio destinado a realiza9ao do "XII Festival Nacional de Folclore" a realizar no dia 01 

de junho de 2014. A Cdmara Municipal deliberou por maio ria com seis votos a favor e uma 

abstenc;ao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, atribuir um subsidio no valor de 407,00 euros, a 

liquidar ap6s a realizayao do evento. ______________________ _ 

5.2- ASSOCIACAO DO GRUPO ETNOGRAFICO INFANTILE JUVENIL DA 

CASA DO POVO DE S. JULIAO DE FREIXO - Presente um oficio a solicitar a 

atTibuiy~o de urn subsfdio destinado a realiza9ao do 18.° Festival de Folclore, a reali zar no dia 

08 de junho de 2014. A Camara Municipal deliberou por maioria com seis votos a favor e 

uma abstenyao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, atribuir um subsidio no valor de 407,00 

euros, a liquidar ap6s a realizavao do evento. __________________ _ 

5.3 - ASSOCIA(:AO CULTURAL E RECREA TIV A DE ARCOZELO - Presente urn 

oficio a solicitar a atribui9ao de urn subsidio destinado a realizayao das Marchas de S. Joao, 

na frebruesia de Arcozelo. A Camara Municipal deliberou por maio ria com seis votos a favor 

e uma abstenc;ao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, atribuir urn subsfdio no valor de 900,00 

euros, a liquidar ap6s a realizavao do evento. __________________ _ 

_ 5.4 - GRUPO CULTURAL E RECREATIVO DE DAN(:AS E CANT ARES DE 

PONTE DE LIMA - Presente um oficio a solicitar a atribui9ao de um subsfdio destinado a 
realizaQao de Festival Anual de Folclore. A Camara Municipal deliberou por maioria com 

scis votos a favor e uma absten9ao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, atribuir um subsidio no 

valor de 407,00 euros, a liquidar ap6s a realiza9ao do evento. ___________ _ 

_ 5.5- ASSOCIAC";AO LUZ E VIDA- SANTA GEMA .JOVEM- Presente urn oficio a 

solicitar a atribui9ao de um subsfdio destinado a realizac;ao da "2.0 .Feira Medieval". A 

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

Vereador Dr. Filipe Viana, atribuir urn subsidio no valor de 1.000,00 euros, a liquidar ap6s a 

realiza9ao do evento. __________________________ _ 
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5.6 - ATRIBUI<;AO DE SUBSiDIOS ORDINARIOS A ASSOCIACOES -

Aprova~iio. A Cfunara Municipal deliberou por maioria com cinco votos a favor e uma 

absten(fao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, aprovar a proposta apresentada de atribui9a0 dos 

subsfdios ordinarios as associa(f5es. 0 Sr. Vereador Eng.0 Manuel Barros, nao votou 

declarando-sc impedido, tendo o Sr. Presidente da Cfunara reconhecido o impedimenta. _ _ 

_ ESPA<;O DE INTERVEN<;AO ABERTO AO PUBLICO: Nao houve intervens:oes. _ 

_ (06) APROV A<;AO DA ATA EM MINUT A:- Nos termos dos numeros 3 e 4, do artigo 

57°, da Lei no 75/2013, de 12 de Sctembro, na reda(fao 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 cfeitos 

imcdiatos. Esta delibera9ao foi tomada por maioria com seis votos a favor e um voto contra 

do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana. _____________________ _ 

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

Cfunara declarou encerrada a reuniao pelas dezoito horas e quarenta minutos. _____ _ 

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

0 Presidente, 

, C] 
A Secretaria, 

t-fd" ~ rvn .... ~ kf,tL- .k ~~"a 



PO~"TEDEWU 
Um partido ao seu lado 

VOTO DE FELICITAc,;:OES 

_l 

Os exitos desportivos alcan<;ados pelos atletas limianos, nomeadamente na canoagem deixaram de 

ser surpresa, como e a conquista de mais um tftulo de campeao nacional de maratonas. Nos ultimos 

anos outras modalidades tern vindo a conquistar o seu espa<;o e a obter destaque, como par 

exemplo, o h6quei em patins, o basquetebol e o futebol. Recentemente um jovem limiano tem 

vindo a construir uma carreira de sucesso nos desportos motorizados, existindo neste momenta a 

forte probabilidade de vir a representar Portugal nas finais mundiais de karting. 

Tendo em considera~;ao os sucessos desportivos alcan~;adas e conforme tem sido pratica do 

executive proponho a Camara Municipal o seguinte voto de felicita<;i3es e reconhecimento: 

• Mariano Costa Pires, atualmente ocupa o primeiro Iugar no campeonato rotax Portugal, no 

escalao de juniores, cujas vit6rias no Kart6dromo lnternacional de Braga o colocam bern 

posicion ado para vir a representar Portugal nas finais mundiais; 

• Clube Nautico de Ponte de lima e a todos os seus atletas, sagrou-se campeao nacional de 

maratonas, com destaque para os seguintes medalhados: 

Kl junior F: Ana Correia, Medalha de Ouro; 

Cl junior M: Joao Amorim, Medalha de Ouro; 

Kl senior F: Joana Sousa, Medalha de Prata; Marta Pinto, Medalha de Bronze; 

Cl senior M: Nuno Barros, Medalha de Ouro; Rui Lacerda, Medalha de Prata; 

K2 junior F: Ana Correia/Rafaela Fernandes, Medalha de Ouro; Rita Fernandes/Francisca 

Carvalho, Medalha de Prata; 

C2 junior M: Joao Amorim/Bruno Narciso, Medalha de Prata; 

K2 senior M: Diogo Lacerda/Roberto Martins, Medalha de Bronze; 

C2 senior M: Nuno Barros/Alvaro Esteves, Medalha de Ouro; Lufs Capitolina/Rui Lacerda, 

Medalha de Prata; 

K2 veterano b M: Fernando Laranjeira/Jaime Gomes, Medalha de Prata; 

Ponte de Lima, 26 de maio de 2014 

0 Veread~D/PSD 

(Mar{Ye~rros) 

manuelbarrosver eadorcmpl@gmail.com 



PO::\TE DE LillA 
Um partido ao seu lado 

PROPOSTA DE RECOMENDA~AO 
Carta Desportiva Municipal 

A distribui~ao espacial de equipamentos desportivos deve contribuir para uma boa organiza~ao, 

sustentada na melhoria da qualidade de vida da popula~ao . Considero positiva a constru~ao de pavllhoes junto 

aos centros educativos mas este criteria pode exceder as necessidades se tivermos em conta uma visao de 

futuro para o concelho. Para alem dos centros educativos deve considerar-se o processo demogratico do 

territ6rio onde as estruturas desportivas sao instaladas. Reduzindo a perspetiva aos centros educativos, face a 
realidade da quebra abrupta da natalidade, nos pr6ximos anos a popula~ao escolar vai descer para niveis 

nunca antes conhecidos. Analisando seriamente esta problematica chega-se a conclusao que o funcionamento 

de alguns centros educativos podera ser posto em causa. Se esta situac;ao vier a acontecer, o criteria indicado 

deixa deter qualquer base salida. 

Muito mais que criterios simplistas, sem sustentac;ao organizaciona l, e necessaria uma estrategia 

assente em pianos de desenvolvimento elaborados com bases tecnicas e cientificas. 

A politica de organizac;ao do territ6rio deve ter em conta uma ana lise global capaz de garantir a 

coer~ncia duma rede planeada de equipamentos desportivos, de acordo com os objetivos fundamentals do 

desenvolvimento do Municipio. A questao desportiva deve fazer parte do Plano Diretor Municipal, atraves da 

elabora~ao duma Carta Desportiva Municipal, com justifica~oes devidamente fundamentadas de modo a 

adequar a oferta a procura racionalizando a distribui~ao de equipamentos em fun~ao da resposta as 

necessidades, num espa~o temporal alargado. 

Nao se trata duma Carta das lnstala~oes Desportivas, destinada a promover apenas o levantamento e 

a caraterizac;ao dos equipamentos existentes mas de um instrumento que defina a fundamentac;ao de decisoes 

a tamar em rela~ao a rede integrada de equipamentos desportivos, as formas qualitativas e quantitativas da 

pratica desportiva, a realidade do movimento associative e social na vertente desportiva, o desporto nas suas 

modalidades como resposta a todos os escaloes etarios, as bases estruturais dum Sistema Desportivo 

Municipal. 

A prob lematica da pratica desportiva abrange aspetos muito importantes ligados a saude publica, a 
educa~ao, a cultura, ao ambiente, ao turismo e a economia. A Carta Desportiva Municipal constitui urn 

documento imprescindivel para a definic;ao da polftica de desenvolvimento desportivo, devendo ser elaborada 

em articu la~ao com a revisao do Plano Diretor Municipal, de modo a ser integrada neste documento. 

Pelos motivos expostos e tendo em considerac;ao que esta em curso a revisao do PDM recomendo ao 

executivo a tomada de medidas no sentido de se proceder a e labora~ao da Carta Desportiva Municipal. 

Ponte de Lima, 26 de maio de 2014 

0 Vema PPD/PSD, 

(Manuel P"""ra l Rocha Barros) 

manuelbarrosvereadorcrnpl@gmail.com 



PO:'I'TE DE LL\lA 
Um partido ao seu lado 

DECLARA<;AO DE VOTO 

Concordo que a componente cultural de um Municipio deve assumir algum relevo, mas 

gostaria que a sua planificac;:ao contemplasse mais a vertente da cidadania, da formac;:ao e da 

produc;:ao em detrimento de varios espetaculos musicais que apenas satisfazem um sector reduzido 

de publico. 

A proposta de contratac;:ao dos "The Gift", para a Feira de Cac;:a, pelo seu elevado custo 

(23.985,00 euros) parece-me despropositada face ao valor do investimento. Por si o custo deste 

espetaculo constitui um investimento sem retorno, de risco elevado, sem que haja necessidade de 

se tomar. 

Contextualizando globalmente as atividades municipais e mediante posic;:oes que a maioria 

representativa do executive tem tomado perante um conjunto diverse de propostas por mim 

apresentadas, especia lmente as de natureza social, votando contra, sera muito diffcil de entender 

que num memento tao diffcil para todos os portugueses, para todos os limianos, a prioridade da 

polftica municipal se direcione na contrata~ao de espetaculos deste va lor. 

De uma forma muito clara e muito objetiva, avaliando os pratos da balanc;:a, sem 

demagogias, com a versatilidade social que orienta a minha ac;:ao enquanto vereador a favor das 

pessoas nao se compreende que a maioria reprove propostas de apoio a famflias em que o casal 

esta desempregado, que a maioria reprove a proposta de criac;:ao do centro de medicina desportiva, 

que a maioria reduza os apoios as associac;:oes e por outre lado contrate espetaculos cujo custo 

daria para alimentar uma destas iniciativas pelo menos durante um ano. 

Pelos motives expostos abstenho-me na votac;:ao da emissao de parecer favoravel a abertura de 

procedimento por ajuste direto ao fornecedor Grupo "The Gift'', pelo valor de 23.985,00 euros. 

Ponte de Lima, 26 de maio de 2014 

0 Vereador do PPD/PSD, 

-~----(Ma~~- dRocha Barros) 

man uelbarrosyere.adorcrnpl ®imai I. com 



MDV/MENTO 51 

I NTERVEN«;AO 

FILIPE VIANA, Vereador eleito na lista in de pendente do MOVIMENTO 51 , vem, no exercicio 

das suas fun~oes, declarar o protesto pela ausencia da proposta que o Vereador do 

MOVIMENTO 51 apresentou tempestiva e legitimamente, para integrar a presente ordem de 

trabalhos e que agora se junta para que conste da presente acta desta reuni~o . 

Face ao expendido e a aus~ncia de legalidade e de habito democratico, numa 16gica de 

imposic;ao e nao de dialogo construtivo, o ora Vereador envidara os meios legais e politicos 

para repor a legalidade, bem como na esteira do principia da representatividade e do espfrito 

democratico das nossas rafzes. 

JUNTA: 1 proposta. 

Ponte de Lima, 26 de Malo de 2014, 

0 Vereador dQ...Movlmento 51, 

~~ 
(Filipe Viana) 

1 



MOV/MENTO 51 

EX.MO SR. PRESIDENTE DA CAMARA 

MUNICIPAL DE PONTE DE LIMA 

Ao abrigo do art.0 53.0
, da Lei das Autarquias Locais, indica para incluir na 

ordem do dia da pr6xima reuniao desta C~mara Municipal a proposta seguinte: 

• Considerando a necessidade premente de medidas especiais de apoio as 

familias, designadamente numerosas, aos idosos, aos jovens, aos deficientes, aos 

emigrantes e imigrantes, aos municipes, aos cidadaos, aos mais desfavorecidos; 

• Considerando que a EDUCAc;Ao e a CIDADANIA sao dois dos caminhos 

pelos quais se fazem o crescimento e desenvolvimento sustentavel do ser humane, 

sendo que o ano 2013 foi considerado o Ana Europeu dos Cidadaos; 

• Considerando o dia Mundial da Saude (7 de Abril) e a sua comemorayao; 1 

- Considerando o envelhecimento da popula<;ao, o aumento de doen<;as 

cr6nicas, o consume de bebidas alco61icas na juventude, entre outras. 

• Considerando que em primeiro Iugar tern de estar as pessoas, e que e 
fundamental a cria<;ao de condi<;oes para uma presta<;ao de cuidados de saude de 

excelencia para toda a comunidade. 

- Conslderando que e necessaria reorganizar os servi<;os em fun<;ao de 

patologias, e necessaria agir preventivamente, e necessaria ajustar as necessidades 

das popula<;:oes as altera<;:oes demograficas e proporcionar a resolu<;:ao dos seus 

problemas; 

- Conslderando a necessidade de obter resultados de excelencia para todos 

os intervenientes na institui<;ao, sejam eles utentes, gestores ou profissionais de 

saude, com o objective de desenvolver e envolver os profissionais, proporcionando

lhes aprendizagem, forma<;ao actualizada, melhoria continua. Nao podemos esquecer 

a aten<;:ao aos utentes, nem a escuta activa da sociedade civil ; 



MOVIMENTO 51 

• Conslderan·do que a nossa Constitui9ao da Republica Portuguesa ainda 

consagra que II todos tern direito a protecyaO da saude e 0 dever de a defender e 

promover." 

PROPONHO E RECOMENDO: 

Fomentar uma malor colaborac;ao entre todas as lnstituic;oes de saude do 

Concelho, desenvolvendo rastreios frequentes para as pessoas, forma90es de 

combate aos maus habitos de saude, de aconselhamentos de saude gratuitos, 

impulsionando assim uma assistencia medica mais pr6xima dos utentes. 

• Celebrar protocolos de colaborar;ilo entre a Camara Municipal de Ponte de Lima. o 

lOT- lnstituto da Droga e da Toxicodependencia e os Agrupamentos Escolares do 

municipio, visando o desenvolvimento de competencias psicossociais no sentido de 

promover nos alunos das escolas do municipio a tomada de decisao, reflectida e 

auton6mica, perante o aliciamento de substancias psicoactivas. 

• Promover encontros entre os diferentes profissionais que prestam servi9os no 

contexte da alimenta9ao ao servi9o da autarquia limiana e/ou outras autarquias, de 

modo a favorecer-se a troca de experiencias e a sensibiliza<;:ao para os cuidados da 

alimenta9ao saudavel e das consequencias da obesidade. 

• lncentivar a implementa9ao de programas educacionais e de interven9ao 

(sexualidade humana, toxicodependencia, higiene e seguran9a, entre outros). 

• Proporcionar rastreios gratuitos e palestras sabre bons habitos de saude. 

• Garantir o apoio domiciliario a idosos sem retaguarda familiar, auxiliando-os em 

pequenas tarefas domesticas como substituir uma lampada, trocar um vidro partido ou 

ate mesmo em pequenas obras nas habita9oes, sem esquecer o transporte do idoso 

ao Centro de Saude mais proximo (Promo<;:ao do Voluntariado Social). 

• Divulgar eficazmente a oferta disponivel no concelho na area dos cuidados de 

saude; 

• Organizar Caminhada Semanal. 

2 



MOV/MENTO 51 

• Cria9ao de departamento medico desportivo municipal. 

• Criacao do Provedor do Doente: 

• Cria9ao do Provedor do Deficiente; 

• Cria9ao do Provedor do Idose; 

• Cria9ao do Provedor da Crian9a; 

• Cria9ao do Provedor do Munfcipe; 

• Cria9ao Rede Social - PONTE FELIZ 

Estamos atentos e envidaremos todos os esforyos para que nao retirem as 

valencias do nosso Hospital, mas que aumentem. 

Todos sabemos que o direito a protec9ao da saude esta consagrado na 

Constituicao e assenta num conjunto de valores fundamentals como a dignidade 

humana, a equidade, a etica e a solidariedade. 

Assim, pela defesa do nosso territ6rio e pelas pessoas das 51 Freguesias, 0 

MOVIMENTO 51 apresenta-se como um caminho de esperan9a. 

Ponte de Lima, 18 de Maio de 2014 

0 Vereador do Movimento 51, 

Filipe Viana 

3 



MOVIMENTO 51 

DECLARA<;AO DE VOTO 

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

das suas funt;oes, declarar o seu voto contra, no ambito do ponto ~'-----------' 

com os fundamentos e considerandos seguintes: 

1 - Considerando que n~o lhe foram juntos os respectivos documentos para sustentar a 

decis~o em causa, com violat;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 

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

qual tambem o ora Vereador se viu fort;ado a intentar a competente act;~o judicial para o 

efeito; 

3 - Considerando que a nossa forma de estar implica a envolvt!mcia de todos os agentes 

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

participa9~0 de ideias; 

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

imposit;~o e n~o de dialogo construtivo; 

5 - Considerando que a nossa Vila de Ponte de Lima, com 888 anos de exist~ncia , nos 

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

principia ~a rep~esentatividade e do espirito democratico das nossas ralzes. 

6- ~~,~~ ~ ~vJs--y ......a.~ .. ""-~ .J- J "c. \;.c./ ,...__ L~ 
Face ao expendido, em coer~ncita aemocratica e com mund(vid~nbia diferente de considerar o 

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

Ponte de Lima, 26 de Maio de 2014, 

0 Vereador do Movlmento 51, 

~~, 
(Filipe VIana) 
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MDV/MENTO 51 

DECLARA<;AO DE VOTO 

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

das suas funyoes, declarar o seu voto abstenc;:ao, no ambito do ponte ~J;r.......gg ___ _ __ _ 

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 mandata, razao pela 

qual tambem o ora Vereador se viu foryado a intentar a competente acyao judicial para o 

efeito; 

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

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

participac;:ao de ideias; 

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

imposic;:ao e nao de dialogo construtivo; 

1 

5 - Considerando que a nossa Vila de Ponte de Lima, com 888 anos de exist~ncia , nos 

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

principia da representatividade e;.'ldo espfrito ~emo51ratico das nossa~ ~afzes. ~.j.,i £.. 
,_ ~l·~ ' S-~,:{F~- ~ A'l...,Y-f f..A-7'"'-lfiV.. R ~ ~~,..J. v'- . 

Face ao expendido, em coerencia democraticate com mundivi~ncia diferente de considerat"J "/"" 

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

Ponte de Lima, 26 de Maio 2014, 

0 Vereador do Movimento 51, 

~ <?r 
(Filipe Viana} 



MOVIMENTO 51 

DECLARACAO DE VOTO 

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

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

presente ordem de tra ba I hos, como sej am no +P.""-- ""'=.c..:b::....-_4;:... . ...... A-.:....· +f,-->--;-..._, ...... :s .... s~f ... ~.;...... .... Jc..;o.........,.,, ),.." .... A ....,!w""-7'5 ... ~4!.-
com os fundamentos e considerandos seguinte~ : 1~,. .. .c --~.? ( .. . } 

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, dever~o 

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 ponto diz respeito . 

Face ao expendido, em razao da coer~ncia 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, 

~ --. ...._ ) 

{FIIIpe Viana) 
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MOVIM ENTO 51 

DECLARACAO DE VOTO 

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

fun<;oes, declarar o seu voto contra, no ambito de todos os ajustes directos fnsitos na 

presente ordem de trabalhos, como sejam no Y,. P2 _ ~· · ~!t 'J=> rQ;_ S u$ i~cd ,A. ~Ifj tJl 
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 

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, 

;}\ b' '-----s ~ 
(Filipe Viana) 

1 



" MOVIMENTO 51 

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

DECLARAQAO DE VOTO 

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

das suas fun<;5es. declarar o seu voto abstencao, no flmbito do ponto 4 · '-\ J 4. 5 R 4 £ 
com os fundamentos e considerandos seguintes: 

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

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

direitos democraticos; 

2 - 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 forcado a intentar a competente accao 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. : orcamento participative e 

participacao 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 888 anos de existencia, nos 

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

(~rincit;b~~;t:l:n~~i~B~e ~es~ro democratico das nossas rarzes. 

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

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

Ponte de Lima, 26 de Malo 2014, 

;_~_Mo~mento 51, _ 

(FIIipe Viana) 
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MOV/MENTO 51 

DECLARACAO DE VOTO 

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

das suas fungoes, declarar o seu voto abstengao, no ambito do ponto _41.....~~"'-------
com os fundamentos e considerandos seguintes: 

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

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

direitos democraticos; 

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

documenta<;ao do ponto 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 realizacao dum projecto em comum; cfr.: oryamento participative e 

participa<;ao 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 888 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 coeremcia democn3tica e com mundividllncia diferente de considerar o 

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

Ponte de Lima, 26 de Malo 2014, 

0 Vereador do.Movimento 51, 

r ~C> 
~ >--

(Filipe Viana) 
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MOVIMENTO 51 

DECLARACAO DE VOTO 

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

das suas fun~Oes, declarar o seu voto absten~ao, no a~bito do _P~nto ~ ,,9 Az,o,;,, t4·""'
com os fundamentos e considerandos seguintes: tJ'oJ [(p..,.. ... /.., ~ ~ ft~~~e-o.. 

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

decisao em causa, com violat;: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 mandata, razao pela 

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

efeito; 

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

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

participac;ao de ideias; 

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

imposic;ao e nao de dialogo construtivo; 

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

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

princfpio da representatividade e do espirito democratico das nossas rafzes. 

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, 26 de Maio 2014, 

(Filipa Viana) 
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MDV/MENTO 51 

DECLARACAO DE VOTO 

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

das suas fun96es, declarar o seu voto abstengao, no ambito do ponto l... .Ao j 4 -~ A ; 4 .. U -
1

, 

com os fundamentos e considerandos seguintes: ~ ,J.'J j ~ A L-'( · L( ). > · ~ Ak · 
~ 1 , \ t · ~ J ~ e · lt .,<. ; • '1 ; ~ ~ · 1-t ; ; 4 . 

1 - Considerando que nao I he foram juntos os r1{pecti~os docu~ePftos para 1 sustental a 1 

decisao em causa, com viola9ao legal da Lei das Aut~~q2ui~s 1.o~afs/~ dos mais elementares 

direitos democraticos; 

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

documenta~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 ac~ao judicial para o 

efeito; 

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

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

participagao de ideias; 

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

imposigao e nao de dialogo construtivo; 

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

merece o 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 mundivid~ncia diferente de considerar o 

principia da representatividade, pelas pessoas e pelo nosso territ6rio, voto absten<;:ao. 

Ponte de Lima, 26 de Maio 2014, 

0 Vereador do Movlmento 51, 

----~~ __ s 

(Filipe Viana) 

1 



MOVIMENTO 51 

DECLARACAO DE VOTO 

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

das suas func;:Oes, declarar o seu voto contra, no ~mbito do ponto .... 4 .... 1"""'$..:;..... ___ __ _ 

com os fundamentos e considerandos seguintes: 

1 - Considerando que n~o lhe foram juntos os respectivos documentos para sustentar a 

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

direitos democraticos; 

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

documentac;:ao do ponto em causa, uma regra geral no anterior e neste mandato, raz~o 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 envolv~ncia de todos os agentes 

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

participac;:ao de ideias; 

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

imposic;~o e nao de dialogo construtivo; 

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

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

princlpio da representatividade e do espirito democratico das nossas raizes. 

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

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

Ponte de Lima, 26 de Maio de 2014, 

~mento51, 

~ 
(Filipe Viana) 
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MOVIMENTO 51 

DECLARACAO DE VOTO 

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

das suas func;oes, declarar o seu veto contra, no ~mbito do ponte h .J 'f s lJ 1 ..2 B 
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 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 - Conslderando que a nossa forma de estar implica a envolvencia de todos os agentes 

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

participac;:ao de ideias; 

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

imposic;:ao e nao de dialogo construtivo; 

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

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

princfpio 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, veto contra. 

Ponte de Lima, 26 de Maio de 2014, 

0 Vereador do Movimento 51, 
~--. 

,.....-- t..--;:_j L 

--::;:::i~J:-~~ -=::::3~--

(Filipe VIana) 

1 


	Reunião de 26 de maio de 2014
	Presenças
	Período de Antes da Ordem do Dia
	Ordem do Dia
	01. Aprovação da Ata da Reunião Anterior
	02. Obras Públicas
	03. Juntas de Freguesia
	04. Assuntos Diversos
	05. Atribuição de Subsídios
	06. Atribuição da Ata em Minuta

	Encerramento
	Voto de Felicitações - Vereador eleito pelo PPD/PSD
	Proposta de Recomendação - Vereador eleito pelo PPD/PSD
	Declaração de Voto - Vereador eleito pelo PPD/PSD
	Intervenção - Vereador eleito pelo Movimento 51
	Declarações de Voto - Vereador eleito pelo Movimento 51
	Declaração de Voto I
	Declaração de Voto II
	Declaração de Voto III
	Declaração de Voto IV
	Declaração de Voto V
	Declaração de Voto VI
	Declaração de Voto VII
	Declaração de Voto VIII
	Declaração de Voto IX
	Declaração de Voto X




