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PERiODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA: ------------------------------
IntervenfiiO dos Vereadores: -------------------------------- - ----

_Usou da palavra, em primeiro lugar o Sr. Vice-Presidente para se congratular com as 

comemora<;:oes e referencias que foram feitas ao 25 de Abril, pois tudo correu como previsto. _ 

__ De seguida usou da palavra o Sr. Vereador Eng.0 Manuel Barros propondo urn voto de 

felicitavoes e congratula~oes ao Arcozelo pela subida a 1 a Divisao Distrital, que anexa a 
presente ata como documento numero um, e se considera como fazendo parte integrante da 

mesma. A Camara deliberou por unanimidade aprovar o voto proposto devendo ser dado 

conhecimento ao clube. ----- - - - ------------------------------
--Questionou a Camara sabre o ponto de situa<;:ao do Processo de Revisao do PDM e da 

instala9ao do Centro de Medicina Desportiva. ________________ ___ 

__ Deixou ainda uma nota as ecovias, mais precisamente a que liga Ponte de Lima a Ponte 

da Barca, pois existem alguns problemas no pi so, considerando que csta na altura de proceder 
asuarepara<;:ao. _______________________________________________________ __ 

__ Tambem usou da palavra o Sr. Vereador Eng.0 Vasco Ferraz propondo tm1 voto de 

felic1tav5es ao Grupo Desportivo e Cultural do Neiva pela obten9ao do titulo de campeoes da 

Distrital de Futsal. A Camara Municipal deliberou por unan.imidade aprovar o voto proposto 

devendo ser dado conhecimento ao clube. -------------------------------------

--Por ultimo usou da palavra 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana que abordou OS seguintes 

assuntos: parabenizou todos os Exitos desportivos e educativos; cidadania de alunos em Ponte 

de Lima; abril, apoio as crianc;as que silo alva de maus tratos, devemos levar a cabo atitudes 

de defesa dos mesmos; Resoluctao do Conselho de Ministros n.o 23/16 de ll de abril ~ Cria o 

Programa Nacional de Promor;:ao do Sucesso Escolar; Revis~o da Carta Educativa para 

quando; Resoluc;ao da Assembleia da Republica n.0 62/16 de 15 de abril, Constituic;ao de uma 

comissao eventual para o refor9o da transparencia no exercicio de func;e>es publicas; na 

congruencia da Rua Joao Rodrigues de Morais com a Rua Agostinho Jose Taveira, os 

contentores estao colocados numa zona que afeta a visibilidade; na Via Foral D. Teresa existe 

uma passadeira com pouca visibilidade; 2 de abril, 40 anos da Constituic;ao da Republica 

Portuguesa; toponimia, varios problemas relativamente a identificac;ao, ausencia dos usos e 

costumes de algumas freguesias; 7 de abril, dia nacional dos moinhos; cstrada de Vilar do 

Montee Labr~6. ____________________________________________________ _ 

0 Sr. Presidente e os Srs. Vereadores prestaram os esclarecimentos tides por 

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

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

cumpri mento do disposto no numero 2, do artigo 57'\ da Lei n.0 75/2013, de 12 de setembro, e 

sem prejuizo da sua previa aprow<,:ao sob a forma de minuta, para efeitos do disposto nos 

nt:1meros 3 e 4 do citado att igo, deliberou aprovar a ata da rcuniao extraord inaria reali zada em 

18 de abri l de 20 16, pelo que vai a mesma s.er assinada pelo Exmo. Presidentc c pe la 

Secretaria. Esta dcli berayiiO fo i tornadu por maioria com cinco votos a tavor e dois votos 

contra dos Srs. Vercadores Dr. Fi lipe Viana e Eng.o Manuel Barros. 0 Sr. Vereador Eng.0 

Manuel Barros apresentou dec larayao de voto, que se anexa a presente ata, como documento 

numero do is, e se considera como fazendo parte integrante da mesma. ________ _ 

_ (02) OBRAS PARTICULARES ___ ....;._,. ___________ _ 

_ 2.1 - - PROCESSO DE LOTEAMENTO N° 20/94 - PEDIDO DE ALTERA<;AO 

AO ALVAJ{J\ DE LOTEAMENTO No 82/97 -'LOTE No 5 - Corredoura - Caminho Dr. 

Alcino Cardoso - Freguesia da Facha - Requerentes: Carlos Alberto da Costa Sam Joao 

e Paulina Arminda Gon~alves Baptista Sam Joao - PromovcJ· ~• consulta aos 

propriet{trios por editnl, conforme disposto no- D 0 3 do artigo 27.0 do RJUE. A Camara 

Municipal deliberou por maioria com seis votos a favor e un1 voto contra do Sr. Vereador 

Dr. Filipe Viana, promover a consulta aos proprietarios por edital, conf'orme o disposto no 11° 

3 do art.0 27° do RJUE, devendo ser dado conhecimento ao promotor do loteamento da 

alterayffo pretendida. 0 Sr. Vereador Dr. Fili pe Viana aprcscntou declarac;ao de voto, que se 

anexa a presentc ata, como dncumento numero tres, e se considera como fazenclo parte 

integrante da mesma. _________________________ _ 

_ 2.2 -- PROCESSO DR LOTEAMENTO No 1114 -LOCAL DA OBRA: QUINTA 

DE CIMA DE BOALHOSO - TESIDE - RIBElRA - REQUERENTE: FRANCISCO 

.JOSE GOMES DE SOUSA - Aprova~ao da ~rq__uitetura do pro.ieto de ioteamento. A 
-

Camara Municipal deliberou por· muioria com ?eis votos a favor e um voto contra do Sr. 

Vereador Dr. Filipe Viana, aprovar a arqui tetura do projeto de loteamento 11° l/14. 0 Sr. 

Vereador Dr. Filipe V iana apresentou declarayao de voto, que se anexa a presente ata, como 

documento numero tres, e se considera como faze~do parte integrante da mesma. ____ _ 

(03) OllRAS PUBLlCAS ----------,=------------- -

_ 3.1- EMPREITADA DE "RRQUALTFICA<;AO URBANA DA ZONA I-HSTOIHCA 

OA VH ,A OE ARCOZELO" - ANALrSE DE- ERROS E OMTSSOES - Rntifi~a~tao do 

de~pacho pt·ofcrido pelo Sr. IJresidente da Camam a 12 de ahril de 2016, (Le apt·ova~tao 

dos en·os & omissocs aceitcs c r·ctifica~tao do articulado, autoriza~ao de prorroga~ao do 

prazo p~1n1 apresenta~ao de pr·opo~ta~ par·a as 23:59:00 horas do di~• 15 de }tbril de 2016. 

A Camara Municipal dclibcrou por maioria com seis votos a favor e urn voto contra do S1

2

1 } 

Vcrcador Dr. Filipe Viana, ratiticar o despacho proferido pelo Sr. Presidente da Ciimara de I y 



5 

de abril, nos termos e para os cfcitos do d isposto no n°3 do artigo 35° do Anexo [ cia Lei n. 0 

75/ 13 de 12 de setembro, de aprova9ao dos erros & omissoes aceites e retificay~O do 

articulado, autorizav~o de prorrogayao do prazo para apresenta<;ao de propostas para as 

23:59:00 horus do diu 15 de abril de 2016. 0 Sr. Vercador lJr. Filipc Viana apresentou 

declara<;ilo de voto, que se anexa a presente ata, como documento numero tres, e se considera 

como fazendo parte intcgrante da mestTIU. ___________________ _ 

_ (04) .J~NTAS DE FREGUESIA -----------------

4.1 - FREGUESJA DA RIBEIRA - Presentt! urn oficio a solicihlr uma 

compnrticip1l'YUO fioanccira destinada a realiza.yao das Marchas de S. Joao 2016. A 

Camara Municipal deliberou por maior·ia corn seis votos a favor e uma abstenc;;ao do Sr. 

Vereador Eng.0 Manucl 'Barros, atribLtir uma comparticipas;ao li nanceira no valor de 1.200,00 

euros (mile duzentos euros), destinada a custcar despesas com a organizay~o das "Marchas de 

S. Joao" do uno de 2016. Os Srs. Vereadores Dr. Filipc Viana e .Eng.0 Manuel Barros 

apresentaram declaray5es de voto, que se anexam a presente ata, como documento nWncro 

quatro e cinco respetivamente, c se c~nsideram como fazendo parte integrante da mesma. _ 

_ 4.2 - FREGUESIA DE CAllACOS E FO.JO-LOBAL - Presente urn proccsso de 

fixn.yio toponlmica. Aditamcnto. Aprecia~ao e aprova.yao. A Camara Municipal deliberou 

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

aprovar o aditamento ao proccsso de fixa<;ao toponfmica. 0 Rr. Vereador Dr. Fil ipe Viana 

upre~entou dedara<;fio de voto, que se anexa a presente ata, como documcnto numero quatro, 

e se considera como fazendo parte integrante da mesma. ----------------------------
_(05) ASSUNTOS DIVERSOS ---------------

_5.1 - COMISSOES DE VISTORIA DELIBERADA PELA CAMARA MUNICIPAL 

A 11 DE ADRJL DE 2016 - Aprova.;ao de Inclusio do Tccnico Fe•·nando Fer..-eira como 

perito. A C§.mara Municipal dcliberou por maiorin com seis votos a favor e uma abstenyao 

do Sr. Vcrcador Dr. Fi lipe Viana, aprovar a inclusao do Tecnico Fernando Ferreira como 

perito. 0 Sr. Vereador Dr. Fi lipe Viana apresentou declarayao de voto, que se ancxa a 
presente ata, como document<.> numero quatro, e se considera como fazendo patte integrantc 

da mesma. -----
_ 5.2 - PROPOSTA DO SR. VKRKADOR DO TURISMO - "Rcgisto do P~•rque de 

Carnpismo e Cuavanismo <hl Quinta de Pentieiros no website do Cartao de Campisht 

Internacional (CCI) c atribuh;ao de 10% de desconto a detentores do CCI - Aprova~ao. 

A Camara Municipal deliberou por maiol"ia com se is votos a fc.wor e uma absten9ao do Sr. 

Vereador Dr. Fi lipe Viana, aprovar a proposta. 

_ 5.3 - 111 FASE DE CANDIDATURAS CENTRO COM VIDA 2016- Presente uma 

informayao do Gabinetc Terra de atribui<;ao das subven<;oes das candidaturas apresentadas. A 
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_(01) APROVA<;AO DA ATA DA REUNIAO ANTERIOR:- A Camara Municipal em 

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

sem prejuizo da sua previa aprova9ao sob a forma de minuta, para cfcitos do disposto nos 

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

18 de abril de 2016, pelo que vai a mesma ser assinada pelo Ex mo. Prcsidentc e pel a 

Secretaria. Esta delibera9ao foi tomada por maioria com cinco votos a favor e dois votos 

contra dos Srs. Vereadores Dr. Filipe Viana e Eng.0 Manuel Barros. 0 Sr. Vereador Eng.0 

Manuel BaiTOS apresentou declarayao de voto, que se anexa a presente ata, como documento 

numero dois, e se considera como fazendo parte integrante da mesma. _______ _ 

_ (02) OBRAS PARTICULARES _______________ _ 

_ 2.1-- PROCESSO DE LOTEAMENTO No 20/94- PEDIDO DE ALTERACAO 

AO AL V ARA DE LOTEAMENTO No 82/97 - LOTE No 5 - Corredoura - Caminho Dr. 

Alcino Cardoso - Freguesia da Facha - Requerentes: Carlos Alberto da Costa Sam Joao 

c Paulina Arminda Gon~alves Baptista Sam Joao - Promovcr a consulta aos 

proprietarios por edital, conformc disposto no n° 3 do artigo 27.0 do RJUE. A C§mara 

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

Dr. Filipe Viana, promover a consulta aos proprietaries por edital, conrorme o disposto no no 

3 do art.0 27° do RJUE, devendo ser dado conhecimento ao promotor do lotearnento da 

altera9ao pretendida. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou dcclar~ao de voto, que sc 

anexa a presente ata, como documento niunero tres, c se considera como fazendo parte 

integrante da mesma. ________________ ________ _ 

_ 2.2-- PROCESSO DE LOTEAMENTO N° 1/14 - LOCAL DA OBRA: QUINTA 

DE CIMA DE BOALHOSO - TESIDE - RIBEIRA - REQUERENTE: FRANCISCO 

JOSE GOMES DE SOUSA - Aprova~io da arquitetura do projeto de loteamento. A 

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

Vereador Dr. Filipe Viana, aprovar a arquitetura do projeto de loteamento no 1/14. 0 Sr. 

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

documento nfunero tres, e se considera como fazcndo parte integrante da mesma. ___ _ 

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

_3.1 - EMPREITADA DE "REQUALIFICA(:AO URBANA DA ZONA HIST6RICA 

DA VILA DE ARCOZELO, - ANALISE DE ERROS E OMISSOES - Ratifica~ao do 

despacho proferido pelo Sr. Presidente da Camara a 12 de abril de 2016, de aprova~ao 

dos enos & omissoes aceites e retifica~ilo do articulado, autoriza~i\o de prorroga~i\o do 

prazo para apresenta~i\o de propostas para as 23:59:00 horas do dia 15 de abril de 2016. 

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

Vereador Dr. Filipe Viana, ratiticar o despacho proferido pelo Sr. Prcsidcntc da Camara de 
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de abril, nos termos e para os efeitos do disposto no U0 3 do artigo 35° do Anexo Ida Lei n.0 

75/13 de 12 de setembro, de aprova'(lio dos erros & omissoes aceites e retifica'(ao do 

articulado, autoriza9ao de prorrogayao do prazo para apresentayllo de propostas para as 

23:59:00 horas do dia 15 de abril de 2016. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou 

declaravllo de voto, que se anexa a presente ata, como documento numero tres, e se considera 

como fazendo parte integrante da mesma. __________________ _ 

_ (04) J~UNTAS DE FREGUESIA_~ ----------------

4.1 - FREGUESIA DA RlBElRA - Presente urn offcio a solicitar uma 

comparticipa~ao financeira destinada a realiza.;ao das Marchas de S. Joiio 2016. A 

Camara Municipal deliberou por maioria com seis votos a favor e uma absten91lo do Sr. 

Vereador Eng.0 Manuel Barros, atribuir uma comparticipayao financeira no valor de 1.200,00 

euros (mile duzentos euros)~ destinada a custear despesas com a organiza9ii0 das HMarchas de 

S. Joao'' do ano de 2016. Os Srs. Vereadores Dr. Filipe Viana e Eng.o Manuel Banos 

apresentaram declara9oes de voto, que se anexam a presente ata, como documento nttmero 

quatro e cinco respetivamente, e se consideram como fazendo parte integrante da mesma. _ 

4.2 - FREGUESIA DE CABACOS E FOJO-LOBAL - Presente um processo de 

flxa~ao toponimica. Aditamento. Aprecia~iio e aprova~io. A Cfunara Municipal deliberou 

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

aprovar o aditamento ao processo de fixa9ao toponimica. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana 

apresentou declaraoiio de voto, que se anexa a presente ata, como documento nllinero quatro, 

e se considera como fazendo parte integrante da mesma. _____________ _ 

(05) ASSUNTOS DIVERSOS ________ ________ _ 

5.1 - COMISSOES DE VISTORIA DELIBERADA PELA CAMARA MUNICIPAL 

A 11 DE ABRIL DE 2016 - Aprova~ao de lnclusao do Tecnico Fernando Ferreira como 

perito. A Climara Munjcipal deliberou por maioria com seis votos a favor e uma absten9ao 

do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, aprovar a inclusao do Tecnico Fernando Pereira como 

perito. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declarayao de voto, que se anexa a 
presente ata, como documento n11mero quatro, e se considera como fazendo parte integrante 

da mesma. _____________________________ _ 

_ 5.2 - PRO POST A DO SR. VEREADOR DO TURISMO - "Registo do Parque de 

Campismo e Caravanismo da Quinta de Pentieiros no website do Cat1io de Campista 

lnternacional (CCI) e atribui~ao de 10% de desconto a detentores do CCI - Aprova-rio. 

A Climara Municipal deliberou por maioria com seis votos a favor e uma absten~ao do Sr. 

Vereador Dr. Filipe Viana, aprovar a proposta. ________________ _ 

5.3- l a FASE DE CANDIDATURAS CENTRO COM VIDA 2016 - Presente uma 

informa9ao do Gabinete TetTa de atribuiyllo das subveny5es das candidaturas apresentadas. A 
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Camara Municipal deliberou por maioria com seis votos a favor e uma absterwao do Sr. 

Vereador Dr. Filipe Viana, aprovar a 1.8 Fase de Candidaturas Centro Com Vida 2016, de 

acordo com o proposto pelo Gabinete Terra. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou 

declara9~0 de voto, que sc anexa a presente ata, como documento n'L1mcro quatro, e se 

considera como fazendo parte integrante da mesma. ____________ __ _ 

5.4- PROPOSTA DO SR. VEREADOR ENG. MANUEL BARROS- "Premios 

Desportivos"- Aprova\!ao. A C§.mara Municipal deliberou por maioria, com cinco votos 

contra do Sr. Presidente e dos Vereadores eleitos pelo CDS-PP, um voto a favor do Sr. 

Vereador Manuel Barros e uma abstcn~tao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, reprovar a 

proposta. 0 Sr. Presidente e os Vereadores eleitos pelo CDS-PP aprcsentaram declara9ao de 

voto, que se anexa a presente ata, como documento nfunero seis e se considera como fazendo 

pa11e integrante da mesma. ____________________ _ 

_ 5.5- ASSOCIA<:AO CULTURAL E RECREATIVA FREIXOENSE- Presente um 

offcio a solicitar a cedencia de um palco para o dia 12 de junho. A Camara Mmlicipal 

deliberou por maioria com seis votos a favor e wna absten9llo do Sr. Vereador Dr. Filipe 

Viana, autorizar a cedencia do palco para o dia 12 de junho. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana 

apresentou declara~tao de voto, que se anexa a presente ata., como documento nUm.cro quatro, 

e se considera como fazendo parte integrante da mesma. ______________ _ 

_ 5.6 - COMISSAO DE FESTAS NOSSA SENHORA DA LAPA- Presente um oficio 

a solicitar a ced@ncia de um palco para os dias 09 e 10 de junho. A Camara Municipal 

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

Viana, autorizar a cedencia do palco para os dias 09 e 10 de junho. 0 Sr. Vcreador Dr. Filipe 

Viana apresentou declara~ao de voto, que se anexa a presente ata, como doctunento mimero 

quatro, e se considera como f~endo parte intcgrante da mesma. __________ _ 

_ 5.7- FESTAS EM HONRA DO SENHOR DOS AFLITOS - Presente um oficio a 

solicitar a cedencia de um palco para os dias 18 e 19 de junho. A Cfunara Municipal 

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

Viana, autorizar a cedencia do palco para os dias 18 e 19 de jwlho. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe 

Viana apresentou declara~tao de voto, que se anexa a presente ata, como documento nillnero 

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

_ 5.8- CENFIM- CENTRO DE FORMA(:AO PROFISSIONAL DA INDUSTRIA 

METALURGICA E METALOMECANICA- Presente urn email a solicitar a cedencia 

do Auditorio Municipal para o dia 02 de maio, entre as 09:00 e as 17:00 horas. A Camara 

Municipal deliberou por maioria com seis votes a favor e uma absten~~o do Sr. Vereador 

Dr. Filipe Viana, autorizar a cedencia do Audit6rio Municipal para o dia 02 de maio, entre as 

09:00 e as 17:00 horas. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana aprescntou declara~tao de voto, que s 
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anexa a presente ata, como documento numero quatro, e se considera como fazendo parte 

integrante da mesma. ________________________ _ 

_ 5.9 - PROTOCOLO DE ORGANIZA<;AO ENTRE A FEDERA«;AO DE 

PATINA GEM DE PORTUGAL, A CAMARA MUNICIPAL DE PONTE DE LIMA, A 

ASSOCIA<;AO DE PATINAGEM DO l\11NHO E A ASSOCIA<;AO DESPORTIV A 

"OS Lll\1IANOS" - Aprova~ao do protocolo e do caderno de encargos. A Cfunara 

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

Dr. Filipe Viana, aprovar o protocolo e o cademo de encargos. __________ _ 

_ 5.10 - PROPOSTA POWERED BY TLC MARKETING - Aprova~io. A C§mara 

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

Dr. Filipe Viana, aprovar a proposta. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declara91Io 

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

fazendo parte integrante da mesma. ___________________ _ 

_ 5.11- PROPOSTA DO SR. VICE·PRESIDENTE- "REDU<;AO DE TAXAS DA 

FEIRA QUINZENAL"- Aprova~io. A Camara Municipal deliberou por maioria com 

seis votos a favor e uma abstenc;ao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, aprovar a proposta. Mais 

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

Viana, remeter a aprecia9a.o e aprova'tao da Assembleia Municipal. ______ __ _ 

_ (06) ATRIBUICAO DE SUBSiDlOS _____________ _ 

6.1 - ASSOCIA<;AO DOS AMIGOS DA PESSOA ESPECIAL LIMIANA- AAPEL 

- Presente urn email a solicitar a atribui~Ao do subsfdio annal. A Camara Mtmicipal 

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

Viana, atribuir urn subsidio anual no montante de 1.710,00 euros (mil setecentos e dez euros). 

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

como documento ntrmero quatro, e se considera como fazendo parte integrante da 
mesma. ____________________________________________ _ 

6.2 - ASSOCIA<;AO DESPORTIV A "OS LJMIANOS'9 
- Presente um oficio a 

solicitar a atribui~iio de um subsidio destinado a realiza~ao do "Vll Torneio 

Internacional de Futebol de 7". A Camara Municipal dcliberou por maio ria com seis votos 

a favor e uma absten9ao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, atribuir urn subsfdio no montante 

de 1.425,00 euros (mil quatrocentos e vinte e cinco euros), destinado a realiza~ao do "VII 

Tomeio Jnternacional de Futebol de 7". 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou 

declaras:ao de voto, que se anexa a presente ata, como documento n(lrnero quatro, e se 

considera como fazendo parte integrante da mesma. ______________ _ 

6.3 - ACP - AUTOM6VEL CLUB DE PORTUGAL - Atribui~Ao de um subsidio 

destinado a custear despcsas com a rcaliza~ao do "WRC Vodafone Rally de Portugal 
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2016". A Camara Municipal deliberou por maio ria com seis votos a favor e urn voto contra 

do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, atribuir urn subsidio no montante de 25.000,00 euros (vinte 

e cinco mil euros), destinado a realizac;ao do "WRC Vodafone Rally de Portugal 2016" 

assumindo nessa medida o arranjo prcvio/consolidac;ao do piso das Provas Especiais de 

Classifica<;:oes, consoante detalhes e calendarizaQao estabelecida pela organiza9ao; a 

preparaQao de espac;os destinados aos espectadores; a passagem de autotanques nos tro9os 

durante a semana da prova, particulam1ente nas zonas espetaculo e zonas pr6ximas de casas; a 

prepara9ao de percursos adjacentes as PEC 's considerados necessaries pela organizaQao para 

serem utilizaclos como safdas de evacua9ao para os meios de assistencia medica durante a 

prova; a preparac;ao das ZE 's (Zonas Espetticulo para espectadores) com sacos do lixo, n~o 

assegurando a colocac;ao das casas de banho, sendo a equipa de socorristas assegurada pelos 

Bombeiros Voluntaries de Ponte de Lima; a limpeza no frnal da prova da "pegada ecol6gica" 

da mesma, nomeadamente o lixo gerado pe1o pttblico nas ZE 's; a disponibilizac;ao de mna 

equipa de vohmtarios durante 3 dias antes da prova e 2 dias ap6s a prova, incluindo 

alimentac;ao e meios para a respetiva deslocac;ao, a qual, soh supervisao dos elementos da 

organizac;ao da prova, efetuara a montagem e desmontagem do dispositive de segu:ranc;a 

(fitas, redes, grades, etc.),e a montagem e desmontagem do material de informayaO ao publico 

(placas de acesso, condicionamentos, proibir;oes, parques, etc.)~ a disponibilizac;llo de uma 

equipa incluindo os seus meios de deslocayao, alimenta<;fio e eventual estadia para, sob a 

supervisao cla organiza9ao da prova e em colaborac;ao com a GNR, distribuir informac;ao 

escrita ao p"ltblico e efetuar o encaminhamento dos espectadores para as zonas aconselhadas 

(fun9ao "Marshals"); o transportee montagem de baias nas zonas que vieram a ser indicadas; 

a cedencia de espa~os publicitarios para a p:romoQao da prova e divulgayao dos acessos as 
ZE's (indicados pela organizac;ao) com calendario a combinar com a organizac;ao - 5 

outdoors; a eventual colocac;ao de estruturas de seguran9a (rails de protec;ao, jersey's, pneus~ 

etc.) em zonas a defmir; aquisi9ao de 50 livros infantis sobre o Rally de Portugal pelo prec;o 

de 4,90 mais IVA a 6%; devendo em contrapartida as classificativas incluir a designa9a0 de 

"Ponte de Lima" e os carros de competic;lio estacionarem no Centro Hist6rico de Ponte de 

Lima, no final da tarde. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou decla:rayao de voto, que 

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

integrante da mesma. _________________________ _ 

_ ESPA<;O DE INTERVEN<;AO ABERTO AO PUBLICO: Usou da palavra o Sr. 

Mario Brandao solicitando a atenc;ao da Camara para a resoluc;ao das aguas pluviais que estao 

encaminhadas para a entrada da sua propriedade em Sao Mrutinho da Gandra. 0 Sr. 

Presidente respondeu que nao conhecia a situa9ao em concreto mas que iria ver o que se 

passava. ____________________________________________________________ -7~ 
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_ (07) APROV ACAO DA AT A EM MINUT A:- Nos termos dos niuneros 3 e 4, do artigo 

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

minuta, para surtir efeitos i.mediatos. Esta deliberac;lio foi tomada por maioria com seis votos a 

favor e urn voto contra do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana. _______ ______ _ 

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

Camara declarou encerrada a reunilio pelas dezanove horas e cinco minutos. ____ _ _ _ 

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

A Secretaria, 

tL:r1o. ~\·a. ~rn-nc;O? ~{bdtcJ-o IYf 



PO:\'TE DE LL\L~ 
Um partido ao seu lado 

VOTO DE FELICITAt;QES 

')o:, T 

0 desporto limiano tern vindo nos ultimos anos a obter resultados relevantes a nivel 

regional, nacional e lnternacional. Os exitos alcan~ados nascem do trabalho rigoroso e do empenho 

conjunto de atletas, treinadores, tecnicos e dirigentes. Nunca e demais valorizar e reconhecer 

publicamente a dedica~ao e o contributo que a comunidade desportiva concelhia tern dado a 
promo~ao do desporto prestigiando a nossa terra e todos os limianos. 

Neste sentido e tendo em considera~ao o trabalho realizado pela Associa~ao Cultural e 

Recreativa de Arcozelo, que culminou com a subida da sua equipa de futebol senior a 1!! Divisao 

Distrital, proponho um voto de felicita~oes a referida Associa~ao, nomeadamente aos seus 

dirigentes, treinadores e atletas. 

Ponte de lima, 26 de abril de 2016 

0 Vereador do PPD/PSD 

(Manuel Barros) 

manuelbarrosvereadorcmpl@gmail.com 



PO:ffE D £. I.IM.'\ 
Vm panida ao ~tulada 

DECLARACAODEVOTO 

l)oc.. \f 

Na qualldadt! d@ V@~lldordo PPD/PSO voto eontru a aprova~lo da atil numero9, r@l"tlva 

~ nwniflo ordinaria da C~marll Munlclpal reolln1da no dla 18 de ilbrll de 20l6# porque R mesmn 

n8o cutnpre 0~ requlsltQS leg l!i. amitlnda t\S r~spwt~u de s~nhor Prt;l~ld~nt~ d~ camtH'~ 

Munlclpill as quest5es pot mlm eolocados. Apes~rdas constantes ape las para que ussJ sltui1~9a 

seja davldament~ corrlalda. " roda~fio das atas continua lnc()mplttta. pre,Judleando a relate 

gtmerlea dos assuntos e t~:~mm1 triltados na referlda rrunlao. 

Lamento que e descrl~tlo escrlta dos assuntos anallsados nas reunloes continue 

umputadn de lnfomuwao impertante, prejudlcando o valor documental e hlstorlco da nesttio 

do nosso Municipio. A ate nfto deve :ser um lnstrumento para ftuer polftlca eomo tern 

acontetldo, ma~ sim um doeumonto quo rafllta cl"ramcntt a realldad de tod!ls os tomas. 

tratndes. 

Ptmtl;l de Limu. 26 d~ nbril d" 1016 

0 V~roador do PPO!PSD, 

~ 
(Mtmu~l -Percim da Roohn Bnrrus) 

manuelbarrosvereadorcmpl@gmail.com 



MDV/MENTO 51 ~ 

.!)ex:. '\ L 

DECLARACAO DE VOTO 

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

das suas func;6es, declarar o seu veto contra, no ambito des pontes 

J.A ; ~ .r) ; f3 . J / G' I 3 
com os fundamentos e considerandos seguintes: 

1 - Considerando que nf\o lhe foram juntos as respectivos documentos para sustentar a 

decisao em causa, com violac;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 

documentac;ao do ponte 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 ac9ao 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.: on;amento participative e 

participac;ao de ideias; 

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

imposi9ao e nao de dialogo construtivo; 

5 - Considerando que a nossa Vila de Ponte de Lima, com 891 anos de exist~ncia , nos 

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

principia da representatividade e do esplrito democratico das nossas raizes. 

Face ao expendido, em coerenci~ democratica e com mundivid~ncia diferente de considerar o 

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

Ponte de Lima, 26 de Abril de 2016, 

0 Vereador do Movimento 51 , 

-==:;-j "03 • 

(Filipa Viana) 

1 



MOVIMENTO 51 

DECLARACAO DE VOTO 

I ) 1 ) 7 
com os fundamentos e considerandos seguintes: 

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

decisao em causa, com viola9ao legal da Lei das Autarquias Locais e dos mais elementares 

direitos democnaticos; 

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

documenta<;~o do ponte em causa, uma regra geral no anterior e neste mandata, razao pela 

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

efeito; 

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

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

participac;ao de ideias; 

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

imposi<;~o e nao de dialogo construtivo; 

5 - Considerando que a nossa Vila de Ponte de Lima, com 891 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; 

6 - Considerando a "desnecessidade" de alguns pontos/pedidos, na esteira da pedagogia do 

servic;o e n~o na esteira da pedagogia da subserviencia. 

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

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

Ponte de Lima, 26 de Abril de 2016, 

0 Vereador do Movlmento 51 , 

;if-- 5 . 
(Filipa Viana) 

1 



PO)l'J'[ DE LUU 
Urn partido ao seu lado 

PROPOSTA DE RECOMENDA~AO 

COMPARTICIPAyAO FINANCEIRA PARA AS MARCHAS DES. JOAO 

As marchas deS . .Toao tem vinc.lo <I ukan<;ar nos ultimos anns um enorme sucesso. bem patente 

na fortissima adcsao popuJar. superando todas as expetati vas. 0 succsso dcsta iniciativa festiva e de 

cariz popular deve-se ao cxcclcnte traba lho e cmpenhamento cia Associa<;:ao dos Amigos das Marcbas 

de S. Jnf\n ~ :1s frcg~1~siatS par1icipanks. nomcadmn~.:ntc Ponk de I inu1, Corrclha. Seara. /\ rcozclo c 

I~ ilwml 

t.k' :1 j,) lllllllt.'n d' p rlit:ip·il'lc-;_ 11 <.:Jih~J1 Ii n d,• I ·'flll.llll l'lll'l'" ;Jirihtilllll' p~-:1.1 < :llll"r 1 \IIlli• ip:d ,1 

cad.t 1'1.!(11 '!->Cillill,.ll' lOll :1 Sl' ill•,ulicil'lll.' l'dl'<l :llL'llt iUI :1s dcsp·~''>:l~. : lljlUIL,Jd:t'- L<lr11 ll t'C:llil;l,,ll' dL'SlL' 

'lllL 

P. los m~ofi' uo, cxnostos ll'CumcaHln ;, ( 'amara 1\lunicipal •J ill' a cumparlidpac;;i;, 

financcim de 1.200,01} eUJ'OS destinada a oq~aniza~ao das Man:has des . .Joan 2016 pussc a scr de 

1 ,500,00 eu ros. 

Ponte de Lima. 26 de ahri I de 20 16 

0 Vereador do PPD/PSD. 

1 1\lnntlt'i Pt.:reirn rl~t l~u~lw l~a rrns) 

manuelbarrosvereadorcmpl@gmail.com 



Declara~ao de Voto 

Ponto 5.4- Proposta do PSD Ponte de Lima- Premios Desportivos 

0 desporto em Ponte de Lima continua a ser uma area merecedora de especial atenctao e dedicag~o cada vez mais 
proeminente par parte do Municipio. A intervengao da autarquia passa pelo apoio financeiro, tecnico e logistico aos 
clubes e as associa9oes do Concelho, bern como, concretiza9a<> das a¢es planeadas no que diz respeito a rede de 
equipamentos desportivos do Concelho, procurando-se colmatar a necessidade de exist~ncia de equipamentos para 
uma maior diversidade e oferta para a pratica das varias modalidades desportivas. Estes investimentos permitiram e 
irao contribuir para um acrescimo consideravel da Area Desportiva Util do concelho tendo-se atingido as metas 
apontadas pela UNESCO, falamos em concreto da amplia9ao instalag6es do Centro Nautico, dos vanos campos de 
relvado sintetico, da amplia~o das infraestruturas do Campo do Triunfo, dos novas pavilhoes gimnodesportivos, da 
requalificagao das Piscinas Municipais, e do Bike Park de Ponte de Lima, entre outros. 

0 Municipio continua a promover uma politica de apoio ao Associativismo porque entende que a pratica associative 
enriquece a capacidade organizativa e a proma<;ao de atividades que, por seu turno, ensinam os jovens a viverem em 
comunidade e a respeitar o todo, preservando os valores culturais e estimulando a criatividade. 

As Associa90es Desportivas e Clubes do concelho beneficiam de um subsidio ordinaria cujo valor e calculado em 
fun9ao do numero de equipas e do escalao em que atuam, sendo ainda concedido urn apoio no valor de 80%, referents 
a inscrigao e seguro, ate ao maximo de 40 atletas de cada Associagao Desportiva ou Clube. 

0 Municipio ao promover a existencia de condigoes de qualidade adequadas para a forma9ao e praticas desportivas, 
cria as oportunidades para que os nossos clubes e os seus atletas possam efetivamente conseguir bans resultados 
dentro daquilo que sao as suas metas e ambigoes. Para alem de reconhecer o merito dos resultados, que tambem o 
fazemos, interesse-nos disponibilizar as ferramentas e meios que permitam aos nossos jovens alcangar asses objetivos 
que tanto dignificam o nome de Ponte de Lima e por vezes do pr6prio Pals. Referimos, ainda neste contexto, o 
reconhecimento que e dado atraves do reforge do subsldio ordinaria aos clubes de futebol que sobem de escalao, ou o 
apoio dado ao Campeao Ollmpico Fernando Pimenta de 10.000,00 € (para dois anos) de forma a contribuir para a 
criagao de condigoes adequadas, tendo em conta o nivel de exigencia em causa, a sua preparagao para as 
competigOes mundiais que se avizinham. Ousamos aqui recorrer a sabedoria popular onde "o bom pescador nao e 
aquele que te da o peixe, mas sim aquele que te ensina a pescar". 

Paralelamente sera de referir que a atribuictl!io de premios, da forma como e proposto, pode ainda introduzir graves 
desigualdades entre os Clubes e Associagoes, na medida em que cria diferentes oportunidades entre aqueles que 
detem apenas uma modalidade, normalmente de desporto coletivo, e aqueles que promovem urn conjunto alargado de 
modalidades desportivas que sao, regra geral, de desportos individuais, sendo obviamente estes ultimo favorecidos em 
detrimento dos primeiros, pais o numero de tltulos e atletas que poderiam beneficlar destes premios iria ser sempre 
consideravelmente superior. Seria de certa forma irresponsavel percorrermos este caminho. 

Os apoios respondem as necessidades dos Clubes e Associag6es, conforme os pr6prios diretores tern referido, 
confirmando tambem fartos elogios de gente liga~a ao D"('~ort1omo foi ~temente o caso do Presidente d" 
Feeera~ae 1JeFt1:1g1:1esa ee CaReag&m. G-.--:...\-c." 9 · e....o '-:-: ·_ .._0, 
Esta proposta, demag6gica e populista, nao e mais do que a prepara9ao da sua campanha eleitoral pelo que nao 
estamos disponiveis para aprovar propostas que custam dinheiro do Orgamento Municipal com finalidades 
exclusivamente eleltoralistas. 

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

Ponte de Lima, 26 de abril de 2016 

0 Presidente da Camara Municipal e Vereadores 

1/1 



MDV/MENTO 51 

DECLARACAO DE VOTO 

FILIPE VIANA, Vereador eleito na lista independents do MOVIMENTO 61, vern, no exercicio 

das suas funt;oes, declarar o seu voto contra, no ~mbito dos pontos: 

5 0 

com os fundamentos e considerandos seguintes: 

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

decistio 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 ntio recebeu a respectiva 

documenta<;ao do ponto em causa, uma regra geral no anterior e nests mandata, razao pela 

qual tambem foi intentada 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; participac;:ao 

civica, abertura a sociedade civil, servic;:o imparcial e permanents 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 891 anos de existencia, nos 

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

principia da representatividade e do espfrito democratico das nossas raizes. 

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

publico e bem comum, que importem gastos da despesa publica ou formas analogas, deverao 

ser tomadas, regra geral, mediante concurso publico, o mais transparente possfvel. 

7 - Ainda que se possa concordar com o conteudo de algumas das decisoes, entende o ora 

Vereador que a forma nao devera ser essa. 

1 



MOVIMENTO 51 

Face ao expendido, em coerencia democnMica e com mundivid~ncia diferente de considerar o 

principia da representatividade, da liberdade de opiniao e do custo de oportunidade em 

causa, pelas pessoas e pelo nosso territ6rio, voto contra. 

Ponte de Lima, 26 de Abril de 2016, 

0 Vereador do Movimento 51, 

~:' ---
c::=:::~ -

(Filipe Viana) 

2 
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