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Reunião de 29 de dezembro de 20 14 

REUNIÃO DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE 

PONTE DE LIMA 

Data da reunilio: 29 de dezembro de 20} 4 
Local da Reunilio: Ediflcio dos Paços do Concelho 

PRESEN(AS: 

Presidente: 
Eng. Victor Manuel Alves Mendes 

Vereadores: 
Sr. Gaspar Correia Martins 
Dr" Ana Maria Martins Machado 
Eng" Manuel Pereira da Rocha Barros 

2 

En2" Vasco Nuno Magalhães Velho de Almeida Ferraz 
Dr. Filipe Agostinho Cruz Viana 
Dr. Paulo Jorge da Cunha Barreiro de Sousa 

FALTAS: ---

Início da Reunilio: Quinze horas 

Encerramento: Dezasseis horas e trinta e cinco minutos 

Secretário: C/tefe de Dlvislio Municipal: Dr. n Maria Sofia Fernandes Velho de 
Castro Araújo 

Prestou Colaboraçlio Técnica: M" Gullltermina Franco 

Resumo Diário de Tesouraria: 
Saldo ..................... 13.713.474,34 euros 

OBS: 
A Ata foi aprovada por minuta 

/ & 
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PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA: ___________ _ 

_ 0 Sr. Presidente da Câmara Municipal no uso da palavra desejou a todos um bom ano de 

2015. _________________________ _ 

_ lntervençl1o dos Vereuf/ores: ______________ _____ _ _ 

_ Usou da palavra, em primeiro lugar o Sr. Vice-Presidente, Sr. Gaspar Correia Martins, 

para e uma vez que esta é a última reunião da Câmara Municipal do ano de 2014, desejar a 

todos um excelente ano de 2015. ______________________ _ 

_ De seguida usou da palavra a Sr.· Vereadora, Dr.a Ana Machado para desejar também a 

todos um excelente ano de 2015. _______________ _____ _ 

_ 0 Sr. Vereador Eng.o Manuel Barros usou da palavra, para desejar também a todos um 

bom ano de 2015, esperando que 2015 seja positivo e que as intenções/propostas que sejam 

apresentadas pelos Vereadores da oposição neste novo ano que se avizinha, se forem boas, 

tenham melhor acolhimento. Usou ainda da palavra questionando a Câmara sobre o ponto de 

situação do painel eletrónico retirado e que ainda não foi colocado. Recomendou à. Câmara 

Municipal a elaboração de um Guia do PDM, por considerar que seria um auxiliar importante 

para os mmúcipes. Considerando que se irá realizar novamente a Festa de Fim de Ano em 

Freixo, concordando com a descentralização das iniciativas pelas Freguesias do Concelho, 

constato que isto não se verificou, desejando saber quanto custa à Câmara Municipal esta 

iniciativa. ______________________________ _ 

_ 0 Sr. Vereador Eng.o Vasco Ferraz usou da palavra para igualmente desejar a todos um 

bom ano de 2015 . ____________________ ___ __ _ 

_ De seguida usou da palavra o Sr. Vereador Dr. Filipe Viana que depois de desejar a todos 

um bom ano de 2015, abordou os seguintes assuntos: Resolução da Assembleia da República 

n.o 102/2014, de 23 de Dezembro, a qual recomenda o cumprimento da legislação sobre 

acessibilidades e medidas mais eficazes para a e1inúnação de barreiras arquitetónicas; 

Resolução do Conselho de Ministros n.o 78/2014, de 24 de Dezembro, que aprova o Programa 

de Ação Nacional de Combate à Desertificação; Ano da Luz e dos Solos, Teoria da 

Relatividade; iluminação pelas freguesias tal como no casco urbano, para 2015; Alta Tensão, 

já foi ou não marcada a reunião. Propôs ainda um voto de felicitações à EB 1 de Poiares pela 

excelente prestação nos Exames Nacionais de 2014 dos alunos do 4.° Ano do I ° Ciclo. __ 

_ Por último usou da palavra o Sr. Vereador Dr. Paulo Sousa para se associar aos votos 

propostos, desejando a todos UJI1 excelente ano de 2015. Propôs ainda um voto de felicitações 

ao Agrupamento de Escolas de Freixo que foi distinguido pela Microsoft como Showcase 
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School. Foram também distinguidos dois professores do Agrupamento corno Innovative 

Educator Expert: Pedro Correia e Ângela Oliveira. Os docentes passam a integrar uma rede 

mundial de 800 professores inovadores que participarão em sessões de fonnação especiais e 

em encontros regionais e mundiais sobre educação. Depois do reconhecimento em 2012 como 

lnnovative PathfLnder School e em 2013 como Mentor School o Agrupamento de Escolas de 

Freixo vê o seu trabalho distinguido mais uma vez como Showcase School. ______ _ 

_ A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar os votos de felicitações 

propostos devendo ser dado conhecimento às respetivas instituições. _ _______ _ 

O Sr. Presidente e os Srs. Vereadores prestaram os esclarecimentos tidos por 

necessários. -------------------------------------------------------
ORDEM DO DIA: Presente a ordem de trabalhos, foram tornadas as seguintes resoluções 

acerca dos assuntos dela constantes. _______________ ______ _ 

_ (01) APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ANTERIOR: - A Câmara Municipal em 

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

sem prejuízo da sua prévia aprovação sob a forma de minuta, para efeitos do disposto nos 

números 3 e 4 do citado artigo, deliberou aprovar a ata da reunião realizada em 09 de 

dezembro de 2014, pelo que vai a mesma ser assinada pelo Exrno. Presidente e pela 

secretária. Esta deliberação foi tomada por maioria com cinco votos a favor e dois votos 

contra dos Srs. Vereadores Dr. Filipe Viana e Eng" Manuel Barros. ______ ___ _ 

(02) OBRAS PARTICULARES _ ____________ __ __ 

2.1- PROCESSO DE LOTEAMENTO N" 2/02 - Venda Nova - Freguesia da Feitosa 

- Req uerente: Janelas do Lima Urbanização, Ld'. - Receção defmitiva e libertação do 

remanescente da caução. A Câmara Municipal deliberou por maioria com seis votos a 

favor e um voto contra do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, de acordo com as conclusões do 

auto de vistoda, autorizar a receção definitiva e a libertação do remanescente da caução. O Sr. 

Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declaração de voto, que se anexa à presente ata, como 

documento número um e, se considera como fazendo parte integrante da mesma. ____ _ 

_ 2.2 - PROCESSO DE LOTEAMENTO N° 100/81 - PEDIDO DE ALTERAÇÃO AO 

ALVARÁ DE LOTEAMENTO N° 100/81 - LOTE Nó 33 - Rua das Oliveiras -

Freguesia da Feitosa - Requerente: João Gonçalves Pimenta - Aprovação. A Câmara 

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

Dr. Filipe Viana, aprovar a alteração. O Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declaração 

de voto, que se anexa à presente ata, como documento número um e, se considera como 

fazendo parte integrante da mesma. _____________________ _ 
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_ (03) JUNTAS DE FREGUESIA _ ______ ________ _ 

_ 3.1 - FREGUESIA DE CALHEIROS - Presente um oficio a solicitar uma 

comparticipação financeira destinada à realização de obras de beneficiação e pavimentação 

dos caminhos do Picouto, Seara e Travessa do Rapido. A Câmara Municipal deliberou por 

unanimidade atribuir uma comparticipação financeira de 70% até ao montante máximo de 

13.623,12 euros, a transferir à medida da execução das obras. ___________ _ 

_ 3.2 - FREGUESIA DE REBORDÔES SOUTO - Presente um oficio a solicitar uma 

comparticipação financeira destinada à realização de obras na Rua da Balaia. A Câmara 

Municipal deliberou por unanimidade atribuir uma comparticipação financeira de 70% até 

ao montante màximo de 8.458,80 euros, a transferir à medida da execução das 

obras. _________________ _____________ _ 

_ 3.3 - FREGUESIA DE REFOIOS DO LIMA • Presente um oficio a solicitar uma 

comparticipação financeira destinada à realização de obras de pavimentação do parque 

público do centro comunitário. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade atribuir 

uma comparticipação financeira de 70% até ao montante máximo de 4.010,51 euros, a 

transferir após a conclusão das obras. _________ _____ _____ _ 

_ (04) ASSUNTOS DIVERSOS _ ______ _________ _ 

_ 4.1 - CONCURSO PÚBLICO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS POR 

CARTÃO MAGNÉTICO - Aprovação de minuta do contrato. A Câmara Municipal 

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

Viana, aprovar a minuta do contrato. O Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declaração 

de voto, que se anexa à presente ata, como documento número um e, se considera como 

fazendo parte integrante da mesma. ________________ ____ _ 

_ 4.2 - CONCURSO PÚBLICO DE FORNECIMENTO DE GÁS A GRANEL PARA 

OS CENTROS EDUCATIVOS DA RIBEIRA, FEITOSA, LAGOAS E PISCINAS DE 

FREIXO - Emissão de parecer favorável à adjudicação e celebração de contrato à 

Firma "Petrogal, S.A. -Petróleos de Portugal", pelo valor de 125.982,48 euros, acrescido 

de IV A à taxa legal em vigor. A Câmara Municipal deliberou por maioria com seis votos a 

favor e lUll voto contra do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, emitir parecer favorável à 

adjudicação e celebração de contrato à Firma "Petrogal, S.A. -Petróleos de Portugal", pelo 

valor de 125.982,48 euros, acrescido de IV A à taxa legal em vigor. O Sr. Vereador Dr. Filipe 

Viana apresentou declaração de voto, que se anexa à presente ata, como documento número 

um e, se considera como fazendo parte integrante da mesma., ____________ 1 
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_4.3 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TIPOGRAFIA - Emissão de parecer 

favorável à abertura de procedimento e adjudicação ao fornecedor "Manuel José 

Pereira de Sousa Fernandes", pelo valor de 32,50 euros, acrescido de IV A à taxa legal 

em vigor. A Câmara Municipal deliberou por maioria com seis votos a favor e um voto 

contra do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, emitir parecer favorável à abertura de procedimento 

e à adjudicação ao fornecedor "Manuel José Pereira de Sousa Fernandes", pelo valor de 32,50 

euros, acrescido de IV A à taxa legal em vigor. O Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou 

declaração de voto, que se anexa à presente ata, como documento número dois e, se considera 

como fazendo parte integrante da mesma. ___________________ _ 

_ 4.4 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE 240 METROS LINEARES 

DE LINHAS DE FUTEBOL DE 11 PARA O CAMPO DO CRUZEIRO - Emissão de 

parecer favorável à abertura de procedimento e adjudicação ao fornecedor 

"Maipexsport, S.A.", pelo valor de 2.016,00 euros, acrescido de IV A à taxa legal em 

vigor. A Câmara Municipal deliberou por maioria com seis votos a favor e um voto contra 

do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, emitir parecer favorável à abertura de procedimento e à 

adjudicação ao tornecedor "Maipexsport, S.A.", pelo valor de 2.016,00 euros, acrescido de 

IV A à taxa legal em vigor. O Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declaração de voto, 

que se anexa à presente ata, como documento número dois e, se considera como fazendo parte 

integrante da mesma. ______ _ _ __________ ________ _ 

_ 4.5 - AQUISIÇÃO DE SERViÇOS DE SANEAMENTO - Emissão de parecer 

favorável à abertura de procedimento e adjudicação ao fornecedor "Manuel Ribeiro -

Limpeza & Saneamento, Ld.·", pelo valor de 1.320,00 euros, acrescido de IVA à taxa 

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

voto contra do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, emitir parecer favorável à abertura de 

procedimento e à adjudicação ao fornecedor "Manuel Ribeiro - Limpeza & Saneamento, 

Ld.·", pelo valor de 1.320,00 euros, acrescido de IV A à taxa legal em vigor. O Sr. Vereador 

Dr. Filipe Viana apresentou declaração de voto, que se anexa à presente ata, como documento 

número dois e, se considera como fazendo parte integrante da mesma. ________ _ 

_ 4.6 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE DIREITOS DE AUTOR PARA DIVERSOS 

ESPETÁCULOS - Emissão de parecer favorável à abertura de procedimento e 

adjudicação ao fornecedor "Sociedade Portuguesa de Autores", pelo valor de 1.163,25 

euros, isento de IV A. A Câmara Municipal deliberou por maioria com seis votos a favor e 

uma abstenção do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, emitir parecer favorável à abertura de 

procedimento e á adjudicação ao fornecedor "Sociedade Portuguesa de Autores", pelo valor 
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de 1.163,25 euros, isento de IV A. O Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declaração de 

voto, que se anexa à presente ata, como documento número três e, se considera como fazendo 

parte integrante da mesma. __________________ _____ _ 

_ 4.7 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARAÇÕES NA ESTAÇÃO 

ELEVATÓRIA DE ARDEGÃO. JARDIM DO ARNADO E REPARAÇÃO DE RELÉ 

ALTERNÂNCIA - Emissão de parecer favorável à abertura de procedimento e 

adjudicação ao fornecedor "Cristiano & Manuel Fernandes. Lda .... pelo valor de 571.80 

euros. acrescido de IV A à taxa legal em vigor. A Câmara Municipal deliberou por 

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

parecer favoráve l à abertura de procedimento e à adjudicação ao fornecedor "Cristiano & 

Manuel Fernandes, Lda.", pelo valor de 571 ,80 euros, acrescido de IV A à taxa legal em vigor. 

O Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declaração de voto, que se anexa à presente ata, 

como documento número dois e, se considera como fazendo parte integrante da mesrna. __ 

_ 4.8 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARAÇÃO DE JUNTAS DE 

CONDUTAS DE SANEAMENTO - Emissão de parecer favorável à abertura de 

procedimento e adjudicação ao fornecedor "Servilocal - Serviços Metalomecânicos. 

Lda .... pelo valor de 210.00 euros. acrescido de IV A à taxa legal em vigor. A Câmara 

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

Dr. Filipe Viana, emitir parecer favorável à abertura de procedimento e à adjudicação ao 

fornecedor "Servi local - Serviços Metalomecânicos, Lda.", pelo valor de 210,00 euros, 

acrescido de IVA à taxa legal em vigor. O Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou 

declaração de voto, que se anexa à presente ata, como documento número dois e, se considera 

como fazendo parte inte~,'rante da mesma. _________________ _ 

_ 4.9 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESMATAÇÃO DE 

TERRENOS E ESTRADAS MUNICIPAIS - Emissão de parecer favorável à abertura 

de procedimento por ajuste direto. ao fornecedor "Remate Florestal, Corte e Abate de 

Árvores. Lda .... pelo valor de 10.778.80 euros. acrescido de IV A à taxa legal em vigor. A 

Câmara Municipal deliberou por maioria com seis votos a favor e um voto contra do Sr. 

Vereador Dr. Filipe Viana, emitir parecer favorável à abertura de procedimento por ajuste 

direto, ao fornecedor "Remate Florestal, Corte e Abate de Árvores, Lda.", pelo valor de 

10.778,80 euros, acrescido de IV A à taxa legal em vigor. O Sr. Vereador Dr. Filipe Viana 

apresentou declaração de voto, que se anexa à presente ata, como documento número dois e, 

se considera como fazendo parte integrante da mesma. ___________ __ _ 
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_4.10 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ALOJAMENTO - Emissão de parecer 

favorável à abertura de procedimento e adjudicação ao fornecedor "Turilima -

Empreendimentos Turísticos do Vale do Lima, S.A.", pelo valor de 305,66 euros, 

acrescidos de IV A à taxa legal em vigor. A Câmara Municipal deliberou por maioria com 

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

à abertura de procedimento e adjudicação ao fornecedor "Turilima - Empreendimentos 

Turísticos do Vale do Lima, S.A.", pelo valor de 305,66 euros, acrescidos de IV A à taxa legal 

em vigor. O Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declaração de voto, que se anexa à 

presente ata, como documento número dois e, se considera como fazendo parte integrante da 

mesma. __________________________________________________________ __ 

_ 4.11 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE REFEIÇÕES - Emissão de parecer 

favorável à abertura de procedimento c adjudicação ao fornecedor "Conceição 

Fernandes & Filhos, Lda.", pelo valor de 294, 72 euros, acrescido de IV A à taxa legal em 

vigor. A Câmara Municipal deliberou por maioria com seis votos a favor e um voto contra 

do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, emitir parecer favorável à abertura de procedimento e à 

adjudicação ao fornecedor "Conceição Fernandes & Filhos, Lda.", pelo valor de 294, 72 

euros, acrescido de IV A à taxa legal em vigor. O Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou 

declaração de voto, que se anexa à presente ata, como documento número dois e, se considera 

como fazendo parte integrante da mesma .. _________________ _________________ _ 

_ 4.12 - PLANO DE URBANIZAÇÃO DAS PEDRAS FINAS - Aprovação da versão 

final da proposta de plano. A Câmara Municipal deliberou por maioria com seis votos a 

favor e wn voto contra do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, aprovar a versão fmal da proposta de 

plano. O Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declaração de voto, que se anexa à presente 

ata, como documento número um e, se considera como fazendo parte integrante da 

mesma. ____________________________________________________________ _ 

_ 4.13 - HABITAÇÃO SOCIAL - Presente uma proposta do Serviço de Ação Social a 

propor a redução da renda apoiada da inquilina Maria José Salazar Monteiro relativa a uma 

habitação no Bairro da Poça Grande, em Arcozelo. A Câmara Municipal deliberou por 

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

redução da renda apoiada para 8,30 euros, da inquilina Maria José Salazar Monteiro relativa a 

uma habitação no Bairro da Poça Grande, em Arcozelo. O Sr. Vereador Dr. Filipe Viana 

apresentou declaração de voto, que se anexa à presente ata, como documento número três e, 

se considera como fazendo parte integrante da mesma. __________________________ _ 
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4.14 - 38 FASE DE CANDIDATURAS CENTRO COM VIDA 2014 - Presente uma 

informação do Gabinete Terra de atribuição das subvenções das candidaturas apresentadas. A 

Câmara Municipal deliberou por maioria com seis votos a favor e tuna abstenção do Sr. 

Vereador Dr. Filipe Viana, aprovar a atribuição das subvenções das candidaturas 

apresentadas, de acordo com o proposto pelo Gabinete Terra. O Sr. Vereador Dr. Filipe Viana 

apresentou declaração de voto, que se anexa à presente ata, como documento número três e, 

se considera como fazendo parte integrante da mesma. _ _ ________ _ __ _ 

4.15 - FERNANDO CASTRO E SOUSA: "A SEDUÇÃO DO PÓLEN" - Presente 

uma proposta da Comissão Editorial para aquisição de exemplares da obra. A Câmara 

Municipal deliberou por maioria com seis votos a favor e urna abstenção do Sr. Vereador 

Dr. Filipe Viana, aprovar a aquisição de 30 exemplares da obra, pelo preço unitário de 8,00 

euros. O Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declaração de voto, que se anexa à presente 

ata, como documento número três e se considera como fazendo parte integrante da 

mesma. _____________________________________________ _ 

_ 4.16 - DISAGLIMA CONSTRUÇÓES, LDA. - Proposta de aquisição de lote LB-IO no 

Pólo lndnstrial e Empresarial da Queijada. A Câmara Municipal deliberou por maioria com 

seis votos a favor e tun voto contra do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, autorizar a venda do lote 

LB-IO do Loteamento do Pólo Industrial e Empresarial da Queijada, à empresa 

"DISAGLIMA CONSTRUÇÕES, LDA", pelo valor de 29.967,32 euros. O Senhor Vereador 

Dr. Filipe Viana apresentou declaração de voto, que se anexa à presente ata, como doctunento 

número um e se considera como fazendo parte integrante da mesma. _________ _ 

4.17 - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA "OS LIMIANOS" - Presente um email a 

solicitar a cedência do "Restaurante da Expolima" para o dia 24 de janeiro de 2015. A Câmara 

Municipal deliberou por maioria com seis votos a favor e tuna abstenção do Sr. Vereador 

Dr. Filipe Viana, autorizar a cedência do "Restaurante da Expolima para o dia 24 de janeiro 

de 2015, mediante o pagamento de 250,00 euros, acrescido de IV A à taxa legal em vigor. O 

Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declaração de voto, que se anexa à presente ata, 

como documento número três e se considera como fazendo parte integrante da mesma. __ _ 

_ 4.18 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA "ORGANIZAÇÃO E COORDENAÇÃO 

DO CONGRESSO MUNDIAL PARQUES E JARDINS INTELIGENTES 2015" -

Emissão de parecer favorável à abertura de procedimento por ajuste direto ao 

fornecedor "Skyrus, Congressos", pelo valor basc de 22.000,00 euros, acrescido de IV A 

à taxa legal em vigor. A Câmara Municipal deliberou por maioria com seis votos a favor e 

um voto contra do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, emitir parecer favorável à abertura de 
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procedimento por ajuste d.ireto ao fornecedor "Skyrus, Congressos", pelo valor base de 

22.000,00 euros, acrescido de NA à taxa legal em vigor. O Sr. Vereador Dr. Filipe Viana 

apresentou declaração de voto, que se anexa à presente ata, como documento número um e, se 

considera como fazendo parte integrante da mesma. ______________ _ 

_ 4.19 - 9° CONGRESSO mERO-AMERICANO ])E PARQUES E JARDINS 

PÚBLICOS - PARJAP PORTUGAL - TABELA DE PREÇOS RELATIVOS As 
INSCRIÇÕES - Aprovação. A Câmara Municipal deliberou por maioria com seis votos a 

favor e um voto contra do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana aprovar a tabela de preços relativos 

às inscrições. O Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declaração de voto, que se anexa à 

presente ata, como documento nÚmero um e, se considera como fazendo parte integrante da 

mesma. ______________________________ _ 

_ 4.20 - FIXAÇÃO DO PREÇO DOS BILHETES REFERENTES A ESPET ÁCULOS 

A EFECTUAR NO TEATRO DIOGO BERNARDES DURANTE OS MESES DE 

JANEIRO E FEVEREIRO/20I5 - Aprovação. A Câmara Municipal deliberou por 

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

preços dos bilhetes referentes a espetáculos a efetuar no Teatro Diogo Bernardes durante os 

meses de janeiro e fevereiro/2015, de acordo com a proposta apresentada. O Sr. Vereador Dr. 

Filipe Viana apresentou declaração de voto, que se anexa à presente ata, como documento 

número três e se considera como fazendo parte integrante da mesma. ________ _ 

(05) ATRmUIÇÃO DE SUBSÍDlOS _____________ _ 

_ 5.1 - CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE ARCOZELO - Presente um oficio a 

solicitar a atribuição de uma comparticipação financeira destinada à aquisição de uma viatura 

e equipamento de plataforma elevatória. A Câmara Municipal deliberou por maioria com 

seis votos a favor e uma abstenção do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, atribuir uma 

comparticipação fmanceira no valor de 21.000,00 euros destinada à aquisição de uma viatura 

de nove lugares e equipamento de plataforma elevatória, mediante celebração de protocolo a 

estabelecer. O Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declaração de voto, que se anexa à 

presente ata, como documento número três e se considera como fazendo parte integrante da 

mesma. ______________________________ _ 

5.2 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE S. MARTINHO DA GANDRA - Presente 

um oficio a solicitar a atribuição de runa comparticipação financeira destinada à aquisição de 

uma viatura. A Câmara Municipal deliberou por maioria com seis votos a favor e uma 

abstenção do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, atribuir uma comparticipação financeira no valor 

de 5.000,00 euros destinada à aquisição de uma viatura para serviço de apoio domiciliário. O 
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Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declaração de voto, que se anexa à presente ata, 

como documento número três e se considera como fazendo parte integrante da 
mesma. ______________ _________________ __ 

ESPAÇO DE INTERVENÇÃO ABERTO AO PÚBLICO: Usou da palavra o Sr. 

Manuel Amorim para solicitar à Câmara Munjcipal a colocação de uma placa de proibição de 

estacionamento de velculos pesados no loteamento sito na Rua das Oliveiras da Freguesia da 

Feitosa, tendo em conta o descontentamento dos habitantes daquele loteamento em relação 

aos camiões que lá estacionam os quais danificam o piso e causan1 constrangimentos aos seus 

habitantes. Desejou a todos um bom ano de 2015. ____________ ___ _ 

__ Usou ainda da palavra o Sr. Joaquim Dantas para saber da possibilidade de colocação de 

um sinal de proibição da passagem de veículos pesados na Rua dos Cubos, na Freguesia de 

Ardegão, Freixo e Mato. ____________________ ____ _ _ 

O Sr. Presidente e o Sr. Vice - Presidente prestaram os esclarecimentos tidos por 

necessários. ___________ __________________ _ 

(06) APROVAÇÃO DA ATA EM MINUTA:- Nos termos dos números 3 e 4, do artigo 

57°, da Lei nO 75/2013 , de 12 de Setembro, na redação que lhe foi dada pela Lei n.O 5-A/2002, 

de 11 de Janeiro, foi deliberado aprovar a ata desta reuruão, em minuta, para surtir efeitos 

imediatos. Esta deliberação foi tomada por maioria com seis votos a tàvor e um voto contra 

do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana. _______________ ______ _ 

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

Câmara declarou encerrada a reunião pelas dezasseis horas e trinta e cinco minutos. ______ _ 

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

A Secretária, 
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MOVIMENTO 51 roeI 

DECLARAÇÃO DE VOTO 

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

das suas funções, declarar o seu voto contra, no âmbito do ponto 

..2!, ..2 A; 4 A . Lj . 2 .' L( . liZ 'lj ·)6; l{ ·,lB· H 1~ . 
) j)' J I 

com os fundamentos e considerandos seguintes: 

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

decisão em causa, com violação legal da Lei das Autarquias Locais e dos mais elementares 

direitos democráticos; 

2 - Considerando que na reunião de hoje, o ora Vereador não recebeu a respectiva 

documentação do ponto em causa, uma regra geral no anterior e neste mandato, razão pela 

qual também o ora Vereador se viu forçado a intentar a competente acção judicial para o 

efeito; 

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

autárquicos na realização dum projecto em comum; cfr.: orçamento participativo e 

participação de ideias; 

4 - Considerando que a politica de falta de hábito democrático continua, numa lógica de 

imposição e não de diálogo construtivo; 

5 - Considerando que a nossa Vila de Ponte de Lima, com 889 anos de existência, nos 

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

principio da representatividade e do espirito democrático das nossas raizes. 

Face ao expendido, em coerência democrática e com mundividência diferente de considerar o 

principio da representatividade, pelas pessoas e pela nosso território, voto contra, 

Ponte de Lima, 29 de Dezembro de 2014 

~-ereador do Movimento 51 , ;-!"3 
(Filipe Viana) 
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DECLARAÇÃO DE VOTO 

\ J I I ),) 

com os fundamentos e considerandos seguintes: 

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

decisão em causa, com violação legal da Lei das Autarquias Locais e dos mais elementares 

direitos democráticos; 

2 - Considerando que na reunião de hoje, o ora Vereador não recebeu a respectiva 

documentação do ponto em causa, uma regra geral no anterior e neste mandato, razão pela 

qual também foi intentada a competente acção judicial para o efeito; 

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

autárquicos na realização dum projecto em comum; cfr. : orçamento participativo; participação 

clvica, abertura à sociedade civil , serviço imparcial e permanente e participação de ideias; 

4 - Considerando que a politica de falta de hábito democrático continua, numa lógica de 

imposição e não de diálogo construtivo; 

5 - Considerando que a nossa Vila de Ponte de Lima, com 889 anos de existência , nos 

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

princípio da representatividade e do espirito democrático das nossas raizes. 

7 - Por princípio, entende o ora Vereador que todas as decisões dos órgãos de serviço 

público e bem comum, que importem gastos da despesa pública ou formas análogas, deverão 

ser tomadas, regra geral , mediante concurso público, o mais transparente possível. 

8 - Ainda que se possa concordar com o conteúdo de algumas das decisões, entende o ora 

Vereador que a forma não deverá ser essa. 

1 



MOVIMENTO 51 

Face ao expendido, em coerência democrática e com mundividência diferente de considerar o 

principio da representatividade, da liberdade de opinião e do custo de oportunidade em 

causa, pelas pessoas e pelo nosso território, voto contra. 

Ponte de Lima, 29 de Dezembro de 2014 

o Vereador do Movimento 51, 

ilipe Viana) 
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MOVIMENTO 51 

DECLARAÇÃO DE VOTO 

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

das suas funções, declarar o seu voto de abstenção, no âmbito do ponto 

t{ ,C l..(p.' Lj AL( " Y15 ' y. q- h a6,. $ .).; êí.J , 
} I . j I 

com os fundamentos e considerandos seguintes: 

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

decisão em causa, com violação legal da Lei das Autarquias Locais e dos mais elementares 

direitos democráticos; 

2 - Considerando que na reunião de hoje, o ora Vereador não recebeu a respectiva 

documentação do ponto em causa, uma regra geral no anterior e neste mandato, razão pela 

qual também o ora Vereador se viu forçado a intentar a competente acção judicial para o 

efeito; 

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

autárquicos na realização dum projecto em comum; cfr.: orçamento participativo e 

participação de ideias; 

4 - Considerando que a politica de falta de hábito democrático continua, numa lógica de 

imposição e não de diálogo construtivo; 

5 - Considerando que a nossa Vila de Ponte de Lima, com 889 anos de existência, nos 

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

princípio da representatividade e do espírito democrático das nossas raizes, 

Face ao expendido, em coerência democrática e com mundividência diferente de considerar o 

principio da representatividade, pelas pessoas e pelO nosso território, voto abstenção, 

Ponte de Lima, 29 de Dezembro de 2014 

O Vereador do Movimento 51 , 

( 'iJipe Viana) 
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