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Reunião de 17 de dezembro de 2015 

REUNIÃO DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE 

PONTE DE LIMA 

Data da reunião: 17 de dezembro de 2015 
Local da Reunião: Edifício dos Paços do Concelho 

PRESENÇAS: 

Presidente: 
Eng. Victor Manuel Alves Mendes 

Vereadores: 

Sr. Gaspar Correia Martins 
Dr" Ana Maria Martins Machado 
Eneo Manuel Pereira da Rocha Barros 
Eneo Vasco Nuno Maealhães Velho de Almeida Ferraz 
Dr. Filipe Agostinho Cruz Viana 
Dr. Paulo Joree da Cunha Barreiro de Sousa 

FALTAS: ------------

Inicio da Reunião: Nove horas 

Encerramento: Nove horas e vinte minutos 
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Secretário: Chefe de Divisão Municipal: Dr." Maria Sofia Fernandes Velho de 
Castro Araú;o 

Prestou Colaboração Técnica: M" Guilllermin(l Franco 

Resumo Diário de Tesouraria: 
Saldo ..................... 15. 158. 436, 83 euros 

OBS: 
A Ata foi aprovada por minuta 
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_(01) APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ANTERIOR; • A Câmara Municipal em 

ctunprimento do disposto no nlunero 2, do artigo 57", da Lei n." 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 07 de 

dezembro de 2015, pelo que vai a mesma ser assinada pelo Exmo. Presidente e pela 

Secretária. Esta deliberação foi tomada por maioria com cinco votos a favor e um voto contra 

do Sr. Vereador Eng.o Manuel Barros. O Sr. Vereador Eng.o Manuel Barros apresentou 

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

como fazendo parte integrante da mesma. ___________________ _ 

(02) OBRAS PARTICULARES _______________ _ 

_ 2.1 - PROCESSO DIVERSOS N° 524/15 - Requerente; Elevolution - Engenharia, 

S.A. - Local da Obra: Serdedelo - Presente uma informação técnica a prollor a 

aprovação do J nteresse Público Municipal da instalação industrial, com base na alínea 

a) do n." 4 do art." 5 do DL 165/2014 de 05 de novembro. A Câmara Municipal deliberou 

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

considerando a informação técnica prestada, propor à Assembleia Municipal o 

reconhecimento do Interesse Público Municipal na regularização da instalação industrial , 

relativa ao processo di versos n." 524/15, requerida por Elevolution - Engenharia, S.A., de 

acordo com o disposto na aUnea a) do n." 4 do art." 5 do DL 165/2014 de 05 de novembro. 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. ________________________________ _ 

_ 2.2 - PROCESSO DIVERSOS N° 497/15 - Requerente: Leonel Fernando Batista 

Barbosa - Local da Obra: Rua do Outeiro n° 152 • Poiares - Presente uma informação 

técnica a propor a aprovação do Interesse Público Municipal da instalação pecuária, 

com base na alfnea a) do n." 4 do art." 5 do DL 165/2014 de 05 de novembro. A Câmara 

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

Dr. Filipe Viana, considerando a informação técnica prestada, propor à Assembleia Municipal 

o reconhecimento do Interesse Público Municipal na regularização da instalação pecuária, 

relativa ao processo diversos n." 497/15, requerida por Leonel Fernando Batista Barbosa, 

de acordo com o disposto na alínea a) do n." 4 do art." 5 do DL 165/2014 de 05 de novembro. 

O Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declaração de voto, que se anexa à presente ata, 
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como documento número dois, e se considera como fazendo parte integrante da 
mesma. ________________________________________________________________ _ 

_ (03) APROVAÇÃO DA ATA EM MINUTA:- Nos tenuos dos números 3 e 4, do artigo 

57°, da Lei n° 75/2013, de 12 de Setembro, foi deliberado aprovar a ata desta reunião, em 

minuta, para surti r efeitos imediatos. Esta deliberação 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 Excelentíssimo Presidente da 

Câmara declarou encerrada a reunião pelas nove horas e vinte minutos. ________________ _ 

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

A Secretária, 

~ç(i~ s.~. W",", da.. wll.ç ó 4&" 7 



MOVIMENTO 51 ...voe li 

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 dos pontos 

el .'" , ri.,.Q 

com os fundamentos e considerandos seguintes: 

1 - Considerando que nâo 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, participação 

de ideias e moratória de legalização; 

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

imposição e não de diálogo construtivo. 

5 - Considerando a necessidade de materializar o conceito de Interesse Público Municipal 

num contexto de igualdade de tratamento e audição de todos os munlcipes (transparência); 

6 - Considerando que a nossa Vila de Ponte de Lima, com 890 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 pelo nosso território, voto contra. 

Ponte de Lima, 17 de Dezembro de 2015, 

O Vereador do Movimento 51 , 

~1@\á ?> 
(Filipe Viana) 
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