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Reunido de 7 de novembro de 2016 

REUNIAO DA CAMARA MUNICIPAL 
DE 

PONTE DE LIMA 

Data da reunilio: 07 de novembro de 2016 
Local da Reunlilo; Etllflcio dos Pa~os do Concellw 

PRESENCAS: 

Presidente: 
Eng. Victor Manuel Alves Mendes 

Vereadores: 
Sr. Gaspar Correia Martins 
Dra Ana Maria Martins Machado 
Eng0 Manuel Pereira da Rocha Barros 
En1t Vasco Nuno Mag~alhaes Velbo de Almeida Ferraz 
Dr. Filipe A2ostinho Cruz Viana 
Dr. Paulo Jorge da Cunha Barreiro de Sousa 

FALTAS: ••••••••• 

l11icio da Reu11iiio: Quinze horas 

Encerrameuto: Dezassete l1oras e vlnte minutos 

Secretdrio: Cltefe de Divisllo Municipal: Dr." Maria Sofia Fernandes Vellw de 
Castro Ara4jo 

Prestou Colabora~O.o Tecnica: M 11 Guilltermifla Franco 

Resumo Dhirio de Tesouraria: 
Sa/do ..................... 14.064.337,66 Euros 

OBS: 
A Ata foi aprovada por minuta 
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PERIODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA: -----------------------------
lntervellfiiO dos Vereadores: ---------------------------------------

_ Usou da palavra, em primeiro lugar o Sr. Vereador Eng.0 Manuel Barros para registar a 

situa9tio referenciada numu das ultimas reunH5es de Camara relativamente a exist8ncia de urn 

sinal de STOP no Centro Educativo de Refoios do Lima, foi finalmente reparada, 

considerando que agora a situay~o esta corretamente sinalizada. Ainda no uso da palavra 

apresentou uma proposta de recomenda9ao, que se anexa a presente ata, como documento 

nfunero um, e se considera como fazendo parte integrante da mesma. Declarou ainda que vota 

sempre a favor de todos os assuntos que sejam para criar postos de trabalho. _____ __ 

__ Face a proposta de recomendayllo apresentada pelo Sr. Vereador Eng.0 Manuel Barros, 

o Sr. Vice-Presidente Gaspar Martins pergtmtou a Camara se tinha ou nao algwna assessoria 

juridica com o Dr. Cerqueira Alves? Declarou ainda que esta proposta de recomendavao 

apresentada pelo Sr. Vereador Eng.o Manuel Barros, s6 vern comprovar o que sempre disse, 

que o colega e um individuo sem canicter, com uma desonestidade politico-verbal, que apenas 

procura atingir urn objetivo, o de conftmdir, fazer ruido, faltando-lhe a verticalidade na 

politica. --------------------------------------------- -------

--Por fim usou da palavra o Sr. Vereador Dr. Filipe Viana que abordou os seguintes 

assuntos: alegada ETAR de Rebordoes de Souto, houve manifesta9oes de desagrado da 

popula9ao que nao concorda com a localizavao; obra de pavimentayao da Rua da M6 em 

Cepoes t1cou a meio, junto a Capela de S. Pedro; outra obra de pavimenta9ao que ficou a 

meio algures entre Armada e Beiral do Lima; entrada do Parque dos Pa9os do Concelho esta 

ao contdrio porque?; faltam uns mecos na frente da Capela da Sr.a da Guia; organizayao da 

feira; houve mna cerim6nia de entrega de uma Pick-up a Junta de Freguesia de Ardegao~ 

Freixo e Mato, onde a Camara Municipal esteve presente; urgencia do servi9o de medicina 

intema, tern de fazer triagem em Viana do Castelo e depois regressa a Ponte de Lima. 

perguntou: esta assim? Vai ficar assim?; Dia Mundial da Ciencia ao servi9o da Paz e do 

Desenvolvimento (10 de novembro); Alta Tensf1o; PDM; loja ou espa9o do Cidadao a Camara 

Municipal aderiu ou nllo?. ----- ----------------------------------

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

necessaries. _ ___________________________________________ ___ _ 

_ ORDEM DO DIA: Presente a ordem de traba1hos, foram tomadas as sebruintes resolu9oes 

acerca dos assuntos del a constantes. --- - ---------------------------------
_ (01) APROVACAO DA ATA DA REUNIAO ANTERIOR:- A Camara Mtmicipal em 

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

sem prejuizo da sua previa aprova9f1o sob a forma de minuta, para efeitos do disposto nos 
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n(m1eros 3 e 4 do citado artigo, deliberou aprovar a ata da reuniao extraordinaria realizada em 

31 de outubro de 2016, pelo que vai a mesma ser assinada pelo Exmo. Presidente e pela 

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

contra dos Srs. Vereadores Eng.o Manuel Ba1ToS e Dr. Filipe Viana. 0 Sr. Vereador Eng.0 

Manuel Barros apresentou declara9ao de voto, que se anexa a presente ata, como documento 

nfunero dois, e se considera como fazendo parte 1ntegrante da mesma. _________ _ 

_ (02) OBRAS PARTICULARES ______________ _ _ 

~-2.1 - PROCESSO DE LOTEAMENTO N° 1112 - PEDIDO DE ALTERA<;AO AO 

AL V ARA DE LOTEAMENTO No 4/12 - LOTE N° 7 - Rua do Garrano - Freguesia de 

Area e Ponte de Lima - Requerente: ,Jorge Fraga Fernandes - Aprova~iio. A Camara 

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

Dr. FiHpe Viana, aprovar a alteraQiio ao alvara de loteamento n.0 4/12. 0 Sr. Vereador Dr. 

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

munero quatro, e se considera como fazendo parte integrante da mesma. _____ __ _ 

(03) OBRAS PUBLICAS -----~----------
___ 3.1 - EM:PREITADA DE "ALARGAMENTO DA ATUAL REDE DE ESGOTOS-

SANEAMENTO DE EFLUENTES DO POLO DA QUEIJADA/ANAIS E FORNELOS ~ 

ETAR'' - Aprovat;ao da minuta do contrato. A Cfunara Municipal deliberou por maioria 

com seis votos a favor e urn voto contra do Sr. Vereador Dr. Fllipe Viana, aprovar a minuta 

do contrato. Os Srs. Vereadores Eng0
• Manuel Barros e Dr. Filipe Viana apresentaram 

declara9oes de voto, que se anexarn a presente ata, como documentos numeros tres e quatro, 

respetivamente e, se consideram como fazendo parte integrante da mesma. ____ __ _ 

_ 3.2 - EMPREITADA DE "CONSTRU<;AO DE RELVADO SINTETICO -

COMPLEXO DESPORTIVO DE CRASTO" - Aprova~Ao da Minuta do Contrato. A 

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

Vereador Dr. Filipe Viana, aprovar a minuta do contrato. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana 

apresentou declaravilo de voto, que se anexa a presente ata, como documento niimero quatro, 

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

_ (04) JUNTAS DE FREGUESIA ___ ____________ _ 

_ 4.1 - FREGUESIA DE VITORINO DAS DONAS - Presente um processo de fixa~Ao 

toponimica - aditamento. Apreciat;ao e aprovat;ao. A Camara Municipal deliberou por 

maioria com seis votos a favor e urn voto contra do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, aprovar o 

aditamento ao processo de fixavilo toponimica 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou 

declara9ao de voto, que se anexa a presente ata, como documento numero quatro, e se 

considera como fazendo patte integrante da mesma .. ______________ _ I 
/ 
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_(05) ASSUNTOS DIVERSOS _______________ _ 

_ 5.1- CERTIFICA<;AO LEGAL DAS CONTAS MUNICIPAlS- Emissio de parecer 

favoravel a abertura de procedimento de ajuste direto regime geral e juri do 

procedimcnto. A Camara Municipal delibcrou por maioria com seis votos a favor e um 

voto contra do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, emitir parecer favon1vel a abertura de 

procedimento por ajuste direto regime geral, pelo pres:o base de 6.750,00 euros (seis mil 

setecentos e cinquenta euros), acrcscido de IVA a taxa legal em vigor. Mais dcliberou por 

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

juri do procedimento sendo constituido pelo Sr. Vice-Presidente Gaspar Correia Martins, pela 

Chefe da DAF, Dr.a Maria Soila Fernandes Velho de Castro Araujo e pela Tecnica Superior 

Dr.a Maria de Fatima Carvalhosa Lopes. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou 

declaras:ao de voto, que se anexa a presente ata, como documento nfunero cinco, e se 

considera como fazendo parte integrante da mesma. _________ _____ _ 

_ 5.2 - PONTE AMIGA - Presente o processo relativo as obras a realizar na resid~ncia 

do Sr. Joaquim Pinheiro da Silva, residcntc na Rua da Lagoeira n° 586, freguesia de 

Anais, tendo como entidade intermcdiaria o "Centro Paroquial e Social de Fornelos.". A 

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

Vereador Dr. Filipe Viana, atribuir uma comparticipacrao no montante de 2.458,28 euros (dois 

mil quatrocentos e cinquenta e oito euros e vinte e oito centimos), de acordo com a 

informacrao tectlica, a transferir ap6s a conclusao dos trabalhos, para o "Centro Paroquial e 

Social de Fomelos", entidade intem1ediana para a execus:ao da mesma, mediante infonna~tao 

dos serviyos tecnicos deste Municipio, aprovando a sua execu9ao. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe 

Viana apresentou declaras:~o de voto, que se anexa a presente ata, como documento numero 

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

_ 5.3 - PONTE AMIGA -- Prescnte o processo relativo as obras a realizar na 

residencia do Sr. Jose de Sousa Alves, residente na Rua do Requeijo n° 259, freguesia de 

Calheiros, tendo como entidade intcrmediaria a "Fabrica da lgreja Paroquial de St.a 

Eufemia de Calheiros''. A Cfunara MunicipaJ deliberou por maioria com seis votos a favor 

e uma abstens:ao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, atribuir uma comparticipa9~0 no montante 

de 3.397,53 euros (tres mil trezentos e noventa e sete euros e cinquenta c tres centimos), de 

acordo com a informa9ao tecnica, a transferir ap6s a conclusao dos trabalhos, para a "Fabrica 

da lgreja Paroquial de St.8 Eufemia de Calheiros", entidade intermediaria para a execuy~O da 

mesma, mediante informayao dos servi9os tecnicos deste Municipio, aprovando a sua 

execus:ao. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou dedaras:ao de voto, que sc ancxa a 
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presente ata, como documento nfunero seis, e se considera como fazendo parte integrante da 

mesma. _______________________________ _ 

5.4 -PONTE .AIDGA - Presente o processo relativo as obras a realizar na resid~ncia 

da Sr.a Julia Caridade Alves Dantas, residente na Rua de San.fms D0 99, na freguesia de 

Vitorino dos Piiies, tendo como entidade intermedhiria a "Casa do Povo de Vitorino dos 

Piiies''· A Cfunara Municipal deliberou por maioria com seis votos a favor e uma abstenyao 

do Sr. Vereadot Dr. Filipe Viana, atribuir uma comparticipayao no montante de 4.917,00 

euros (quatro mil novecentos e dezassete euros), de acordo com a informa9~0 tecnica, a 

transferir ap6s a conclusao dos trabalhos, para a "Casa do Povo de Vitorino dos PUles", 

entidade intermediaria para a execu9~0 da mesma, medjante infonnayao dos servi9os tecnicos 

deste Municipio, aprovando a sua execus:-ao. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou 

declarayao de voto, que se anexa a presente ata, como documento ntunero seis, e se considera 

como fazendo parte integrante da mesma. ___________________ _ 

_ 5.5 -PONTE AMIGA- Presente o processo relativo as obras a realizar na residencia 

da Sr.a Olinda Amorim Barbosa Pereira, residente no Iugar da Cruz, freguesia de Vilar 

do Monte, tendo como entidade intermediaria a "Fabrica da Igreja de Sao Joao Batista 

de Vilardo Monte". A Camara Municipal deliberou por maioria com seis votos a favor e 

uma absten9ilo do Sr. Vereador Dr. Fnipe Viana, atribuir uma comparticipa9ao no montante 

de 4.956,90 euros (quatro mil novecentos e cinquenta e seis euros e noventa centimos)~ de 

acordo com a informayao tecnica, a transferir ap6s a conclusao dos trabalhos, para a "Fabrica 

da Igreja de Sao Joao Batista de Vilardo Monte", entidade intermediaria para a execu9ao da 

mesma, mediante informac;~o dos servi9os tecnicos deste Municipio, aprovando a sua 

execus:-ao. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declarac;ao de voto, que se anexa a 
presente ata, como documento nlimero seis, e se considera como fazendo parte integrante da 

mesma. _______________________________ _ 

5.6 - ASSOCIAC';AO HUMANITARIA DOS BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE 

PONTE DE LIMA - Presente um email a solicitar a ced~ncia de um palco para os dias 

26 de novembro e 17 de dezembro. A Crunara Municipal deliberou por maioria com seis 

votos a favor e uma abstenc;~o do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, autorizar a cedencia do palco 

para os dias 26 de novembro e 17 de dezembro. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou 

declara9a.o de voto, que se anexa a presente ata, como documento numero seis, e se considera 

como fazendo prute integrante da mesma. ___________________ _ 

_ 5. 7 - PRO POSTA DO SR. VEREADOR ENG. MANUEL BARROS - "Centro de 

Apoio e lncuba~Ao de Ponte de Lima"- Aprova~iio. A Camara Municipal deliberou por ,_ , 

maioria com cinco votos contra do Sr. Presidente e dos Vereadores eleitos pelo CDS-PP, urn 
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voto a favor do Sr. Vereador Eng.0 Manuel Barros e wna absten9~o do Sr. Vereador Dr. Filipe 

Viana, reprovar a proposta. 0 Sr. Presidente e os Vereadores eleitos pelo CDS-PP 

apresentaram declara9ao de voto, que se anexa a presente ata, como documento numero sete e 

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

_ 5.8- ASSOCIA~AO DE NATA<;AO DO MINHO- Presente um email a solicitar a 

utiliza~io das Piscinas Municipais para os dias 12 de novembro de 2016 e 22/23 abril de 

2017. A Camara Municipal deliberou por maioria com seis votos a favor e uma absten9ao 

do St. Vereador Dr. Filipe Viana, autorizar a utiliza9a:o das Piscinas Municipais nos dias 12 

de novembro de 2016 e 22/23 de abril de 2017. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Vian..'l apresentou 

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

como fazendo parte i.ntegrante da mesma. __________________ _ 

5.9 - CONSTRU<;AO DE RELV ADO SINTETICO-CAMPO MUNICIPAL DE 

ARCOZELO-PROPOSTA DE RESOLU<;AO DE EXPROPRIA<;AO POR 

UTJLIDADE PUBLICA-- Retifica~ao da delibera~io de CAmara de 18 de julho de 2016 

- ponto 4.1. A Camara Municipal deliberou par maioria com cinco votos a favor, uma 

absten9llo do Sr. Vereador Eng.o Manuel Barros e urn voto contra do Sr. Vereador Dr. Filipe 

Viana, a 18 de julho aprovar a resoluyao de requerer a declaraylio de utilidade p(lblica da 

expropria9ao do predio rustico, com a area de 7300 m2, sito no Iugar de Faldejttes, freguesia 

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

art.0 1380° e sob a seguinte descri9~o "terreno de mato e pinheiros, a confrontar de norte, 

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

na Conservat6ria do Registo Predial sob o n.0 2249/20051205, da propriedade de Silvia Maria 

Soares Fiuza Branco Pires e Joao Paulo Soares Fiuza Branco identificado na infonna~ao, 

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

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

Viana, notificar os proprietarios identificados, nos tennos e para os efeitos do disposto no 

artigo 10°, n.0 5 e do artigo 11 ° do C6digo das Expropria9oes, remetendo proposta de 

aquisi9ao da parcela, pela via do direito privado. Notificados os proprietarios da delibera9ao 

vieram declarar que o predio possui na realidade mais area do que a que se encontra registada. 

Face ao exposto a Cfunara Municipal deliberou por maioria com seis votos a favor e urn 

voto contra do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, retificar a delibera9ao de 18 de julho de 2016, 

no sentido de requerer a declara9ao de utilidade publica da expropria9ao do predio n'istico, 

com a area de 8590 m2, sito no lugar 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 

descriyao "terrcno de mato e pinheiros, a confrontar de norte, nascente e sul com Junta de 
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Freguesia e de poente com Manuel Antonio Fernandes) descrito na Conservat6ria do Registo 

Predial sob o n..0 2249/20051205, da propriedade de Silvia Maria Soares Fit1za Branco Pires e 

Joao Paulo Soares Fiuza Branco. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declara91'10 de 

voto, que se ancxa a presente ata, como documento numero quatro, e se considera como 

fazendo parte integrante da. mesma.. ---------------------

_ (06) ATRIBIDCAO DE SUBSiDIOS ___ __________ _ 

_ 6.1 - ASSOCIACAO CONCELHIA DAS FEIRAS NOV AS - Presente um email a 

solicitar a atribui~i\o de urn subsfdio. A Camara Municipal deliberou por maioria com 

cinco votos a favor e urn voto contra do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, atribuir um subsidio 

no montante de 60.000,00 euros (sessenta mil euros). A Sr. Vereadora Dr.11 Ana Machado, 

declarou-se impedida nao tendo participado na discuss~o e vota91!o deste ponto, ausentando

se da sala. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana aprcsentou declara.yao de voto, que se anexa a 
presente ata, como documento ntunero quatro) e se considera como fazendo prute integrante 

damesma. -------------------------------
_(07) APROVA(:AO DA ATA EM MINUTA:~ Nos termos dos nfuneros 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 imediatos. Esta delibera9ao 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 reuniao pelas dezassete horas e vinte minutos. ______ _ 

Para constar se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, vai ser ass1nada. _ _ _ _ 

~~ 
A Secretarial 

tl.-.. ~· Ft.~,..._,b..IA IG .l• £'...~..,I'll() 



PO!'iTF.. DE LIAL'\ 
Um partido ao seu lado 

PROPOSTA DE RECOMENDA(:AO 

Tendo em considera~o as recentes suspeitas vindas a publico relativas ao terrene 

locallzado na freguesia de Calvelo e cuja aqulsl~~o fol dellberada pela Camara Municipal com a 

finalidade de se criar uma zona industrial, nomeadamente da possivelliga~~o de um consultor 

juridico do Municipio a imobiliiiria que vendeu OS terrenos a edilidade, recomendo a Camara 

Municipal a suspensao da referida aquisit;ao ate que as suspeitas e duvidas sejam cabalmente 

esclarecidas. 

Ponte de Lima, 7 de novembro de 2016 

manuelbarrosvereadorcmpl@gmail.com 



PONO r•: 1 ,, . 
um partido ao seu lada 

DECLARA(:AO DE VOTO 

Na qualidade de vereador do PPD/PSD voto contra a aprova~ao da ata numero 23, 

relativa a reuniao extraordinaria da Camara Municipal realizada no dia 31 de outubro de 2016, 

porque a mesma nao cumpre as requisites legais, ornitindo as respostas do Senhor Presidente 

da Camara Municipal as questees par mim colocados. Apesar dos constantes apelos para que 

essa situa~ao seja devidamente corrigida, a reda~ao das atas continua incompleta, 

prejudicando o relata gene rico dos assuntos e temas tratados na referida reuniao. 

Lamento que a descri~ao escrita dos assuntos analisados nas reunioes continue 

amputada de lnforma~~o Jmportante, prejudlcando o valor documental e hlst6rlco da gest~o 

do nosso Municipio. A ata nao deve ser um instrumento para fazer polftica como tern 

acontecido, mas sim urn documento que reflita claramente a realidade de todos os temas 

tratados. 

Ponte de Lima, 7 de novembro de 2016 

0 Vereador do PPD/PSD, 

a Barros) 

-manuelbarrosvereadorcmpl@gmail.com 



1'0:\'TE DE LWA 
Um partido a o seu lado 

DECLARACAO DE VOTO 

Sempre defendemos que a politica de ambiente deve ser construida tendo por 
base a participavao dos diversos agentes, onde a populavao em geral tambem se 
msere. 

A construyao da ETAR que visa servir o Polo da Queijada/Anais e Fon1elos, 
cuja localizayao proposta e a freguesia de Rebordoes Souto esta a causar 
desconforto a popula~ao desta freguesia, tendo ern consideravao o numero reduzido 
de hab1ta~oes (apenas 6o/o) servidas pe1a rede de esgotos e saneamento. 

Alem de prever uma taxa de utilizavao da rede mu1to baixa, a sua localizayao 
junto ao 1io Trovela, numa zona de caudal muito reduzido7 principalmente durante 
0 verao e perto de dois avudes de aproveitamento de agua para rega, parece-nos 
niio ser a mais adequada. 

De referir, que na Assembleia Municipal de 19 de dezembr~ 2015, o 
senhor Presidente da Junta de Freguesia de Rebordoes Souto avanyou ci>m uma 
locahzavao da ETAR altemativa, que daria melhor resposta as necessidades das 
populavoes abrangidas. Lamenta-se que a soluyao apresentada tenha sido pura e 
simplesmente ignorada. 

0 sanea1nento basico e uma das necessidades mais prementes das 
populav5es. a sua implantavao no terreno deve beneficiar o maior n1unero possivel 
de habitantes, principalmente das locaJidades onde as infraestruturas sao 
construidas e por isso a Cfunara Municipal deveria uo projeto equacionar um 
ntilllero mais elevado de habitavoes servidas pela rede de esgotos e saneamento. 

Voto a favor da construyao da ET AR tendo em considerayao a sua 
imp011ancia para a melhmia da qualidade de vida das pessoas, contudo, manifesto 
a minha total discordancia pela forma cmno todo este processo foi conduzido, sem 
auscultar a populayao local. 

Ponte de Lima, 7 de novembro de 20 I 6 

0 Veread9r do PPD/PSD) 

(Manu~och~ Barros) 

manuelbarrosvereadorcmpl@gmail.com 



MOVIMENTO 51 

DECLARACAO DE VOTO 

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

das suas fun96es , declarar o seu voto contra, no ~mbito do ponto 

J . J) 3. l' '3. J ' 4. ); S: 9 .. .C.. 1. ( tJ o..'); (():M.!O/\J. Cot= <(\""':c;hJ...._c. 1\'b"O.,~, k \' ), ) I I ) I I 

com os fundamentos e considerandos seguintes: 

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

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

direitos democraticos; 

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

documenta9ao do ponto em causa, uma regra geral no anterior e neste mandata, razao pela 

qual fora intentada a competente acc;ao judicial para o efeito: 

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

autarquicos na realiza9ao dum projecto em comum: cfr.: or9amento 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 existencia, nos 

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

princfpio da representatividade e do espirito democratico das nossas ralzes. 

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

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

Ponte de Lima, 7 de Novembro de 2016, 

~ovimento 51, 

- j ~~J&> 
(Filipe Viana) 
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MOV/MENTO 51 

DECLARACAO DE VOTO 

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

das suas fun96es, declarar o seu voto contra, no ambito dos pontos: 

com os fundamentos e considerandos seguintes: 

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

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

direitos democraticos; 

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

documentac;ao do ponto em causa, uma regra geral no anterior e neste 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 rea lizac;ao dum projecto em comum : cfr. : on;amento participative; participa9ao 

clvica, abertura a sociedade civil , servi9o 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 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 - Por principia, entende o ora Vereador que todas as decisoes dos 6rgaos de servi90 

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

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

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

Vereador que a forma nao deverc3 ser essa. 
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MOVIMENTO 51 

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

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

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

Ponte de Lima, 7 de Novembro de 2016, 

0 Vereador do Movimento 51, 

1TF3-\L~~ 
(Filipe Viana) 
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MOVIMENTO 51 

DECLARACAO DE VOTO 

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

das suas func;:oes , declarar o seu voto de abstengao, no ambito do ponto 
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com os fundamentos e considerandos seguintes: 

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

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

direitos democraticos; 

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

documentac;ao do ponto em causa. uma regra geral no anterior e neste mandata, razao pela 

qual fora intentada a competente acc;ao judicial para o efeito; 

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

autarquicos na realiza9ao dum projecto em comum; cfr.: orc;amento participative e 

participac;:ao de ideias; 

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

imposit;: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 esplrito democratico das nossas raizes; 

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

servic;o e nao na esteira da pedagogia da subserviencia. 

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

principia da representatividade, pelas pessoas e pelo nosso territ6rio, voto absten9ao. 

Ponte de Lima, 7 de Novembro de 2016, 

0 Vereador do Movimento 51 , 

?o:r· ~ 
(Filipe Viana) 
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Declara~ao de Voto 

Ponto 5.7 - Proposta do Senhor Vereador Eng.0 Manuel Barros- "Centro de Apoio 
e lncuba~io de Ponte de Lima" 

No que diz respeito a proposta apresentada para cria~ao em Ponte de lima de urn 

Centro de Apolo e lncuba\t~O de Empresas, vimos pelo presente e para que se entenda 

a posic;ao de voto assumida par este Executive, expor o seguinte: 

A ideia, nao sendo original, seria de todo pertinente caso o Municipio nada tivesse 

feito nos ultimos anos para poder promover aqueles mesmos objetivos. Entre outras 

iniciativas nas quais temos vindo a trabalhar, algumas das quais em parceria 

nomeadamente com a CIM Alto Minho (Empreendedorlsmo Social e Educa~;io para o 

empreendedorismo no Alto Minho) ADRIL (EMER- Empreendedorismo em Meio Rural no Alto 

Mlnho) ou AICEP (Promo~ao da lnternacionaliza,ao) e de forma a n~o nos alargarmos 

nesta fundamentac;ao, destacamos no presente contexto e pelos resultados 

alcan9ados a import§ncia do projeto Terra lnvestlr. 

0 Gabinete Terra, atraves do projeto Terra lnvestir tem vindo exatamente a 

desenvolver o apoio tecnico referido, nomeadamente no que diz respeito a promoc;ao 

e dinamizac;:ao econ6mica favorecendo e criando ambientes inovadores, atraindo o 

investimento publico e privado e valorizando o potencial end6geno concretizado 

atraves das seguintes ferramentas ou formas de apoio complementares que visam 

alavancar o potencial de crescimento dos projetos envolvidos: 

- 0 Terra lncubadora visa contribuir para o fomento de iniciativas empresariais 

inovadoras ou o desenvolvimento de produtos inovadores, atraves da cedencia de 

espac;os municipals existentes no sentido de apoiar as empresas na sua fase inicial 

(startup). Desta forma o Municipio cria o seu proprio modelo promovendo e apoiando 

o arranque destes projetos empresarias e rentabilizando, ao mesmo tempo, as 

infraestruturas e espac;os municipals existentes evitando-se o investimento, que seria 

obviamente avultado, na construc;ao de novas ediflcios para este efeito. 



Neste §mbito foi concretlzado, ate a data, o apoio as seguintes empresas: 

Atelier Viana & Cabral, Lda. Artesanato Casa do Amado 

Fertil.com- Gestao e A'oduclio de 
Valorizacao de reslduos vernico!'Jl)Ostagem Terreno em s. Pedro D'Arcos 

Carlos Alberto da Fonseca 
Coelho Artesanato Escola de Refoios 

Luzia do Sameiro Xa~er B. 
Fernandes: e outros Artesanato Casa do Amado 

Joel Pereira Maltez 
(EUEVENTO) Organizacao de eventos Mercado - loja 37 

Lia Miguel Pereira da Costa 
Fabricac;:ao de doces, 
corrpotas, geleias e 

Ferreira (BIODIVERSUS) rre~ladas EB1 S. Pedro de Arcos 
Fabricacao de doces. 

coll'potas, gelelas e 
Cidalia Concei9ao da Silw Vaz rmrmeladas Escola de Freixo 

Rui Pedro Bandeira Correia 
Organizac;:ao de eventos de 
anirmcao turistica. cultural e 

Lopes dos Santos desportlva Mercado - loja 

Jose Eduardo Correia Calheiros Com€lreio a Retalho de 
(MEDICALSHOP) Equipamentos 1\Mdicos Mercado - loja 40/41 

Jose Manuel Pereira Lima e A'estaQao de serviQos -
Joao Miguel Pereira Lima "1\foc;:o de Recados" Mercado - loja 36 

Marlene Sofia Sousa Araujo e A'oduc;:ao de sldras e de 
Patricia Araujo Monte (Araujo outras bebidas ferrrentadas 
e Monte) de frutos Antiga Cooperatlva de Estoraos 

Nelson Andre Rebouco de OUtros A'estadores de 
Castro Servic;os Mercado - Loja 38 

Andreia da Rocha Pereira de A'oducao de Citrinos e 
Sousa OUtras CUituras Perrmnentes Mercado - Loja 42 

Fabi'icacao oe ooces, 
corrpotas, geleias e 

Anabela Martins Domingues rTBrmeladas EB1 s. Pedro de Arcos 

Construc;ao de UA V 
(Veiculos Aereos nao 

Sky Experts Trlpulados) Escola Primaria Fontao 

Con-ercio/prOduQao de 
Medida Garrida - Cerveja 1163 cerveja artesanal Escola Primana Fontao 

N6mada A ~ntura (AntOnio Organizac;ao de atividades de 
Mota Vieira) animaQao turiStiCa Ragadas - Arcozelo (Junto a ponte romana) 

Cooperativa Agricola Limiana TransformaQao de Ieite em 
(Jose Bernardo Sabugosa produtos l~cteos, 
Portal Madeira) Nomeadarrente Queijo Antiga Cooperativa de Estoraos 
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- 0 Terra FINICIA pretende estimular e orientar investimentos a realizar por Micro e 

Pequenas Empresas existentes ou em fase de criac;:ao no Concelho de Ponte de Lima, 

com atividade ou projeto empresarial de relevancia local. A constituic;:ao deste fundo 

tem como objetivo facilitar o acesso ao financiamento das empresas de menor 

dimensao, bem como, das empresas em fase de start-up, que tradicionalmente 

apresentam malores dificuldades na ligac;:ao ao mercado financeiro. Pretende-se, desta 

forma, colocar a disposic;:ao das micro e pequenas empresas do concelho um produto 

inovador e atrativo, quando comparado com os demais disponfveis no mercado. 

Projetos apoiados ate a data: 

Quinta da Beita, Lda. Fab. de prod. a base de came 

Destines & Sabores - Restaurac;ao 
Lda. Restaurac;ao 

Atelier Viana & Cabral, Lda. Design/artesanato 

Officetotal ~ Comercio e Servic;os, 
Lda. importac;ao e wnda de brindes 

lmpressao e atillidades relacionadas com 
lntactimagem impressao 

Tabolima Industria e Comercio de Madeiras 

Madalena Martins Peyas de disign de autor 

WeProductise, Lda. 

Calheiros MedicaiShop, Lda. 

Diabolicus 

Gabriela Pereira 

Palacio Dace (Magali Hita) 

Depor Area 

Medida Garrida, Unipessoal Lda. 
(Anterior BicaAberta) 

Apoio e consultoria aos neg6cios e a gestao 

Comercializac;ao de equipamento e mobiliario 
medico 

Reparac;ao na manutenc;ao prewntiva de 
motoreslequipamentos 

Produc;ao de Alimentos para animais de criac;:ao 

Fabrico de pastelaria I confecc;:ao de pizzas I 
servic;o de cafetaria 

Comercio de artigos de desporto 

Fabrico e wnda de cerwja biol6gica artesanal 



- Multo em breve sera disponibilizada online a plataforma municipal de apoio ao 

empresario com a designa<;ao de Biz Ponte de Lima. Pretende-se com esta iniciativa 

desenvolver urn conjunto de servi<;os e funcionalidades que permitam aproximar 

empresas e cidadaos de todo o mundo, quer no apoio ao empreendedorismo e a 
instala<;ao de novas empresas, quer as empresas ja estabelecidas. Pretende ainda criar 

polfticas de empregabilidade, promovendo a melhoria continua e a lnternacionaliza~~o 

do tecido empresarial, visando o aumento da capacidade competitiva da economia do 

concelho. 

A todas estas medidas associa-se o apoio tecnico por parte da equipa afeta ao Terra 

lnvestir, disponibilizando nomeadamente a informa<;ao e documenta<;ao essencial 

para apoiar os empreendedores interessados em enquadrar e apresentar uma 

candidatura para efeitos de financiamento aos fundos comunitarios. No entanto, sera 

importante mencionar que este apoio tecnico nao se pode constituir como uma 

presta<;ao de servi<;os, nomeadamente na elabora<;ao de candidaturas, pianos de 

neg6cios, ou servi<;os de comunica<;ao e secretariado conjunto. 0 Municipio nao pode 

prestar este tipo de servi<;o nem teria, numa outra analise, capaddade tecnica e 

financeira para o fazer. 0 recurso a financiamento para o funcionamento destes 

gabinetes, da forma como e sugerida na proposta apresentada, com urn compromisso 

de custos que seria certamente consideravel, nem sempre e bem-sucedido, pols 

quando o financiamento termina estas estruturas n§o det~m os recursos financeiros 

pr6prios e suficientes que viabilizem a sua continuidade. 

A estes custos iria acrescer o investimento inicial para a constru<;ao deste espa~o, que 

tal como referimos, iria ser certamente elevado, bern como, os custos relativos a sua 

futura explora<;ao, manuten~ao e conserva~ao. 

0 numero de projetos apoiados atraves destas iniciativas e outros que certamente irao 

surgir no futuro, sao demonstratives de que e no alcance dos resultados que se mede 

o sucesso das estrategias. 



Perante o exposto o Presidente e os Vereadores eleitos pelo CDS-PP, concluindo que 

se trata de mais uma proposta eleitoralista e de entretenimento para a comunicac;ao 

social, votam contra a Proposta apresentada pelo PSD. 

Ponte de Lima, 7 de novembro de 2016 

0 Presidente da Camara Municipal e Vereadores 
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Ant6nlo M6rlo Leltlio 

Sabad8o - Arcozelo 
4990-256 Ponte de Uma 

20J6,MPL,E,G,2142125-10-2016 NIPG :26771/16 

Ao Exeelentisslmo Senbor Presidente e 
Aos Excelcntis.•imos Senhor~ Vereadores 
da Cimara. Municipal de Ponte de Lima, 
reunidos eot sesdo publica no dia 24/10/2016: 

Como muwcipc residcote em Arcozclo veoho aprcsentar o meu veemente prote$to pe.lo 
constru~Ao de uma csta~Ao de produtos bctuminosos oc11ta frcgucsia, cujas obras de 
dcsflorcsta~io c de tcrraplaoagcm dccorrcm nesta data em bom ritmo. 

Na mlnha oplnilo, a Cilmnra Municipal de Ponte de Lima eshi a comcter urn erro crasso ao 
viabilizar essa industria que, por pouco poloeote que seja, representa UDla :lmea~ para o 
Ambiente e para a satide das pessoas que residem oesta frcguesia. 

Trata-se, tambem, de um erro gros..<~eiro porque essn dignissima Catnara Municipal 
reeonbece c preconizo que a nossa Terra Rica da Humanidade tem uma vocR~Ao 

cmioentcmcnte turisticn. que deve ser defendida de toda.s !l.ll tentativa.'i irrac:ionais de 
iod ustrializa~io. 

Comunico esta mi11ha posi~io a V. Excel@ncias na qunlidade de membro da Comissao de 
Defesa do Ambieote c da Saudc de Arcozclo, a qual se assume como representunte legitima da 
vontade popular da freguesia. 

Vossas Exccl~ncias foram eleitos para defender os interesses legitimos das popula\'04;!S que 
representarn e, por conseguinte, dl'vem reverter esse processo industrial em curso 
imediatamente. 

Com 011 meus cum[Jri 
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