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Reuniao de 21 de novembro de 2016 

Divisao Administrativa e Financeira 

Ata n° 25/2016 
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Data da reunido: 21 de novembro de 2016 
Local da Reunillo: Ediflcio dos Pacas do Concelho 

PRESENCAS: 

Presidente: 
En2. Victor Manuel Alves Mendes 

Vereadores: 
Sr. Gaspar Correia Martins 
Dr" Ana Maria Martins Machado 
Eni?° Manuel Pereira da Rocha Barros 
En1( Vasco Nuno Ma2alhaes Velho de Almeida Ferraz 
Dr. Filipe Agostinho Cruz Viana 
Dr. Paulo Jor2e da Cunha Barreiro de Sousa 

FALTAS: ----·--·· 

Inicio da Reuniiio: Quinze horas 

Encerramentor Dezanove horas e vinte minutos 

Secretdrio: Chefe de Divisllo Municipal: Dr. a Maria Sofia Fernandes Velho de 
Castro Araujo 

Prestou Colaborafllo Teen/ca: M" Guilnermina Franco 

Resumo Diario de Tesouraria: 
Saldo ..................... 15.413.074,13 euros 

OBS: 
A Ata foi aprovada por minuta 

REUNIAO DA CAMARA MUNICIPAL 
DE 

PONTE DE LIMA 
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PERIODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA: ~~~~~~~~~~~~~~~ 
__ 0 Sr. Presidente no uso da palavra propos um voto de felicitacoes ao atleta Fernando 

Pimenta eleito pela Confederacao do Desporto de Portugal (CDP), Atleta Masculino do Ano. 

O Sr. Vereador Eng." Manuel Barros no uso da palavra referiu concordar com a proposta no 

entanto considera que a mesma deve ser alargada a todo o clube nautico, nomeadamente a 
direcao, aos treinadores pelo papel importante nos resultados que os diversos atletas tern tido 

ao longo da sua hist6ria. 0 Sr. Vereador Eng." Vasco Ferraz no uso da palavra considerou que 

era uma questao pertinente, mas nao lhe parece que o ambito possa ser este, estamos a falar do 

atleta do eno, nao do clube do ano, ou do treinador do ano. Referiu ainda que quern ganhou o 

premio efetivamente fol o Fernando Pimenta, que estava nomeado, o treinador Helie Lucas 

tambem estava nomeado e nao ganhou, temos que ser corretos e lineares, o premio foi do 

Fernando Pimenta, considerando que existirao outras oportunidades para propor votos de 

louvor ao clube, nao concordando nessa medida com a proposta apresentada pelo Sr. 

Vereador Eng." Manuel Barros. 0 Sr. Presidente esclareceu que o que esta em causa 6 a 

felicitacao da conquista de um premio pessoal, existiam varies nomeados, considerando que o 

sucesso do Fernando Pimenta e dele, mas tambem e fruto do conjunto, do clube, do treinador, 

da famflia. 0 Sr. Vice-Presidente referiu que compreende a preocupacao do colega Vereador 

Eng." Manuel Barros, nao compreende e coma consegue numa ocasiao destas em que a 

confederacao tern uma serie de norneados para atribuir o premio, no entanto descobre no rneio 

de todos os nomeados, que nao deve ligar nenhuma aos nomeados, mas deve valorizar o atleta 

que foi distinguido e todos os quantos foram seus treinadores. Considera que valorizar os 
outros e esquecer os outros nomeados e de uma maior injustice, percebendo-se nitidamente a 

proximidade do ato eleitoral, considerando que a proposta apresentada n~o e credlvel, com 

todo o respeito que me merecem os tecnicos, que contribuiram para o seu sucesso, 

subscrevendo na integra o voto proposto, 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana no uso da palavra 

congratulou-se com a participacao civica, associando-se 0.0 voto proposto. A Camara 

Municipal deliberou por unanimidade aprovar o voto de felicitacoes proposto devendo ser 
dado conhecimento ao atleta. ~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~ 
_Intervenrllo dos Vereadores: ---------------------- 
_Usou da palavra, em primeiro lugar a Sr." Vereadora Dr." Ana Machado para informar que 

no di.a 22 estara em Ponte de Lima o Roteiro da Cidadania. -~~~~~~~~~~~- 
__ o Sr. Vereador Eng." Manuel Barros perguntou a Camara Municipal se desenvolveu 

alguma iniciativa no funbito da Semana Europeia da Prevencao de Residuos, que decorre de 

19 a 27 de novembro, nomeadamente junta das escolas. Relativamente ao II Festival da Came 

Minhota e a VI Feira do Ambiente e Energia de Ponte de Lima, teve conhecimento que as 
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mesmas nao corresponderam as expectativas, tendo questionado a Camara Municipal no 

sentido de saber se ja realizou algum balance e qual o resultado. Relativamente a obra em 

curso no clube nautico, considerando o prazo de execucao aprovado, questionou a Camara no 

sentido de saber para quando esta prevista a conclusao das obras. Solicitou ainda o ponto de 

situacao da obra de alargamento da Rua do Mirante, EM 1262, em Rebordoes de Souto, bem 

coma <las obras no parque infantil da mesma freguesia. Ainda no uso da palavra solicitou ao 
Vereador do pelouro das obras particulares que lhe confirmasse se o despacho relative a 
autorizacao/licenciamento do projeto de arquitetura e do intcio das obras proferido em 25 de 

outubro a construcao da central de betuminoso em Arcozelo foi revogado. Mais solicitou, no 

caso de confirmar a revogacao, esclarecimentos relativamente ao motivo da revogacao 
volvido este tempo todo. Referiu ainda que tendo a Camara Municipal apresentado 

particlpacac crime pela desobediencia ao embargo, gostaria de saber se o tribunal ja 
respondeu ou tomou alguma diligencia relativamente a este processo. _ 

__ De Seguida usou da palavra o Vereador Eng." Vasco Ferraz referindo que existia no 

processo run erro procedimental relativamente ao liccnciamento da unidade de producao de 

mistura de betuminosos, que os nossos tecnicos prontamente se disponibilizaram a retificar, o 

que fez com que tivesse de revogar os dois despachos anteriores, com a celeridade necessaria. 
O Sr. Vereador Eng." Manuel Barros face ao esclarecimento prestado pelo Vereador 

Eng.? Vasco Ferraz no que toca a central de betuminoso perguntou exatamente que tipo de 

erro procedimental foi cometido. Em resposta o Vereador Eng." Vasco Ferraz referiu que o Sr. 

Vereador Eng." Manuel Barros certamente sabe perfeitamente que tipo de erro levou a 
revogacao do despacho de deferimento do processo de licenciamento em causa, no entanto e 

porque despacha dezenas de processes por dia nlfo se recorda, tendo solicitado o processo de 

obras para poder responder com certeza ao solicitado pelo Sr. Vereador Eng." Manuel Barros. 

O Sr. Vereador Dr. Filipe Viana no uso da palavra abordou os seguintes assuntos: 
revisao da carta educativa; plano nacional da agua, qua! a posicao da Camara Municipal; 

plano de gestao de riscos de inundacoes relativamente ao Minho e Lima, desejando saber o 

que tern sido feito; alegada ET AR de Rebordoes de Souto; parabenizou a participacao ctvica 

que hoje se verificou; Rua da M6 em Cepoes esta feito ou nao; voltaram a fazer remendos na 

estrada de Vilar do Monte, dizem que n1lo ha orcamento para 2 km de estrada; divulgacao da 

informacao das decisoes da Camara Municipal; congratulou-se com a notificacao digital; 

toponimia problema geral; Bertiandos ha um ebeixo-assinedo: saneamento, brtgada de 

intervencao raplda, n." SOS municipal a que as pessoas podem aceder; ha um ano apresentou 

quatro propostas, de entre elas a criacao do parlamento municipal dos jovens e do conselho 

economico-social. ~~~~~~~~~~~----------------~ 
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__ 0 Sr. Vereador Eng." Manuel Banos questionou, no que toca a rede viaria municipal 

associada a seguranca rodovlaria, a Camara Municipal no sentido de saber se ja existe alguma 

informacao relativamente aos problemas existentes na Via Foral D. Teresa e junto a Panilima 

em Arcozelo, ~---------------------------~ 
__ Por fun o Sr. Vereador Eng." Vasco Ferraz leu a lnformacao tecnica que serviu de base 

ao despacho de revogacao do licenciamento da central de betuminoso em Arcozelo. _ 

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

necessaries. ~-------------------------- 
_ORD EM DO DIA: Presente a ordem de trabalhos, foram tomadas as seguintes resolucoes 

acerca dos assuntos dela constantes. ------~~~~~~--------- 
_ ( 01) APROVACAO DA ATA DA REUNIAO ANTERIOR: - A Camara Municipal em 

cumprimento do disposto no numero 2, do artigo 57°, da Lei 11.0 75/2013, de 12 de setembro, e 

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

mimeros 3 e 4 do citado artigo, deliberou aprovar a ata da reuniao realizada em 07 de 

novembro de 2016. pelo que vai a mesma ser assinada pelo Exmo. Presidente e pela 

Secretaria. Esta deliberacao foi tomada por maioria cinco votos a favor e dois votos contra 

dos Srs. Vereadcres Eng." Manuel Barros e Dr. Filipe Viana.~--------- 
_(02) OBRAS PUBLICAS _ 

_ 2.1 - EMPREIT ADA DE "BENEFICIA<;AO DA EB 2.3 ARCOZ.ELO" - Aprova~ilo 

da Minuta do Contrato. A Camara Municipal deliberou por maioria com seis votos a favor 

e uma abstencao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, aprovar a Minuta do Contrato. 0 Sr. 

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

documento mimero um, e se considera como fazendo parte integrante da mesma .. __ 

_ 2.2 EMPREITADA DE "BENEFICIA<;AO E REPARA<;AO DE 

EQUIP AMENTOS DESPORTIVOS MlJNICIP AlS BENEFICIAC';AO E 

AMPLIACAO DO EDIFICIO DA BANCADA DO CAMPO DO CRUZEIRO" - 
Aprovacao de projeto, da abertura de concurso publico, do programa de procedimento, 

cademo de encargos, jori do procedimento e prazo de execueao. A Camara Municipal 

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

Viana aprovar o projeto, a abertura de concurso publico, o programa de procedimento, 

caderno de encargos e o prazo de execucao em 180 dias. Mais deliberou 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, pelo Chefe 

da DEP, Eng" Rogerio Lopes Margalho de Oliveira e pela Chefe da DAF, Dr." Maria Sofia 

Fernandes Velho de Castro Araujo. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declaracao de 
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_ (03) JUNTAS DE FREGUESIA _ 

_ 3.1 - FREGUESIA DA FEITOSA - Presente um oficio a solicitar a atribuieao de 

uma comparticipaeao financeira destinada a obra de "Pavimenta~i\o das ruas de 

voto, que se anexa a presente ata, coma documento numero dois, e se considera como fazendo 
parte integrante da mesma, _ 

_ 2.3 - EMPREITADA DE "BENEFICIACAO DA EB 2.3 FREIXO'• - Ratificaeao do 

despacho proferido pelo Sr. Presidente da Camara a 16 de novembro de 2016 de 

autorizaeao do pedido de prorrogacao de prazo para apresentaeao de eaueao e 
documentos de habilitaeao, A Camara Municipal deliberou por maioria com seis votos a 

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

Sr. Presidente da Camara a 16 de novembro de 2016, nos termos e para os efeitos do disposto 

no n°3 do artigo 35° do Anexo Ida Lei n.? 75/13 de 12 de seternbro, de autorizacao do pedido 

de prorrogacao de prazo para apresentacao de caucao e documentos de habilitacao. 0 Sr. 

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

documento mimero dais, e se considera como fazendo parte integrante da mesma. __ 

2.4 - EMPREITADA DE "BENEFICIA<;AO DA EB 2.3 DA CORRELHA." - 
Ratifieaeao do despacho proferido pelo Sr. Presideote da Cimara a 16 de novembro de 
2016 de autorieaeao do pedido de prorrogacao de prazo para apresentaeao de cauello. A 

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

Vereador Dr. Filipe Viana, ratificar o despacho proferido pelo Sr. Presidente da Camara a 16 

de novembro de 2016, nos termos e para os efeitos do disposto no n°3 do artigo 35° do Anexo 
Ida Lei n.? 75/13 de 12 de setembro, de autorizacao do pedido de prorrogacao de prazo para 

apresentacao de caucao. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declaracao de voto, que 

se anexa a presente ata, coma documento numero dais, e se considera come fazendo parte 
integrante da mesma. _ 

2.5 - EMPREITADA DE "BENEFICIA<;A.0 DA EB 2.3 ANTONIO FEIJO" · 
Ratiflcaeao do despacho proferido pelo Sr. Presidente da Camara a 16 de novembro de 

2016 de autorlzaeao do pedido de prorrogacao de prazo para apresentaeao de eaueao e 
documentos de habilita~io. A Camara Municipal deliberou por maioria com seis votos a 

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

Sr. Presidente da Cfunara a 16 de novembro de 2016, nos termos e para os efeitos do disposto 

no n°3 do artigo 35° do Anexo Ida Lei n.? 75/13 de 12 de setembro, de autorizacao do pedido 

de prorrogacao de prazo para apresentacao de caucao e documentos de habilitacao, 0 Sr. 

Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declaracao de voto, que se anexa a presente ata, coma 

documento numero dois, e se considera coma fazendo parte integrante da mesma. __ 
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Espirito Santo e Portelas". A Camara Municipal deliberou por unanimidade atribuir uma 

cornparticipacao de 70% ate ao montante maximo de 6.232,80 euros (seis mil duzentos e 

trinta e dois euros e oitenta centimos), destinada a obra de "Pavimentacao das ruas do Espirito 

Santo e Portelas", a transferir ap6s a conclusao dos trabalhos. _ 

_ 3.2 - FREGUESIA DE FORNELOS E QUEIJADA - Presente um oficio a solicitar a 

atribuicao de uma comparticipaeao financeira dcstinada a obra de "Benefieiaeao da rua 

da Torrente''. A Camara Municipal deliberou por unanimidade atribuir uma 

comparticipacao de 70% ate ao montante maxima de 48.452,60 euros (quarenta e oito mil 

quatrocentos e cinquenta e dois euros e sessenta centimes), destinada a obra de "Beneficiacao 

da rua da Torrente", a transferir ap6s a conclusao dos trabalhos. _ 

_ (04) ASSUNTOS DIVERSOS _ 

_ 4.1 - CONCURSO PUBLICO ''AQUISICAO DE APOLICES DE SEGURO" - 

Emissi\o de parecer favoravel a abertura de procedimento por concurso publlco pelo 

valor base de 207.700,00 euros, isento de IV A, aprova~§o do programa de concurso, 
caderno de encargos, prazo e nomeacao do juri, A Camara Municipal deliberou por 

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

parecer favoravel a abertura do procedimento por concurso publico pelo valor base de 
207.700,00 euros, isento de IV A, aprovacao do programa de procedimento, cademo de 

encargos e do prazo. Mais deliberou por maioria com seis votos a favor e um voto contra do 

Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, designer o Juri do procedimento sendo constituido pelo Sr. 

Vice-Presidente Gaspar Correia Martins, Chefe da DAF, Dr." Maria Sofia Fernandes Velho de 

Castro Araujo e pela Coordenadora do Aprovisionamento Maria do Carmo Lima Gomes. 0 

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

como documento numero dois, e se considera como fazendo parte integrante da 

4.2 - PROPOSTA DO SR. VICE-PRESIDENTE GASPAR MARTINS - 

"REDU<;AO DE TAXAS DA FEIRA QUINZENAL" - Aprovaeao. A Camara Municipal 

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

Viana, aprovar a proposta. Mais deliberou por maioria com seis votos a favor e uma 

abstencao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, remeter a presente proposta a apreciacao e 

aprovacao da Assembleia Municipal. -------------------- 

_4.3 • CONCURSO ''CONTO DE NATAL" 2016-Aprova~iio das normas. A Camara 
Municipal deliberou por unanimidade aprovar as normas. _ 

_ 4.4 - INFORMA<;AO SOBRE A SITUA<;AO ECONOMICA, FINANCEIRA DO 

MUNICiPIO DE PONTE DE LIMA REPORTADA A 30 DE JUNHO DE 2016 - 
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_4.6 - DESIGNA<;AO PARA EFEITOS DO DISPOSTO NO N.0 5 DO Art," 9 DO 

DECRETO-LEI N.0 165/2014, DE 5 DE NOVEMBRO, DO REPRESENTANTE DA 

CAMARA MUNICIPAL NA CONFER.EN CIA DECISORIA SOBRE O PEDIDO DE 

REGULARIZA<;AO DE EST ABELECIMENTO INDUSTRIAL - DA FREGUESIA DE 

ARCOZELO APRESENT ADA JOAO GUERRA & FILHOS,LDA. Ratitlcaeao do 
despacho proferido pelo Sr. Presidente da Cimara a 06 de novembro de 2016. A Camara 

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

Dr. Filipe Viana, ratificar o despacho proferido pelo Sr. Presidente da Camara a 06 de 

novembro de 2016, nos tennos e para os efeitos do disposto no n°3 do artigo 35° do Anexo 1 

da Lei n." 75/13 de 12 de setembro, de designacao para efeitos do disposto no n.? 5 do art." 9° 

do Decreto-lei n." 165/2014, de 5 de novembro, coma representante da Camara Municipal na 

conferencia decisoria sobre o pedido de regularizacao de estabelecimento industrial, da 
Freguesia de Arcozelo apresentada por Joao Guerra & Filhos, Lda., o Sr. Vereador Eng." 

Vasco Nuno Magalhaes Velho de Almeida Ferraz. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana 

COMUNICA<;AO DA SOCIEDADE DE REVISORES OFICIAIS DE CONTAS "C&R 

RIBAS PACHECO" • PARA CONHECIMENTO. A Camara Municipal tomou 
conhecimento, devendo ser rcmetida a Assemblcia Municipal para conhecimento, _ 

4.5 - DESIGNA<;AO PARA EFEITOS DO DISPOSTO NO N.0 5 DO Art.0 9 DO 

DECRETO-LEI N.0 165/2014, DE 5 DE NOVEl\ffiRO, DO REPRESENTANTE DA 

CAMARA MUNICIPAL NA CONFERENCIA DECISORIA SOBRE O PEDIDO DE 
REGULARIZA<;AO DE EST ABELECIMENTO INDUSTRIAL - DA FREGUESIA DE 

ARCOZELO APRESENTADA POR INERBRITAS, TRANSFORMA(;AO DE 

GRANITOS, LDA. - Ratifieaeso do despacho proferido pelo Sr. Presidente da Camara 
a 06 de novembro de 2016. A Camara Municipal deliberou por maioria com seis votes a 

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

Sr. Presidente da Camara a 06 de novembro de 2016, nos termos e para os efeitos do disposto 

no n°3 do artigo 35° do Anexo I da Lei n." 75/13 de 12 de setembro, de designacao para 
efeitos do disposto no n. 0 5 do art. 0 9° do Decreto-lei n." 165/2014, de 5 de novembro, como 

representante da Camara Municipal na conferencia decisoria sobre o pedido de regularizacao 

de estabelecimento industrial, da Freguesia de Arcozelo apresentada por Inerbritas, 
Transformacao de Granites, Lda., o Sr. Vereador Eng." Vasco Nuno Magalhaes Velho de 
Almeida Ferraz, 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declaracao de voto, que se anexa 

a presente ata, como documento numero dois, e se considera como fazendo parte integrante da 
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apresentou declaracao de voto, que se anexa a presente ata, como documento numero dois, e 
se considera como fazendo parte integrante da mesma. _ 

_ 4. 7 - CARPINTARIA LIMIANA, LDA. - Presente um oficio a manlfestar Interesse 

na aqutsteao do lote L2-4 no Polo Empresarial e Industrial da Gemieira. A Camara 

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

Dr. Filipe Viana, autorizar a venda do lote L2-4 inscrito na matriz predial urbana sob o art.? 
501, com a area global de 1998 m2, descrito na Conservat6ria do Registo Predial sob o n° 

870/20060529, da freguesia da Gemieira, P6lo Empresarial e Industrial da Gemieira, a 
Carpinteria Limiana, Lda., pelo valor total de 22.977,00 euros (vinte e dois mil novecentos e 

setenta e sete euros). 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declaracao de voto, que se 

anexa a presente ata, como documento numero dois, e se considera como fazendo parte 

integrante da mesma. _ 

_ 4.8 - ASSOCIA~AO HUMANTTA.RIA DOS BOMBEIROS VOLUNTA.RIOS DE 

PONTE DE LIMA - Presente um email a solicitar a cedencia do restaurante da 
Expolima para o dla 26 de novembro. A Camara Municipal dellberou por maioria com 

seis votos a favor e uma abstencao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, autorizar a cedencia da 

Expolima para o dia 26 de novembro, estando a mesma condicionada ao pagamento de 250,00 

euros, (duzentos e cinquenta euros) acrescido de IV A a taxa legal, situacao que sera verificada 

no dia do evento com a apresentacao do comprovativo do pagamento ernitido pelo Municipio 

ao responsavel pela abertura do acesso a Expolima. Mais deliberou por maioria com seis 

votos a favor e uma abstencao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, que sem o comprovativo do 

pagamento nao sera permitido o acesso e utilizacao autorizada. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe 

Viana apresentou declaracao de veto, que se anexa a presente ata, como documento numero 
um e se considera coroo fazendo parte integrante da mesma. _ 

4.9 - FERNANDO CASTRO E SOUSA - Presente um email a solicitar a cedencia do 
Audit6rio da Biblioteca Municipal para o dia 03 de dezembro, pelas 15:30 horas. A 

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

Vereador Dr. Filipe Viana, autorizar a cedencia do Audit6rio da Biblioteca Municipal para o 

dia 03 de dezembro, pelas 15:30 horas para apresentacao de um livro, 0 Sr. Vereador Dr. 

Filipe Viana apresentou declaracao de voto, que se anexa a presente ata, como documento 
numero um e se considera como fazendo parte integrante da mesma .. _ 

4.10 - CLUBE NAUTJCO DE PONTE DE LIMA- Presente um email a solicitar a 
cedencta do restaurante da Expolima para o dia 30 de novembro. A Camara Municipal 

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

Viana, autorizar a cedencia da Expolima para o dia 30 de novembro, estando a mesrna 
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condicionada ao pagamento de 250,00 euros, (duzentos e cinquenta euros) acrescido de IVA a 
taxa legal; situacao que sera verificada no dia do evento com a apresentacao do comprovativo 

do pagamento cmitido pelo Municf pio ao responsavel pela abertura do acesso a Expolima. 

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

Filipe Viana, que sem o comprovativo do pagamento nao sera permitido o acesso e utilizacao 

autorizada. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declaracao de voto, que se anexa a 
presente ata, como documento numero um e se considera como fazendo parte integrante da 

_4.11 - ESCOLA DE MUSICA LETHES - Presente um email a solicitar a cedencia do 

Auditorio Rio Lima para o dia 03 de dezembro. A Camara Municipal deliberou por 

maioria com seis votos a favor e uma abstencao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, autorizar a 
cedencia do Auditorio Rio Lima para o dia 03 de dezembro, destinado a realizacao de Festa 

de Natal. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declaracao de voto, que se anexa a 
presente ata, como documento numero um e se considera como fazendo parte integrante da 

mesma.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
_4.12 - CENFIM NU CLEO DE ARCOS DE V ALDEVEZ - Presente um email a 
solieitar a eedeneia do Audit6rio Municipal para o dia 07 de dezembro, entre as 09:30 e 
as 17:00 horas. A Camara Municipal deliberou por maioria com seis votos a favor e uma 

abstencao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, autorizar a cedencia do Audit6rio Municipal para 

o dia 07 de dezembro, entre as 09:30 e as 17:00 horas. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana 

apresentou declaracao de voto, que se anexa a presente ata, come documento numero um e se 

considera como fazendo parte integrante da mesma, _ 
4.13 - ASSOCIACAO DESPORTIV A "OS LIMIANOS" - Presente um email a 

sottcitar o pagamento antecipado da ultima prestaeao. A Camara Municipal deliberou por 

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

pagamento antecipado da ultima prestacao, referente ao mes de julho de 2017. 0 Sr. Vereador 

Dr. Filipe Viana apresentou declaracao de voto, que se anexa a presente ata, como documento 

mimero um e se considera como fazendo parte mtegrante da mesma. _ 

_ 4.14 - PROPOST A DE FTXA<;AO DO PRE<;O DOS BILHETES NO AMBITO DO 

PROGRAMA DA "FESTA DA GENTE MIUDA'' E "FEIRA INFANTIL" -Aprova~iio. 

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

Vereador Dr. Filipe Viana, fixar o prec;o dos bilhetes em 2,00 euros, (dois euros) no ambito do 

programa da "Festa da Gente Minda" e "Feira Infantil". 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana 

apresentou declaracao de voto, que se anexa a presente ata, como documento numero um e se 

considera como fazendo parte integrante da mesma, ,.......-z. 
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_4.15 • CENTRO COM VIDA 2016 - 3a FASE DE CANDIDATURAS -Aprova~ao A 

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

Vereador Dr. Filipe Viana, aprovar a 3.3 Fase de Candidaturas, de acordo com o proposto pelo 

Gabinete Te1Ta O Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declaracao de voto, que se anexa 

a presente ata, como documento numero um e se considera como fazendo parte integrante da 
mesma. ~~ 

_(05) ATIUBUI<;AO DE SUBSiDIOS _ 

_ 5.1 - ATRIBUl(;AO DE SUBSIDIOS ANUAIS AOS CENTROS SOCIAIS/IPSS'S - 

ANO DE 2016 - Aprevaeao, A Camara Municipal deliberou por maioria com uma 

abstencao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, aprovar a proposta apresentada de atribuicao de 

subsidios anuais aos Centres Sociais/IPSS'S do anode 2016. 0 Sr. Vereador Eng." Manuel 

Barros apresentou uma proposta de recomendacao, que se anexa a presente ata, como 
documento mimero tres e se considera como fazendo parte integrante da mesma. 0 Sr. Vice- 

Presidente Gaspar Martins, no uso da palavra referiu que ficou dernonstrado que a mesa estao 

pessoas de born coracao, Referiu que devemos separar o born e o justo, se o Municlpio 

seguisse a linha do born ha muitos anos que nao tinha um centimo. Referiu ainda que a Santa 

Casa da Misericordia nlfo se compara em nada com as outras IPSS 'S/Centros Sociais, 

defendendo que devemos ser justos, pois ser borne facil, mas ser justo e clificil. _ 

_ ESP ACO DE INTERVEN<;;AO ABERTO AO PUBLICO: 0 Senhor Presidente da 

Camara deu a palavra ao publico, dela tendo usado em primeiro lugar o Dr. Alipio Matos que 

colocou as seguintes questoes a Camara Municipal: a Camara Municipal faz o licenciamento 

de obras com base mun contrato-promessa? Qua! foi a atitude proactiva da Camara Municipal 

de suspender os trabalhos que estao a ser feitos? Por fim recomendou a leitura atenta e o 

cumprimento do estabelecldo no Plano de Urbanizacao. De seguida usou da palavra o Dr. 

Antonio Carlos Matos referindo que nesta situacao s6 existem duas questoes: a Camara 

Municipal ate ao momento s6 fez um contrato promessa de compra e venda, na'.o transmitiu a 

posse nem a propriedade do terreno, a qual s6 sera transmitida em Dezembro na data da 

outorga da escritura de compra e venda, portanto formal e legalmente o terreno ainda e da 

Camara Municipal de Ponte de Lima; a segunda questao indiscutivel, aquela obra que esta a 

decorrer e ilegal, quando e que a Camara Municipal enquanto dono e possuidor do terreno vai 

mandar parar a obra que esta a ser executada, e quando e que a Camara Municipal vai ordenar 

a reposicao da situacao anterior ao inlcio dos trabalhos. Solicitou ainda um esclarecimento ao 

Dr. Filipe Viana que gosta de se colocar a disposicao para prestar esclarecimentos, 

considerando que o Sr. Vereador Dr. Filipe Viana foi o unico que votou contra a venda do 

predio, no dia I de agosto, alegando desconhecer o projeto, no entanto hoje faz questao de 
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referir que votou contra porque [a sabia que era uma industria poluente, afinal qual e a 

verdade, votou contra porque nao conhecia o projeto ou votou contra porque sabia que era 

uma industria poluente. De seguida usou da palavra o Arquiteto Duarte Cerqueira referindo 

que ha um plano de urbanizacao que a Camara nao pode ignorar, pois foi publicado em Diario 

da Republica. Referiu que a Camara sabe que o terreno tinha de ser loteado para a obra poder 

ser licenciada. Considera que a Camara Municipal como titular do terreno em questao pode e 

deve mandar parar as obras, devendo equacionar a deslocalizacao desta obra. 0 Dr. Ant6nio 

Mario Leitao usou da palavra para apresentar o seu protesto, pois esteve a ler a ata da ultima 

reuniao publica e nllo viu a sua declaracao anexa a ata, conforme tinha solicitado, Assim 

solicitou que a carta fique anexa a ata, entende coma fundamental. Entende que o Sr. 

Presidente nao pode chegar a todo o lado, mas considera hilariante ver num jomal que o Sr. 
Presidente compara a central de betuminoso poluidora, com uma simples padaria ou 

carpintaria, Lamentou ainda que nao tenha sido feita uma oferta publica daquele terreno pois 

estava interessado na sua aquisicao, De seguida foi dada a palavra a Eng." Patricia Moreira, 

congratulando-se com a moldura humana hoje presente, a forca de Arcozelo para que a obra 

ilegal pare. Referiu gue este projeto foi licenciado em 3 dias, qual o tempo medic de 

licenciamento de outros pedidos que aqui se fazem e se de hoje em diante todos n6s 

muntcipes podemos contar com que os pedidos que apresentemos nesta Camara sejam 

licenciados em tres dias. Referiu ainda que tendo-se falado em celeridade, houve um lapse na 

inforrnacao tecnica por erro procedimental, se por ventura a populacao de Arcozelo nao se 

tivesse manlfestado, o projeto teria continuado, a obra estaria neste memento licenciada, 
Considera que transparencia e o que nao falta nesta Camara. A implantacao daquela empresa 
em Arcozelo vai ter impacto numa escola que esta a pouco mais de 200 metros, com cerca de 

1200 alunos, questionando o Vereador da Educacao se isto nao o preocupa. Considera que 

existem atropelos graves e clara conivencia da Camara neste projeto. Dada a palavra ao Dr. 

Pedro Ligeiro este referiu que e no minimo estranho o que se esta a passar nesta situacao, o 

por varias razoes: a primeira e que o plane de urbanizacao exigia para o local em causa um 

loteamento que nao foi feito; esta empresa comecou a desbravar terreno, s6 depois da nossa 

denuncia e que foi feito o embargo da obra. Referiu ainda que no dia 18 foi feito o embargo e 

n!lo existia nenhum processo ou pedido de licenciamento na Camara Municipal, s6 no dia 20 e 
que entrou o projeto, no dia 25 e aprovado o projeto de arquitetura e autorizado o inicio dos 

trabalhos, quando a obra estava praticamente concluida. Referiu ainda que no dia 10 e 
revogado o despacho do dia 25, portanto desde o dia 10 que a empresa nao tern qualquer 

licenca seja para fazer o que for naquele terreno, sendo certo que ainda hoje a empresa 
~ 

continua a trabalhar no terreno que e vosso, que <l de todos n6s, questionando a C~ 
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A Secretaria, 

O Presidente, 

sentido de saber por que razao nao atua, desejando que o Sr. Presidente esclareca. Referiu 

ainda que tambem nao se entende como existindo um contrato promessa com a Quinta da 

Lagoeira, ea Camara aprova um projeto de arquitetura a Predilethes, dando autorizacao para 

o inicio dos trabalhos a Predilethes, solicitando esclarecimentos. Refere ainda que e bom 

trazer empresas para o Concelho, ninguem esta contra, o que nao se percebe e como hoje dia 

21, a Camara ainda nao fez nada, nao impossibllltou o acesso ao terreno, a empresa em causa 
continua a trabalhar como se nada fosse. Foi dada a palavra ao Sr. Jose Cerqueira de Macedo 

cuja intervencao fica anexa a presente ata, como documento mimero quatro e se considera 

como fazendo parte integrante da mesma. Por fim usou da palavra o Sr. Joaquim Pereira 

referindo que se sente ofendido com o que foi dado a Freguesia de Rebordoes de Souto. 

Referiu para que fique claro, que nao existem incendiaries em Rebordoes de Souto, ninguern 

esta contra a ETAR em Rebordoes de Souto, nao estamos contra o desenvolvimento, pelo 

contrario, Considera que construir uma ET AR em Rebordoes de Souto que nao a vai servir, 
porque nao construir num lugar alternative para poder servir a populacao de Rebordoes de 

Souto. Referiu ainda que a populacao de Rebordoes de Souto esta em desacordo com o local 

escolhido para construir a ETAR. --------------------- 
_O Sr. Presidente da Camara e os Srs. Vereadores prestaram os esclarecimentos tidos por 

necessaries, --------------------~------ 
_(06) APROVA<;AO DA ATA EM MINUTA:- Nos termos dos numeros 3 e 4, do artigo 

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

minute, para surtir efeitos imediatos. Esta deliberacao foi tomada por maioria com seis votes a 

favor e um voto contra do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana. _ 

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

Camara declarou encerrada a reuniao pelas dezanove horas e vinte minutos. _ 

Para constar se lavrou a presente ata que, Iida e achada conforme, vai ser assinada. _ 
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Esta minha tomada de posicao reforca o pedido que ja lhe foi feito 

para que pense na construcao da ET AR mais a jusante, no mesmo 

Rio Trovela, no lugar dos Esmorigos, da nossa Freguesia. Nao 

queremos empurrar a ET AR para outras terras. Apenas gostavamos 

que ela f osse construida num local onde pudesse servir toda a 

freguesia. 

Senhor Presidente, nao entenda esta tomada de posicao como um 

nao a construcao da ET AR que erradamente o senhor e o seu 

executivo teimam em construir neste lugar. 

Estou a referir-me a ETAR de Fomelos e Queijada, que vai ser 

construida em Souto, no Lourinhal. Imagine-se so que grande 

presente: uma ET AR que vai servir 25 casas de Souto e que vai 

receber as aguas de algumas centenas de casas de Fornelos, 

Queijada, Anais e tambem do Polo Industrial. 

Souto esta TRISTE ... Esta triste porque a Camara Mun· · 

Ponte de Lima coloca-nos a margem do des o vimento. Depois de 

tantos e tantos anos em quase na oi f eito em Souto, eis que agora 

recebemos de presente o que os outros nao querem. 

?..\.\\_\~ Senhores V ereadores 

~~ d 
CL r- J) ~ - ~~- \. L 

Senhor Presidente da Camara Mun cipal de Ponte de Lim~ r 



J a lhe disseram que nao somos contra a construcao da ET AR. 

Apenas somos contra esta porque nao nos serve. 

. sempre o apoiou. 

Souto, como alguem ja lho disse algurnas vezes nas Assernbleias 

Municipais tornou-se a escombreira de tudo: foi a Autoestrada, o 

gasoduto, a linha de rnuito alta tensao, o projeto do TGV e agora 

uma ET AR que acaba por nao servir quase ninguem, Lamento que 

nao seja sensivel a esta situacao, mesmo sendo Souto uma terra que 

Como sabe sou membro da Assembleia de Freguesia de Souto, e por 

diversas vezes, em divers as reunioes manif estei a rninha oposicao a 

este projeto. E nao fui o unico! ... rnuita gente se manifestou contra e 

acredite que a rnaioria das pessoas de Souto estao zangadas corn esta 

sua decisao porque Corn ela nao vao ser servidos, OU entao vao ter 

que esperar muitos anos. 

E fique sabendo que sea ETAR fosse feita nesse mesmo local, o 

caudal seria muito maior, ja que no leito do Trovela compreendido 

entre o Lourinhal e os Esmorigos ha mais de uma dezena de 

afluentes, nomeadamente o Ribeiro de Covas, o de Esfola Gatos, as 

aguas da Cruz da Veiga, da Nascente de Pai Lobo, da Fonte de S. 

Tia go, da Fonte da Canoa, do Ribeiro de Bouca Fria e ainda do 

Ribeira de Pias. 



Nao nos serve, porque simplesmente esta e mais uma obra para 

servir as terras vizinhas deixando Souto a margem. 

Nao nos serve porque a pouco mais de 100 metros do local onde 

certamente irao desaguar as aguas, existem, 10 habitacoes e algumas 

delas nao vao ser contempladas por este service. 

Lamentavelmente este executivo nfio olha da mesma forma para as 

51 freguesias deste nosso concelho e isto que esta a acontecer a 

Souto e apenas mais um exemplo da atuacao sem regras a que ja nos 

habituaram. 

Esta obra e muitas outras tern apenas um prop6sito que e deitar areia 

para os olhos das pessoas dizendo que se esta a investir no 

Saneamento, quando na verdade se esta apenas a fazer um pequeno 

E nao nos serve porque os lugares mais populosos, a Carapita e 

Bouca Carreiros, onde cada casa tern um poco e uma f ossa, fie am de 

fora. 

Nao nos serve porque o Rio tern pouca agua e vai ser destruido pela 

agua que la vai dei tar. 

Nao nos serve porque os acudes de rega da varzea vao ser 

prejudicados. 

Nao nos serve, porque por diversas vezes propus a construcao de 

uma Praia Pluvial no Trovela e assim nunca mais a poderemos 

construir. 

.J 



Jose Cerqueira de Macedo, 

Eleito do M51 a Assembleia de Rebordoes-Souto 

Entenda como quiser e faca como quiser, mas o povo de Souto nao 

lhe perdoara este virar de costas ! ... 

remendo. Como se pode dizer que se constr6i uma ETAR para 3500 

pessoas e depois apenas servir 700? E ja agora senhor Presidente 

deixe-me que lhe pergunte uma coisa: come se pode fazer uma 

ET AR domestica e ligar la as aguas <las fabricas? Sera que o 

tratamento nae tern que ser diferente? Sera que metais, tintas, 

diluentes e outros produtos sao tratados da mesma forma que os 

residuos humanos? Nao acredito, mas espero que a Camara tenha 

tido isso em conta. 

Termino senhor Presidente manifestando o mais profundo 

descontentamento com esta sua decisao que mais uma vez nos deixa 

a margem do desenvolvimento. 

Nao sei se ainda pode anular esta sua decisao, mas acredite que isso 

deixaria muito contente aquela gente, que eleicao atras de eleicao 

lhe tern confiado a gestao deste concelho. 

Para mostrar este mesmo descontentamento trago-lhe uma c6pia de 

um abaixo-assinado que brevemente recebera por correio e que 

contem perto de 400 assinaturas que assim publicamente dizem nao 

a esta sua decisao. 



:P1 /zl 

5° • A locellzecao escolhida pela Camara Municipal de Ponte de Lima acarreta graves 
lmpactes ambientais e socioec6nomicos que podem ssr minimizados com a locallzacao 
alternativa apontada pela popula9ao da freguesla, nomeadamente: 

4° ~ E urgente Implementer a reds de saneamento em lugares da freguesia de Rebordees 
Souto, coma Caraplta, lgreja e Bouca Carreiros. A ETAR agora Projectada nso responde a 
esta necessidade. Contudo, a locallzacao alternativa, proposta pela popula9ao, permits 
resolver ests problsma. 

3° - A Looallzacao alternative, proposta pela populacao, permltlra, para alem das pcpulacces 
servidas no projeto em causa, servir muitos dos lugares com maier densldads 
urbanfstica/populacional das freguesias de RebordOes Souto, RebordOes Santa Maria, 
Fornelos e Queijada, lnclulndo o "Perqu« Municipal de Sucatas" e, eventualmente, sem 
grande esforc;o, a unldade fabrll que actualmente se encontra em funcionamento na 
freguesia de Fornelos. 

2° - A localizacao proposta pela pcpulacac da freguesia e tecnlcarnsnte vtavel, nao 
acarretando quaisquer tipo de infra-estruturas adlcionas ou complementares para poder 
servir rnals populacao. , •. 

:~··· 
1° - A localizac;ao da ETAR projectada e contestada por toda popula9!0 da freguesla, desde 
que teve conheclmento do projecto. Contudo, a popula9tlo propee uma looaltzacao mais 
vantajosa, com lmpactes ambientais, sociais e econ6micos muito menores, dentrc da 
freguesfa, no lugar de Esmorigos. 

Os abalxo asslnados, residentes na freguesia de Reb9rdoes Souto, concelho de Ponte de 
Lima, distrito de Viana do Castelo, vem, por este meio, apresentar Junta de V. Exa. a sua 
indigna9ao pela forma come esta a ser implementado o projecto de constru9ao de uma 
ETAR ~ estacao de tratamento de aguas residuals, locallzacta no lugar do Lourinhal. no 
centre da freguesia de Rebordoes Souto (mas, designada como "ETAR cte Fornelos e 
Queijada") e sollcltar a V. Exa. a suspensao lrnedlata deste projecto, no sentido que o 
rnesrno seja reanalisado, repensada a sua lccalizacao e estudada a alternativa proposta 

·pela populacao, par forma a mlnimizar os lrnpactss ambientais e socioec6nomlcos, 
presentes e futures, tendo em conta os segulntes considerandos: 

< ,;_ 

. ) 
Exmo. Sr.: 

Presidente da Camara Municipal de Ponte de Lima 
Presidente da Assembleia Munlcipal de Ponte de Lima 
Delegado do Minlsterio Publico do Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga 
Presidente da Comissao de Coordenac;ao Regional do Norte 
Presidente do Conselho Directlvo do ICNF 
Director da Agencla Portuguesa do Ambiente 
Director da Administragao Regional Hldroqraflca do Norte 

ABAIXO-ASSINADO 
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Assinatura Bl/CC 

Assinaturas 

Seguem-se as assinaturas. 

Rebordoas Souto - Ponte de Lima, 15 de Novembre de 2016 

6° - A ETAR projectada ocupa uma locallzacao inserida na REN (Reserva Ecol6glca 
Naclonal), identificada como "Area de Maxima lnfiltr-ar;So", pelo que entendemos ser uma 
lrnplantacao totalmente desaconselhada. A lccallzacao deste projecto e arbltrarla, nao 
constando das propostas de exclusao previstas na altera<;ao ao PDM de Ponte de Lima, 
publicada em Diario da Republica, n. 0 17 4, de 9 de Setembto de 2011. 
De igual forma, a localiza9ao desta lnfra-estrutura nae foi debatida nem obteve o parecer da 
Assembleia Municipal, pelo que se nos afigura de legalidade duvidosa. Este lmpacte ocdera 
ser minimizado com a dlscussao da localiza9ao proposta pela populacao de Rebordoes 
Souto. 

IV - O local projectado pela C.M. de Ponte de Lima localiza-se perto de varias 
habltacoss - a locallzacao alternatlva tern multos menos haoltacees nas suas 
redondezas. 

Ill - Caudal de estiagem do Rio Trovela e muito reduzido no local onde esta projectada a 
ETAR, fazendo perigar as ictiofauna do Rio Trovela, bem coma todo o ecossistema 
rlbelrlnho e as actividades agro-pecuarias, alern outras utlllzacees da agua. Como a 
[usante da locallzacao projectada existem afluentes que sac curses de agua 
permanentes, nomeadamente o Ribeiro de Covas, Ribeiro de Bouca Fria e Ribeiro de 
Pias, a locallzacac alternatlva proposta pela populecao de RebordOes Souto minimiza 
drasticamente este impacte. De notar que o caudal de estiagem do Trovela e muito 
inferior ao volume de descarga previsto para a ETAR; 

II - Os terrenos agricolas de toda a "varzsa" de Rebordoes Souto sao irrigados com 
agua do Rio Trovela, ficando os acudes de rega imediatamente a jusante da ETAR 
projectada - a locallzacao alternativa fica muito a jusante, depois da confluencia de 
alguns afluentes que engrossam o caudal do Trovela. A locallzacao prevista no projecto 
compromete (podendo inviabilizar) a utilizacao agricola de todos estes terrenos, 
incluidos na RAN; 

I - Localiza-se no topo montante da area de terrenos agricolas mats ferteis e de maior 
aptid~o agricola da freguesia - a localizacao alternativa fica a jusante, deixando liberta 
toda esta area; 
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