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REUNIAO DA CAMARA MUNICIPAL 

DE 
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Data da reuniiio: 18 dejullw de 2016 
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PRESENCAS: 
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Vereadores: 
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Dr8 Ana Maria Martins Machado 
Eng0 Manuel Pereira da Rocha Barros 
En2° Vasco Nuno Ma2alhaes Velho de Almeida Ferraz 
Dr. Filipe A2ostinho Cruz Viana 
Dr. Paulo Jorge da Cunha Barreiro de Sousa 
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FALTAS: A Sr.a Vereadora Dr.8 Ana Maria Martins Machado nao esteve 
presente na reuniAo da Cftmara, por motivo de gozo de ferias, pelo que a sua 
falta foi considerada justificada. 

Inicio da Reuniiio: Qui1rze lwras 

Encerramento: Dezasseis floras e cinquenta mitmtos 

Secrettirio: Chefe de Divisiio Municipal: Dr. a Maria Sofia Fernandes Vel/w de 
Castro Araujo 

Prestou Colabora~lio Tecnica: Ma Guilllermina Franco 

Resumo Dhirio de Tesouraria: 
Sa/do ..................... 15.462.121,34 Euros 

OBS: 
A Ata foi aprovada por minuta 
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PER(ODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA: -----------------------------
__ 0 Sr. Presidente no uso da palavra e considerando o disposto na alinea m) do no 1 do 

art.0 35° do Anexo I da Lei 11° 75/2013, de 12 de setembro, comunicou que em Agosto se 

realizariam apenas duas reuni5es ordinarias da Camara Mtmicipal, no dia 1 e no dia 29 de 

agosto, sendo esta tiltima uma reuni~o ordinaria publica. -----------------

Intervenfiio dos Vereadores: ________ _____________ _ 

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

dar os parabens aos Bombeiros Voluntarios - Sec~i!o de Freixo, pelo seu 15° aniversario, 

recomendando que a comemorayl!o do proximo aniversario deveria ser com mais pompa, com 

maior amplitude e visibilidade. --------------------------

--De sebTUida usou da palavra o Sr. Vereador Eng.o Manuel Barros, dando os parabens aos 

Bombeiros Voluntarios - Secyao de Freixo, partilhando da mesma ideia do Sr. Vice

Presidente, referindo que na cerim6nia do proximo ano deve haver uma maior preocupa9ao 

com as cerim6nias de comemorayao do aniversario, concordando na integra com a sugestao 

apresentada. Ainda no uso da palavra referiu que nao esteve presente nas cerim6nias do dia da 

Freguesia de Anais por ni\o concordar com a ausencia do Presidente da Junta de Freguesia 

naquelas, legitime representante da Freguesia. -----------------

--Por Ultimo usou da palavra o Sr. Vereador Dr. Paulo Sousa, para propor urn voto de 

felicita~oes a equipa da Escola Secundaria de Ponte de Lima pelo 3° Lugar no Campeonato 

do Mundo «4*4 in schools>>. A Camara Municipal deliberou por unanimidade aprovar o voto 

proposto devendo ser dado conhecimento. ---------------------

ORDEM DO DIA: Presente a ordem de trabalhos, foram tomadas as seguintes resolu96es 

acerca dos assuntos dela constantes. __________________ _____ _ 

_ (01) APROVA<:AO DA ATA DA REUNIAO ANTERIOR: - A Camara Municipal em 

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

sem prejuizo da sua previa aprova9a0 sob a forma de minuta, para efeitos do disposto nos 

numeros 3 e 4 do citado artigo, deliberou aprovar a ata da reuni!o realizada em 04 de julho de 

2016, pelo que vai a mesma ser assinada pelo Exmo. Presidente e pela Secretaria. Esta 

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

Engo Manuel Barros. ____________________ ________ _ 

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

2.1 - EMPREITADA DE "CONSTRUCAO DO PA VILHAO DE FEIRAS E 

EXPOSICOES -EXPO LIMA- Aprova~ilo da Minuta do Contrato. A Camara Municipal 

deliberou por unanimidade aprovar a minuta do contrato. ______________ _ 
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2.2 - EMPREITADA DE "REQUALIFICAC';AO URBANA DA ZONA IDSTORICA 

DA VILA DE ARCOZELO'' - Aprova~Ao da Minuta do Contrato. A Cfunara Municipal 

deliberou por unanimidade aprovar a minuta do contrato .. ____________ _ 

2.3 - EMPREITADA DE "BENEFICIACAO DA EB 2/3 ANTONIO FEIJO -

Aprova~iio de projeto - Emissao de parecer favonivel a abertura de concurso publico, 

aprova~iio programa de concurso, caderno de cncargos, juri do procedimento e prazo de 

execu~ao. A Cfunara Municipal deliberou por unanimidade aprovar o projeto e emitir 

parecer favonivel a abertura de concurso publico, aprovar o programa de concurso, cademo de 

encargos e fixar o prazo de execu9ao em 180 dias. Mais deliberou por unanimidade 

designar o jfui do procedimento sendo constitufdo pelo Sr. Vice-Presidente Gaspar Correia 

Martins, pcla Chefe da DAF, Dr.3 Maria Sofia Fernandes Velho de Castro Aral"ljo e pelo 

Chefe da DEP, Eng0 Rogerio Lopes Margalho de Oliveira. ____________ _ 

2.4 - EMPREIT ADA DE "BENEFICIACAO DA EB 2/3 DE ARCOZELO -

Aprova~iio de projeto - Emissao de parecer favonivel a abertura de concurso publico, 

aprova.;iio programa de concurso, caderno de encargos, juri do procedimento e prazo de 

execu~Ao. A Cfunara Municipal deliberou por maioria com seis votos a favor e uma 

absten9ilo do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, aprovar o projeto e emitir parecer favoravel a 
abertura de concurso publico, aprovar o prograrna de concurso, caderno de encargos e fixar o 

prazo de execw;ao em 180 dias. Mais deliberou por maioria com seis votos a favor e uma 

absten9ao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, designar o juri do procedimento sendo 

constituido pelo Sr. Vice-Presidente Gaspar Coneia Martins, pela Chefe da DAF3 Dr. a Maria 

Sofia Fernandes Velho de Castro Araujo e pelo Chefe da DEP, Eng0 Rogerio Lopes Margalho 

de Oliveira. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana por motivos profissionais, s6 chegou a reunHio 

no inicio da discussao deste ponto tendo participado na vota9ao do mesmo, tendo apresentado 

declarayao de voto, que se anexa a presente ata, como documento m'imero wn, e se considera 

como fazendo parte integrante da mesma. ________________ __ _ 

2.5 - EMPREITADA DE "BENEFICIA<;AO DA EB 2/3 DA CORRELHA • 

Aprova~iio de projeto - Emissio de parecer favoravel a abertura de concurso publico, 

aprova~io programa de concurso, caderno de en cargos, juri do procedimento e prazo de 

execu~iio. A Camara Municipal deliberou por maioria com seis votos a favor e uma 

absten9ao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, aprovar o projeto e emitir parecer favonivel a 
abertura de concurso publico; aprovar o programa de concurso, cademo de encargos e fixar o 

prazo de execuyl!o em 180 dias. Mais deliberou por maioria com seis votos a favor e uma 

absten9ao do Sr. Vereador Dr. FiHpe Viana, designar o juri do procedimento sendo ~ 
constituido pelo Sr. Vice-Presidente Gaspar Correia Martins, pela Chefe da DAF, Dr.8 Maria 
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Sofia Fernandes Velho de Castro Araujo e pelo Chefe da DEP, Eng0 Rogerio Lopes Margall10 

de Oliveira. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declarayao de voto, que se anexa a 
presente ata, como documento numero urn, e se considera como fuzendo parte integrante da 
mesma. ____________________________________________________________ __ 

_ 2.6 - EMPREITADA DE "BENEFICIA«;AO DA EB 2/3 DE FREIXO - Aprova~ao 

de projeto - Emissao de parecer favoravel a abertura de concurso publico, aprova-rilo 

programa de concurso, caderno de encargos, juri do procedimento e prazo de execu~ao. 

A Cdmara Municipal de1iberou por maioria com seis votos a favor e uma absten9~0 do Sr. 

Vereador Dr. Filipe Viana, aprovar o projeto e emitir parecer favoravel a abertura de concurso 

ptiblico, aprovar o programa de concmso, caderno de encargos e fixar o prazo de execw;ao em 

180 dias. Mais deliberou por maioria com seis votos a favor e uma abstenyao do Sr. 

Vereador Dr. Filipe Viana, designar o juri do procedimento sendo constitufdo pelo Sr. Vice

Presidente Gaspar Correia Martins, pela Chefe da DAF, Dr.0 Maria Sofia Fernandes Velho de 

Castro Ara1ijo e pelo Chefe da DEP, Eng0 Rogerio Lopes Margalho de Oliveira. 0 Sr. 

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

documento n1nnero urn, e se considera como fazendo parte integrante da mesma. _______ _ 

_ 2.7 - EMPREITADA DE "CONSTRU<;AO DE RELVADO SINTETICO -

COMPLEXO DESPORTIVO DE CRASTO" - Aprova~ao de projeto - Emissao de 

parecer favoravel a abertura de concurso publico, aprova~ao programa de concurso, 

caderno de encargos, juri do procedimento e prazo de execu~io. A Camara Municipal 

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

Viana, aprovar o projeto e emitir parecer favonivel a abertura de concurso publico, aprovar o 

programa de concurso, cademo de encargos e fixar o pmzo de execu9llo em 180 dias. Mais 

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

Viana, designar o jtrri do procedimento sendo constituido pelo Sr. Vice~Presidente Gaspar 

Correia Martins, pela Chefe da DAF, Dr.8 Maria Sofia Fernandes Velho de Castro Araujo e 

pelo Chefe da DEP, Eng0 Rogerio Lopes Margalho de Oliveira. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe 

Viana apresentou declara9ao de voto, que se anexa a presente ata, como documento nU1nero 

dois, e se considera como fazendo parte integrante da mesma. _______________ ______ _ 

2.8 - EMPREIT ADA DE "REQUALIFICA«;AO DA RUA DO ARRABALDE DE S. 

JOAO DE FORA - ANALISE DE ERROS E OMISSOES - Ratifica~ao do despacho 

proferido pelo Sr. Presidente da Cimara a 14 de julho de 2016, de aprova~ao dos erros e 

omissl'ies aceites e de retifica~ao do articulado, de autoriza~ao de prorroga~;ilo do prazo 

para apresenta~iio de propostas para as 23:59:00 horas do dia 17 de julho de 2016. A 

Cfunara Municipal deliberou por maioria com seis votos a favor e um voto contra do Sr. 
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Vereador Dr. Filipe Viana, ratificar o despacho proferido pelo Sr. Presidente da Camara a 14 

de julho, nos termos e para os efeitos do disposto no n°3 do artigo 35° do Anexo I da Lei n.0 

75/13 de 12 de setembro, de aprova9ao dos erros e omiss5es aceites e de retificayao do 

articulado, de autoriza<;:ao de prorrogac;llo do prazo para apresentayao de propostas para as 

23:59:00 horas do dia 17 de julho de 2016. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou 

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

como fazendo parte integrante da mesma. __________________ _ 

_ 2.9 • EMPREIT ADA DE "REQUALIFICA<;Ao DA RUA DO SANTUARIO DO SR. 

DO SOCORRO - LABRUJA" • ANALISE DE ERROS E OMISSOES - Ratifica\!io do 

despacho proferido pelo Sr. Presidente da Cftmara a 14 de julho de 2016, de aprova~i'io 

dos erros e omissoes aceites e de retifica~ao do articulado, de autoriza~ao de 

prorroga~iio do prazo para apresenta~ao de propostas para as 23:59:00 horas do dia 17 

de julho de 2016. A Cdmara Municipal deliberou por maioria com seis votos a favor e urn 

voto contra do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, ratificar o despacho proferido pelo Sr. 

Presidente da Cdmara a 14 de julho, nos te1mos e para os efeitos do disposto no n°3 do artigo 

35° do Anexo Ida Lei n.0 75/13 de 12 de setembro, de aprovac;ao dos erros e omiss5es aceites 

e de retifica9ao do ruticulado, de autorizayao de prorrogayao do prazo para apresenta<;:ao de 

propostas para as 23:59:00 horas do dia 17 de julho de 2016. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe 

Viana apresentou declarayao de voto, que se anexa a presente ata, como documento nfunero 

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

_ (03) .JUNTAS DE FREGUESIA ________ _______ _ 

_ 3.1 - FREGUESIA DA SEARA - Presente urn processo de £IXa~iio toponimica -

aditamento. Aprecia~ao e aprova~ao. A Camara Municipal deliberou por maioria com 

cinco votos a favor, uma absten9!0 do Sr. Vereador Eng.o Manuel Barros e mn voto contra do 

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

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

docmnento nillnero do is, e se considera como fazendo parte integrante da mesma. ____ _ 

_ 3.2 - FREGUESIA DE VITORINO DAS DONAS - Presente urn processo de fixa.;ao 

toponimica - Aprecia~ao e aprova.;iio. A Camara Municipal deliberou por maioria com 

cinco votos a favor, uma absten'rao do Sr. Vereador Eng.0 Manuel Barros e urn voto contra do 

Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, aprovar a proposta de fixayao toponimica e atribuir uma 

comparticipac;ao financeira no montante de 1.000,00 euros (mil euros). 0 Sr. Vereador Dr. 

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

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

_ (04) ASSUNTOS DIVERSOS ________________ _ 
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_4.1- CONSTRUCAO DE RELVADO SINTETICO- CAMPO MUNICIPAL DE 

ARCOZELO - PROPOST A DE RESOLU<;AO DE EXPROPRIA(:AO POR 

UTILlDADE PUBLICA. A Camara Municipal deliberou por maioria com cinco votos a 

favor, uma absten9ao do Sr. Vereador Eng.0 Manuel Barros e urn voto contra do Sr. Vereador 

Dr. Filipe Viana, de acordo com a informas:ao da Chefe da DAF, cuja c6pia se anexa a 
presente ata e se considera como fazcndo parte integrante da mesma como doc. n.0 3 , e como 

disposto no artigo 10° do C6digo das Expropriac;:oes, aprovado pela Lei numero 168/99, de 18 

de Setembro, aprovar a resoluc;:ao de requerer a declaras:ao de utilidade pt1blica da 

expropriac;:ao do predio rustico, com a area de 7300 m2, sito no Iugar de Faldejaes, freguesia 

de Arcozelo, inscrito na matriz predial rustica da freguesia de Arcozelo, Ponte de Lima, sob o 

art.0 1380° e sob a seguinte descric;:ao "terreno de mato e pinheiros, a confrontar de norte, 

nascente e sul com Junta de Freguesia e de poente com Manuel Ant6nio Fernandes, descrito 

na Conservat6ria do Registo Predial sob o n.0 2249/2005l205, da propriedade de Silvia Maria 

Soares Fillza Branco Pires e Joao Paulo Soares Fiuza Branco identificado na informas:ao, 

necessaria a obra em epigrafe. Mais deliberou por maioria com cinco votos a favor, uma 

abstenc;:ao do Sr. Vereador Eng.0 Manuel Barros e um voto contra do Sr. Vereador Dr. Filipe 

Viana, notificar os proprietaries identificados, nos termos e para os efeitos do disposto no 

artigo 10°, n .0 5 e do artigo 11 ° do C6digo das Expropria90es, rcmetendo proposta de 

aquisis:ao da parcela, pela via do direito privado. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou 

declarac;:ao de voto, que se anexa a presente ata, como documento numero do is, e se considera 

como fazendo parte integrante da mesma. __________________ _ 

_ 4.2- PROPOSTA DE CONSTITUlCAO DO J1'Jru DO PREMIO A. DE ALMEIDA 

FERNANDES - Aprova~iio. A Camara Municipal deliberou por maioria com seis votos a 

favor c uma absten9ao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, aprovar a proposta. _____ _ 

_ 4.3 - IRMANDADE DE NOSSA SRA. DA BOA MORTE - Presente um oficio a 

solicitar a ced~ncia de um palco para o dia 30 de julho. A Cfunara Municipal deJiberou 

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

autorizar a ced~ncia do palco para o dia 30 de julho. 0 Sr. Vercador Dr. Filipe Viana 

apresentou declara9~0 de voto, que se anexa a presente ata, como documento nfunero urn, e se 

considera como fazendo parte integrante da mesma. _________ _____ _ 

4.4 - CLDS PONTE PARA A INCLUSAO - Presente um email a solicitar 

autoriza~ao para visitarcm de forma gratuita o Festival Internacional de Jardins e o 

Museu do Brinquedo, no dia 26 de julho. A Camara Municipal deliberou por maio ria com 

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

a tftuJo gratuito, ao Festival Intemacional de Jardins e Museu do Brinquedo, no dia 26 de 
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julho. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declaraydo de voto, que se anexa a presente 

ata, como documento nlimero mn, e se considera como fazendo prute integrante da 

mesma. ______________________________ _ 

_ 4.5 - SERVIc;O DE FINANc;AS DE PONTE DE LIMA - Presente um email a 

solicitar autoriza~io para visitarem o Museu do Vinho Verde, Lagoas de Bertiandos e S. 

Pedro D' Arcos e Festival Internacional de Jardins no dia 24 de setembro. A Camara 

Municipal dcliberou por maioria com seis votos a favor e uma absten'(aO do Sr. Vereador 

Dr. Filipe Viana, autorizar a visita livre e a titulo gratuito do Museu do Vinho Verde, Lagoas 

de Bertiandos e S. Pedro D' Arcos e Festival Intemacional de Jardins no dia 24 de setembro. 

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

Filipe Viana, autorizar a cedencia do Audit6rio Municipal no dia 24 de setembro, pelas 9:30 

horas. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apreseutou declara9ao de voto, que se anexa a presente 

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

mesma. _____________________________ _ _ 

_ 4.6- CENTRO COM VIDA 2016- 2a FASE CANDIDATURAS- Aprova~ao. A 

Camara Municipal deliberou por maioria com seis votos a favor e uma absten9~0 do Sr. 

Vereador Dr. Filipe Viana, aprovar a 2.a Fase de Candidaturas Centro Com Vida 2016, de 

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

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

como fazendo parte integrante da mesma. _____________ _____ _ 

_ 4. 7 - "CIRCUITO ESPECIAL DE TRANSPORTES ESCOLARES ENTRE 

BARRIO E CEPOES E A ESCOLA BAStCA DE ARCOZELO E REGRESSO" -

Retifica~ao da delibera~iio da Cdmara Municipal de 04 de julho de 2016, quanto ao 

valor base. A Cfunara Municipal deliberou por maioria com seis votos a favor e urn voto 

contra do Sr. Vercador Dr. Filipe Viana, retificar a delibera<;1io da Cd:mara Municipal de 04 de 

julho de 2016, quanta ao valor base, emitindo assim parecer favoravel a abertura de 

procedimento por ajuste direto regime geral pelo valor base de 21.750,00 euros (vinte e um 

mil setecentos e cinquenta euros), acrescido de TV A a taxa legal em vigor. 0 Sr. Vereador Dr. 

Filipe Viana apresentou declaravao de voto, que se anexa a presente ata, como docu.mento 

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

(05) ATRIBUICAO DE SUBSIDIOS _____________ _ 

_ 5.1 - GACEL - GRUPO DE ACCAO, CUL TURA E ESTUDOS LIMIANOS -

Presente urn email a solicitar a atribui~ao de urn subsidio destinado a realiza~io do L-. 

even to "Turquia". A Camara Municipal deliberou por maio ria com seis votos a favor e 

uma absten9~0 do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, atribuir urn subsidio no valor de 500,00 
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euros (quinhentos euros), destinado a realizayao do evento "Turquia". 0 Sr. VeTeador Dr. 

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

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

_ 5.2 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PRE

PRIMARIA E PRIMARIA DE PONTE DE LIMA - Atriboi~iio de om sobsfdio 

destinado a costear despesas com as refei~oes no ambito da realiza~iio do programa de 

ferias para alunos com Necessidades Especiais Edocativas. A Camara Mtmicipal 

deliberoo por maioria com scis votos a favor e uma abstenyao do Sr. Vereador Dr. Filipe 

Viana, atribuir urn subsidio ate ao montante maximo de 735,00 euros (setecentos e trinta e 

cinco euros), destinado a custear despesas com as refeic;oes no §mbito da realizac;a.o do 

programa de ferias para alunos com Necessidades Especiais Educativas condicionado a 
apresentac;a.o do mapa de presenc;as. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declarac;ao 

de voto, que se anexa a presentc ata, como documento numero urn, e se considera como 

fazendo parte integrante da mesma. _ ___________________ _ 

_ 5.3 - ASSOCIA<;AO DE PAIS E AMIGOS DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PRE

PRIMARIA E PRIMARIA DE PONTE DE LIMA- Presente om email a solicitar a 

atribui~ilo de urn sobsidio destinado a custear despesas com as refei~oes servidas no 

ambito do "Nacional de Boccia". A Camara Municipal deliberoo por maioria com seis 

votos a favor e uma abstenc;a.o do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, atribuir urn subsfdio no 

montante de 900,00 euros (novecentos euros) destinado a custear despesas com as refei9oes 

servidas no ambito do ''Nacional de Boccia". 0 Sr. Vereador Dr. Filipc Viana apresentou 

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

como fazendo parte integrante da mesma. _ _________________ _ 

_ 5.4- RANCHO FOLCLORICO DA RIBE1RA - Presente om oficio a solicitar a 

atriboi~ao de om subsidio para a realiza~i\o do XXIX Festival de Folclore. A Camara 

Municipal deliberou por maioria com seis votos a favor e mna abstenyao do Sr. Vereador 

Dr. Filipe Viana, atribuir mn subsidio no montante de 407,00 euros (quatrocentos e sete 

euros), destinado a realizac;ao do XXIX Festival de Folclore. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana 

apresentou declarac;ao de voto, que se anexa a prescnte ata, como documento n(uncro urn, e se 

considera como fazendo parte integrante da mesma. _ _____________ _ 

__ ESPACO DE INTERVENCAO ABERTO AO P(JBLICO: N~o houve interven9oes. _ 

_ (06) APROVACAO DA ATA EM MINUTA:- Nos terrnos dos nillneros 3 e 4, do artigo 

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

minuta, para surtir efeitos imediatos. Esta deliberayao foi tomada por maioria com seis votos a 

favor e urn voto contra do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana .. _____ ________ _ 
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ENCERRAMENTO:- Nada mais havendo a tratar~ o Excelentissimo Presidente da 

Camara declarou encerrada a retmiao pelas dezasseis horas e cinquenta minutos. ____ _ 

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

0 Presidente, 

A Secretaria, 



MOVIMENTO 51 

DECLARACAO DE VOTO 

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

das suas fun90es, declarar o seu voto de abstengao, no ambito des pontes 
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com os fundamentos e considerandos seguintes: 

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

decis~o em causa, com violagao 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 

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

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

efeito; 

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

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

participagao de ideias; 

4 - Considerando que a politica 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 891 anos de exist~ncia, 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 

servigo e nao na esteira da pedagogia da subserviencia. 

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

principia da representatividade, pelas pessoas e pelo nosso territ6rio, veto absteng~o . 

Ponte de Lima, 1 R de Julho de 2016, 

0 Vereador do Movimento 51, 

~ 
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MOVIMENTO 51 

DECLARACAO DE VOTO 

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

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

direitos democraticos; 

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

documenta9ao do ponto em causa, uma regra geral no anterior e neste mandata, raz~o pela 

qual tambem o ora Vereador se viu forgado a intentar a competente ac9ao 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. : or<;:amento participative e 

participa9ao 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 891 anos de exist!ncia, nos 

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

principia da representatividade e do esplrito 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 contra. 

Ponte de Lima, 18 de Julho de 2016, 

·---a;o Mol(imento 51, 

(Fillpe Viana) 
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